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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objeto a figura da concessão urbanística. Instituída pelo 

Município de São Paulo em seu Plano Diretor Estratégico (Lei nº 13.430/2002) e, 

posteriormente, disciplinada pela Lei nº 14.917/2009, a concessão urbanística tem como 

objetivo viabilizar a realização de projetos de requalificação urbana sem o dispêndio de 

recursos públicos. Para que se cumpra satisfatoriamente com tal objetivo, que ganha cada 

vez mais importância no contexto das grandes cidades, é imperativo que tal instituto seja 

plenamente compreendido em seus diversos aspectos. Com esse propósito, este estudo 

analisa o surgimento e a evolução da concessão urbanística, bem como a função que tal 

instituto pretende exercer no âmbito do Direito Urbanístico. Ato contínuo, investiga-se a 

natureza e o regime jurídico do novo instituto, utilizando-se para tanto de uma análise do 

tema das concessões na legislação e na doutrina. 

 

Palavras-chave: direito urbanístico; direito administrativo; concessões; concessão 

urbanística. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The object of this thesis is the institute of urbanistic concession. Instituted by the 

Municipality of São Paulo in its Strategic Urban Plan - Plano Diretor Estratégico (Law no. 

13,430/2002) and, later on, disciplined by Law no. 14,917/2009, urbanistic concession has 

the purpose of enabling urban requalification projects without the outlay of public funds. 

For the successful attainment of this goal, which has become increasingly important in the 

context of large cities, it is paramount that the institute be fully understood in all its 

aspects. In this sense, this study analyzes the genesis and evolution of urbanistic 

concession, as well as the role that the institute will play in the area of Urban Law. 

Subsequently, it will investigate the nature and legal regime of this new institute, through 

an analysis of concessions in both legislation and legal doctrine. 

 

Keywords: Urban Law; Administrative Law; concessions; urbanistic concession. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A presente dissertação tem como objeto de estudo o instituto da concessão 

urbanística, figura que apareceu pela primeira vez entre nós no Município de São Paulo, 

com a promulgação da Lei nº 13.430, de 12 de setembro de 2002, que, em atendimento ao 

previsto no artigo 41 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da 

Cidade), instituiu o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. 

Sete anos mais tarde e ainda sem qualquer previsão legal expressa nas esferas 

estadual e federal, a concessão urbanística foi regulamentada pelo Município de São Paulo, 

por meio da Lei n° 14.917, de 7 de maio de 2009. Com a promulgação de tal diploma, que 

introduziu detalhes operacionais importantes para a efetiva utilização do instituto, ganhou a 

concessão urbanística maior aplicabilidade e, consequentemente, novo fôlego. 

Tanto foi assim que, imediatamente em seguida, o Município de São Paulo 

escolheu a recém-regulamentada figura da concessão urbanística para estruturar um de 

seus projetos mais importantes e estratégicos: a revitalização da área da Nova Luz, também 

conhecida popularmente como “Cracolândia”. 

Logicamente, a escolha dessa nova forma de concessão para um projeto tão 

sensível, do ponto de vista político e social, logo chamou a atenção da mídia, da sociedade 

e, principalmente, da comunidade jurídica, que passaram a levantar uma série de questões a 

respeito do novo instituto, questões essas, aliás, que motivaram, inicialmente, o 

desenvolvimento da pesquisa sobre o tema e, posteriormente, a elaboração desta 

dissertação, quais sejam: 

Afinal de contas, o que seria a concessão urbanística? Qual sua natureza jurídica e 

seu regime jurídico? Seria a concessão urbanística um novo instituto do direito 

administrativo dotado de autonomia? A Lei n° 14.917/2009 é constitucional? Como 

funciona a concessão urbanística do ponto de vista operacional? Como deve ocorrer sua 

licitação? A que se presta a concessão urbanística? Seria este instituto um novo 

instrumento de política urbana, nos termos do Estatuto da Cidade? Poderia a 

concessionária urbanística manusear instrumentos de política urbana (e.g.: direito de 

preempção, consórcio imobiliário, desapropriação)? 

Sendo a concessão urbanística um instrumento que projeta efeitos para além do 

mundo jurídico, como se verá ao longo do presente trabalho, logo as discussões a seu 

respeito passaram a ocupar também outras instâncias e círculos acadêmicos (entre 
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especialistas em políticas públicas e arquitetura urbana, por exemplo), o que apenas gerou 

mais dúvidas. 

Recentemente, o clamor por melhores condições de vida na cidade ganhou destaque 

com manifestações em todo país. Foram escancaradas principalmente as péssimas 

condições de transporte e de habitação nos grandes centros urbanos. Antes disso, a eleição 

do país como sede da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 já chamara a 

atenção para os inúmeros aprimoramentos em matéria de infraestrutura urbana que deverão 

ser realizados para que as cidades estejam aptas a receber tais eventos. 

Tudo isso evidencia uma demanda aparentemente inelástica por infraestrutura 

urbana e apenas reforça a importância de qualquer instrumento que tenha como objetivo 

viabilizar a renovação das grandes cidades. É o caso da concessão urbanística, que 

pretende, ademais, viabilizar projetos de requalificação urbana sem recorrer ao erário 

público. 

Neste caótico contexto, essa dissertação tem um objetivo claro: compreender o 

instituto da concessão urbanística nos seus mais diversos aspectos, para com isso fornecer 

um panorama legal claro a respeito da matéria, facilitando, em última instância, sua 

aplicação pelas autoridades responsáveis. 

Para cumprir com tal objetivo, a presente dissertação foi organizada em cinco 

capítulos, cada um com um propósito específico e bem delimitado, como exposto abaixo. 

No Capítulo I, tratar-se-á do urbanismo e da atividade urbanística para que se 

possa, dentro do panorama do Direito Urbanístico, entender em que contexto surge a 

concessão urbanística e qual é a função que este instituto pretende cumprir. A partir daí, 

serão expostas as diversas diretrizes e princípios que deverão ser necessariamente 

observados na aplicação da figura. 

Ato contínuo, considerando que toda a discussão a respeito da figura da concessão 

urbanística teve origem com a promulgação da legislação do Município de São Paulo sobre 

o assunto e que os conceitos e regras introduzidos em tais diplomas devem ser abordados 

ao longo de todo o estudo, principalmente para se que possa averiguar qual sua natureza 

jurídica e regime jurídico, pretende-se discutir, no Capítulo II, o que seria a concessão 

urbanística e quais seus elementos essenciais, de acordo com a legislação paulistana. 

Indubitavelmente, não há como adequadamente definir a natureza jurídica da 

concessão urbanística, sem antes buscar ter segurança em relação ao conteúdo do núcleo de 

tal expressão, qual seja: o vocábulo “concessão”. Nesse sentido, no Capítulo III, analisar-

se-á o instituto da concessão como gênero, a partir do disposto na Constituição Federal, na 
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Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei de Concessões), na Lei Federal nº 

11.079, de 30 de dezembro de 2004 (Lei de PPPs) e na abundante doutrina sobre o tema, 

sendo investigada sua natureza e regime jurídico. 

Ainda no terceiro capítulo, serão analisadas as diferentes modalidades concessórias 

já existentes e que poderiam guardar certa sinergia com a figura da concessão urbanística 

(concessões de serviços públicos, concessões de obras públicas e parcerias público-

privadas), sendo igualmente destacados seus elementos essenciais e respectivos regimes 

jurídicos. 

O Capítulo IV, por sua vez, tem como função principal propor uma resposta para a 

questão a respeito da natureza jurídica da concessão urbanística, a partir da combinação 

dos elementos fornecidos pela legislação local (devidamente expostos no Capítulo II) e dos 

conceitos e pressupostos teóricos discutidos no terceiro capítulo. Determinada a natureza 

do instituto, averiguar-se-á então qual seria o regime jurídico aplicável às concessões 

urbanísticas, sendo ponderado se a opção adotada pela legislação local foi a mais precisa, 

tendo em vista justamente a natureza jurídica do instituto e suas especificidades. Ainda 

nesse capítulo, serão abordadas outras questões relacionadas ao regime jurídico da 

concessão urbanística e fundamentais para a operacionalização do novo instituto. 

A questão a respeito da constitucionalidade da concessão urbanística será 

enfrentada ao longo de todo o trabalho, na medida em que se manifestem os possíveis 

questionamentos, que, tal qual se verá, são de diferentes naturezas. 

Em sede de considerações finais, aproveitando-se dos estudos realizados e das 

discussões aqui promovidas, serão tratados alguns temas importantes para a aplicação do 

instituto, como seus possíveis impactos sobre terceiros. Nessa esteira, terá lugar igualmente 

o debate sobre o novo Plano Diretor de São Paulo e sobre a necessidade de uma lei 

nacional capaz de fornecer regras gerais sobre o tema para todos os entes federativos, bem 

como de aparar eventuais arestas conceituais remanescentes. Por fim, serão sistematizados 

os pontos percorridos ao longo da presente dissertação, bem como retomadas e respondidas 

sistematicamente as questões propostas no início desse capítulo introdutório. 
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CAPÍTULO I - O CONTEXTO DAS CONCESSÕES URBANÍSTICAS 

 

I.1. Plano do Capítulo 

 

 Logo em seu artigo inaugural, a Lei nº 14.917/2009 conceitua a concessão 

urbanística como um instrumento de intervenção urbana estrutural destinado à realização 

de urbanização ou de reurbanização de parte do território municipal. Em seguida, em seu 

artigo 2º, dispõe que a concessão urbanística é o contrato administrativo por meio do qual 

o Poder Público delega a execução de obras urbanísticas de interesse público. 

 Sem prejuízo de um estudo mais aprofundado, em momento oportuno, de cada um 

desses dispositivos, é fácil perceber, desde já, que o tema da concessão urbanística é 

dotado de marcante interdisciplinaridade. Se por um lado tal instituto se submete à 

disciplina do Direito Urbanístico, na medida em que constitui um instrumento de 

intervenção urbana a ser aplicado no âmbito das cidades, igualmente deve observar os 

ditames do Direito Administrativo, já que toma a forma de um contrato administrativo. 

 Este mesmo fenômeno, aliás, pode ser visto em inúmeras outras figuras da 

legislação nacional, mormente naquelas mais atuais, como é o caso das operações urbanas 

consorciadas, sobre as quais discorreremos no item I.9 deste Capítulo, que congregam 

elementos das mais diversas áreas do direito, dentre as quais, Direito Urbanístico, 

Administrativo, Financeiro, Comercial e Imobiliário. 

 Diante de tal panorama, o objetivo deste primeiro capítulo é explorar o contexto em 

que se inserem as concessões urbanísticas (as cidades
1
) e o seu correspondente regime 

jurídico (Direito Urbanístico), para que assim possamos situar tal figura no plano teórico e 

fornecer seus primeiros contornos dogmáticos
2
. Ou seja, neste momento, exploraremos a 

                                                 
1
 Não pretendemos aprofundar aqui a discussão a respeito do conceito de cidade. Cabe, contudo, uma breve 

explicação sobre o que entende-se por “cidade” para os fins deste trabalho, já que é este espaço que 

justificará a necessidade de ação urbanística. Usualmente, a doutrina utiliza três critérios para delimitar o 

espaço das cidades, notadamente: os critérios demográfico, econômico e político-administrativo. José Afonso 

da Silva, por exemplo, admite apenas os critérios econômico e político-administrativo, definindo a cidade 

brasileira como um “núcleo urbano qualificado por um conjunto de sistemas político-administrativo, 

econômico não agrícola, familiar e simbólico como sede do governo municipal, qualquer que seja sua 

população. A característica marcante da cidade no Brasil consiste no fato de ser um núcleo urbano, sede do 

governo municipal” (SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 7ª ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2012, p. 26). E acrescenta ainda que se for considerada a cidade do ponto de vista urbanístico, deve 

existir ainda, unidades edilícias e equipamentos públicos. Muito embora tal conceito não seja isento de 

críticas, doravante, ao nos referimos à cidade, estaremos fazendo referência a este significado. 
2
 Neste sentido, sobre a importância de se estudar determinados institutos do direito urbanístico ou do direito 

administrativo sem perder de vista a noção do todo, Márcio Cammarosano pontua que: “É preciso que 

estejamos advertidos, por exemplo, e por mais acaciana que seja esta observação, que não é possível estudo 

proficiente do regime jurídico das licenças urbanísticas e ambientais, do desfazimento de licitações e 
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concessão urbanística enquanto instrumento de intervenção urbana (utilizando-se da 

expressão empregada pela própria legislação sobre o tema). Busca-se, portanto, deixar 

claro o que significa exatamente um “instrumento de política urbana”. Quais devem ser 

seus objetivos? Quais são as regras e os princípios jurídicos aplicáveis? 

Para tanto, revela-se indispensável apresentar, ainda que de forma breve, o 

fenômeno da urbanização e, ato contínuo, os conceitos fundamentais de urbanismo, de 

atividade urbanística e de direito urbanístico, além de outros temas diretamente 

relacionados à matéria em testilha e fundamentais para uma compreensão do instituto da 

concessão urbanística sob tal perspectiva, dentre os quais: os fundamentos constitucionais 

da política de desenvolvimento urbano, a competência dos Municípios em matéria de 

Direito Urbanístico e o papel da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). 

 

I.2. Urbanização 

 

 É impossível falar em urbanismo, em atividade urbanística e em direito urbanístico, 

conceitos caros ao presente trabalho, sem antes sobrevoar rapidamente o fenômeno da 

urbanização, o qual impôs ao homem alguns dos desafios mais complexos da atualidade 

(e.g.: Como propiciar condições dignas de moradia, trabalho e circulação para a crescente 

população urbana?) e, consequentemente, fez-nos pensar sobre o tema. Daí se dizer que o 

urbanismo e demais conceitos que lhe são inerentes representam uma resposta ao 

fenômeno da urbanização
3
. 

 De acordo com José Afonso da Silva, a expressão ‘urbanização’ designa o processo 

pelo qual a população urbana cresce em proporção superior à população rural. Não se trata, 

portanto, de mero crescimento das cidades, mas de um fenômeno de concentração urbana
4
. 

 Mundialmente, muito embora o início do processo de urbanização possa ser 

verificado já com o surgimento das primeiras cidades, o fato é que tal fenômeno ganhou 

verdadeira força apenas a partir da Revolução Industrial. A partir daí, a economia, até 

                                                                                                                                                    
contratos, do controle da legalidade do parcelamento do solo para fins urbanos, e de tantos outros tema, sem 

conhecer suficientemente certos princípios e regras constitucionais, sem dominar a teoria geral do ato e do 

processo administrativo.” (CAMMAROSANO, Márcio. Direito administrativo, urbanístico e ambiental: 

interfaces. In: BEZNOS, Clovis; CAMMAROSANO, Márcio (Coords.). Direito ambiental e urbanístico: 

estudos do Fórum Brasileiro de Direito Ambiental e Urbanístico. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 11). 
3
 Outro instituto igualmente caro ao Direito Urbanístico é o da urbanificação, que é justamente o processo de 

correção dos problemas advindos da urbanização, por meio da intervenção do Poder Público. Via de regra, a 

urbanificação passa pela renovação urbana ou, como prefere a Lei paulistana de concessões urbanísticas, pela 

reurbanização. 
4
 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro, p. 26. 
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então predominantemente doméstica, deu lugar a uma economia de manufatura, 

acarretando a concentração de mão-de-obra e a formação de mercado. Este, sem dúvida, 

foi o fator decisivo para o processo ora analisado. Segundo Eros Roberto Grau, o 

fenômeno da urbanização está intimamente vinculado aos mecanismos de desenvolvimento 

econômico, constituindo-se entre ambos um processo de causação acumulativa, em que 

causa e feito confundem-se
5
. 

 A explosão demográfica causada por tal evento contribuiu, assim, para que, 

paulatinamente, as condições de vida da cidade se agravassem. Ademais, com a 

industrialização, notou-se um incremento na taxa de natalidade e uma diminuição da taxa 

de mortalidade, resultado, sobretudo, do progresso tecnológico (principalmente no que diz 

respeito à medicina e à saúde pública) resultante do processo de industrialização. A 

melhora em tais estatísticas teve, contudo, um lado perverso: um aumento ainda maior na 

população urbana e, consequentemente, uma progressiva demanda por infraestrutura 

urbana. 

 No Brasil, o processo de industrialização e urbanização ganhou relevo com a crise 

cafeeira, originada na crise mundial de 1929. Analisando esse momento histórico, Milton 

Santos constata que, se o índice de urbanização pouco se alterou entre o fim do período 

colonial até o final do século XIX e cresceu menos de quatro pontos nos trinta anos entre 

1980 e 1920 (passando de 6,8% a 10,7%), foram necessários apenas vinte anos, entre 1920 

e 1940, para que esta taxa triplicasse passando a 31,24%
6
. 

 Além da crise econômica ocorrida na década de 1930, é possível identificar 

também outros fatores relacionados ao processo de urbanização brasileiro, dentre os quais 

Ricardo Pereira Lira destaca os seguintes: (a) a estrutura da propriedade rural 

tradicionalmente latifundiária somada à expansão de uma economia agrícola comercial e à 

má condição de vida no campo; (b) a construção de novas estradas e ferrovias, que 

permitiram uma maior mobilidade da população; e, por fim (c) a natural sedução do 

homem pela cidade grande, incentivada pelos meios de comunicação que mostram uma 

cidade falsamente cativante
7
. 

 Ao longo dos últimos anos, tais fatores se agravaram e se combinaram com outros 

(e.g. consolidação das cidades como centros econômicos, crescimento do setor de serviços, 

declínio das taxas de mortalidade e mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida 

                                                 
5
 GRAU, Eros Roberto. Direito Urbano: regiões metropolitanas, solo criado, zoneamento e controle 

ambiental, projeto de desenvolvimento urbano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 45. 
6
 SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993, p. 22. 

7
 LIRA, Ricardo Pereira. Elementos de Direito Urbanístico. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 342. 
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etc.), de tal modo que, em 2010, a população urbana brasileira atingiu a marca de 161 

milhões, em contraposição a 19 milhões, em 1950. Isso representa um aumento relativo de 

36% para 84%
8
, conforme ilustrado no gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diante de tal realidade, torna-se necessário refletir sobre as consequências do 

processo de urbanização, tanto no que diz respeito aos aspectos quantitativos (espaço e 

densidade demográfica), como em relação aos aspectos qualitativos (bem-estar dos 

habitantes da cidade). Por ora, o que se pode constatar, sem maior esforço, numa vista 

panorâmica das grandes cidades do país, é o seu crescimento desordenado e a ocupação 

irracional do solo, além do uso ineficiente de recursos e a redução dos níveis de bem-estar 

e qualidade de vida para grande parte da população
9
. 

 Também não é demais lembrar o crescente processo de favelização que algumas 

cidades enfrentam, bem como o movimento progressivo de especulação imobiliária, os 

quais, por sua vez, agregam novos problemas à já periclitante situação, tais como: o déficit 

de saneamento básico e o afastamento de parcela da população de seu local de trabalho, 

respectivamente. 

 É diante de tal contexto que o urbanismo e o Direito Urbanístico ganham espaço e 

importância, consagrando-se, pois, como métodos capazes de fornecer os instrumentos 

necessários para que sejam mitigados os complexos problemas existentes e, por 

conseguinte, o espaço habitável seja ordenado da melhor maneira possível a fim de garantir 

um ideal de sustentabilidade. É preciso ter em mente que, muito embora os problemas 

decorrentes da urbanização mereçam ser enfrentados no presente, não se pode olvidar que 

suas consequências serão refletidas no modo de viver das próximas gerações. 

 

                                                 
8
 Tais dados foram retirados do último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no ano de 2010 e estão disponíveis em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 11 de agosto de 2013. 
9
 PINHEIRO, Renata Peixoto. Desapropriação para fins urbanísticos em favor de particular. Belo 

Horizonte: Fórum, 2004, p. 20. 
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I.3. O Urbanismo 

 

 De acordo com a melhor doutrina sobre o tema, o urbanismo surgiu, em nível 

mundial, no século XIX, como resposta à evolução da complexidade com que se formaram 

os núcleos urbanos (tal qual descrito acima), tendo, inicialmente desempenhado função 

complementar à arquitetura de conjunto, com a finalidade básica de tornar as cidades mais 

belas e harmoniosas
10

. 

Com o intenso processo de crescimento das cidades, impulsionado, sobretudo, pela 

Revolução Industrial, este conceito, defendido pela Escola Francesa, logo foi superado, 

deixando paulatinamente de abranger questões meramente estéticas, para abordar também 

a organização e o planejamento dos núcleos urbanos. Paralelamente, o conceito de 

urbanismo foi deixando de abranger somente as cidades, para contemplar também o 

campo, apenas na medida em que este é capaz de influenciar as condições de vida na 

cidade e vice-versa
11

. 

No Brasil, o fenômeno do urbanismo ganhou força no final da década de 1920, 

período em que se iniciaram os debates a respeito do tema e em que foi produzido o Plano 

Agache do Rio de Janeiro e o Plano Prestes Maia de São Paulo. Isto se explica, 

logicamente, pelo sensível incremento na taxa de urbanização que o país experimentava na 

época. 

A partir de então, o urbanismo brasileiro foi moldado de acordo com a política 

econômica e social do respectivo período. Na era Vargas, por exemplo, o objetivo principal 

do urbanismo era o embelezamento, a monumentalidade e o controle social sobre o uso do 

espaço. Posteriormente, na década de 1950, o urbanismo passou a ser encarado como uma 

questão de desenvolvimento. O mesmo fenômeno de simbiose entre política e urbanismo 

pode ser observado nas décadas seguintes. 

Atualmente, contudo, o urbanismo é entendido simultaneamente como uma ciência, 

uma técnica e uma arte, cujo objetivo é a organização do espaço urbano, visando ao bem-

estar coletivo, realizado via legislação, planejamento e execução de obras públicas que 

                                                 
10

 DI SARNO, Daniela Campos Libório. Elementos de Direito Urbanístico. São Paulo: Manole, 2004, p. 5. 
11

 Não à toa, quando da edição do Estatuto da Cidade, foi consagrada como diretriz a “integração e 

complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico 

do Município e do território sob sua área de influência” (artigo 2º, inciso VII). 
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permitam o desempenho harmônico e progressivo das funções urbanas elementares
12

: 

habitação, trabalho, recreação e circulação no espaço urbano
13

. 

Note-se, portanto, que o conceito atual de urbanismo coloca-o claramente como 

uma matéria interdisciplinar. Nele não pode mais o arquiteto sozinho se por a resolver os 

problemas da cidade, porque convergem, na solução deles, conhecimentos econômicos, 

geográficos, políticos e jurídicos
14-15

. 

Neste contexto, pode-se entender a concessão urbanística, objeto deste estudo, 

como um de tais conhecimentos jurídicos (parte integrante do Direito Urbanístico, como 

veremos), que se apresentam para a solução de vários dos problemas que o urbanismo se 

propõe a enfrentar atualmente (v.g. ocupação irregular de imóveis, degradação de áreas 

centrais, favelização etc.). 

Vale ressaltar, por fim, que o urbanismo, como qualquer ciência, admite diversos 

métodos para a consecução de seus objetivos. Tais métodos, logicamente, variam a 

depender da concepção que se adota de urbanismo e também do contexto político em que 

se encontra, já que, como visto acima, o urbanismo se realiza, via de regra, por meio da 

ação pública (ainda que muitas vezes em colaboração com a iniciativa privada). Sublinhe-

se, todavia, que, muito embora seja possível identificar a utilização de certos métodos com 

determinados momentos históricos (o urbanismo regulamentar no Estado liberal, por 

exemplo), essa conexão nem sempre se mostra verdadeira. 

De maneira extremamente resumida, é possível, tal qual propõe Karlin Olbertz
16

, 

sistematizar os métodos do urbanismo da seguinte maneira: um primeiro método seria o 

“urbanismo regulamentar”, em que a atuação da Administração Pública teria natureza 

meramente restritiva ou corretiva (marcada, portanto, pelo poder de polícia). Nesse 

método, a intervenção é mínima e visa apenas conformar o direito de propriedade com os 

regulamentos existentes. 

                                                 
12

 Esta concepção de urbanismo, que gira ao redor das chamadas funções urbanas elementares (habitação, 

trabalho, recreação e circulação), formara-se nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) 

e consolidou-se na famosa Carta de Atenas, em 1933. Mais tarde, em 1998, tal documento foi atualizado, 

tendo sido incluídos novos valores e funções. Este tema será melhor explorado mais adiante. 
13

 BALTAR, Antônio Bezerra. Introdução ao Planejamento Urbano. Recife: 1957, p. 136. 
14

 MUKAI, Toshio. Direito urbano-ambiental brasileiro. São Paulo: Dialética, 2002, p. 17. 
15

 Neste mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles destaca a forte relação existente entre urbanismo e direito: “Aí 

está a íntima correlação entre Urbanismo e Direito, permitindo-nos afirmar, mesmo, que não há, nem pode 

haver, atuação urbanística sem imposição legal. Isto por que o urbanismo é feito de limitações de ordem 

pública ao uso da propriedade particular e ao exercício de atividades individuais que afetam a coexistência 

social.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 

535). 
16

 OLBERTZ, Karlin. Operação Urbana Consorciada. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 38. 



 

10 

Um segundo método seria o urbanismo de planificação. Aqui, diferentemente do 

que ocorre no urbanismo regulamentar, há uma forte intervenção estatal no sentido de se 

mapear uma imagem global da cidade e, com base nisso, definir regras e planos para a 

utilização do espaço. Esta técnica é chamada de composição urbana e compõe o núcleo do 

que hoje é mais conhecido como planejamento urbano. 

Ainda mais abrangente que os métodos anteriores é o urbanismo operacional. De 

acordo com Jean-Paul Lacaze, trata-se das ações empreendidas por iniciativa dos poderes 

públicos para assumir diretamente o encargo de ampliar cidades ou de transformar bairros 

existentes
17

. A atuação urbanística não se limita à expedição de regulamentos ou à 

planificação. Nesse método, o plano não tem como objeto apenas o alinhamento e a 

ordenação da cidade, mas também busca a sua ocupação e transformação efetiva. 

Há, por fim, o método denominado urbanismo concertado, que certamente é aquele 

admite maior referência ao objeto do presente estudo. A marca de tal método é a atuação 

conjunta entre entes estatais e particulares no exercício da atividade urbanística. A origem 

do conceito de “urbanismo concertado” está na idéia de Administração concertada, cujas 

principais características são justamente o acordo de vontades, a otimização dos resultados 

e a colaboração com os particulares. 

Neste contexto, há uma maior utilização de técnicas negociais, como a concessão 

(gênero dentro do qual se encontra a concessão urbanística). Este instituto, aliás, é 

mencionado por Ramon Parada ao lecionar que o urbanismo pode ser um negócio do 

município unicamente, se este o leva a cabo por si mesmo, ou do município e um 

empresário se o executa por concessão, ou ainda um negócio exclusivo dos proprietários 

dos terrenos se estes o executam por um sistema de autoadministração com repartição dos 

benefícios ou encargos
18

. 

 Feita esta breve contextualização sobre o urbanismo e seus métodos, cabe analisar 

agora a chamada “atividade urbanística”, conceito que é de suma importância, uma vez que 

representa a materialização da ciência do urbanismo. 

 

I.4. A Atividade Urbanística 

 

                                                 
17

 LACAZE, Jean-Paul. Os métodos do urbanismo. Trad. Marina Appenzeller. Campinas: Papirus, 1993, p. 

24. 
18

 PARADA, Ramón. Derecho urbanístico general. Madrid: Marcial Pons, 2007, p. 24. 
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 A atividade urbanística consiste na ação destinada a realizar os fins do urbanismo. 

Do conceito exposto no item anterior, é fácil depreender que, no plano concreto, tal ação 

pode adotar as mais diversas formas, das quais são exemplos: a legislação, o planejamento 

e a execução de obras, todas mencionadas no bojo do próprio conceito de urbanismo 

apresentado acima. Logo, conclui-se que o melhor é se referir a tal termo no plural 

(“atividades urbanísticas”), ficando assim incluídas todas as ações destinadas a realizar o 

urbanismo. 

 A doutrina sobre o tema apresenta diferentes maneiras de organizar as atividades 

urbanísticas. José Afonso da Silva, por exemplo, entende que as atividades urbanísticas 

compreendem momentos distintos que se acham entre si interligados e em recíproca 

dependência. Para ele, tais momentos podem ser discriminados da seguinte forma: (i) o 

planejamento urbanístico; (ii) a ordenação do solo; (iii) a ordenação urbanística de áreas de 

interesse especial; (iv) a ordenação urbanística da atividade edilícia; e (v) os instrumentos 

de intervenção urbanística
19

. 

 De maneira ligeiramente diferente, Daniela Campos Libório Di Sarno
20

 prefere 

adotar um critério sequencial, tendo em vista que a dinâmica da realização urbanística 

prescinde de certa sequência entre suas etapas, que, na visão da autora, seriam as seguintes: 

(i) o plano urbanístico; (ii) a elaboração de normas jurídicas específicas; (iii) a execução de 

atividade urbanística, sendo que, dentro desta última categoria, estaria também a utilização 

dos instrumentos urbanísticos. 

 Resumidamente, a primeira etapa consistiria na elaboração de plano urbanístico, 

que é o instrumento básico por meio do qual a Administração Pública e a sociedade 

deverão pautar sua atuação no âmbito urbanístico. Este documento deverá identificar 

claramente as responsabilidades do Poder Público em matéria de política urbana, dando 

segurança à sociedade acerca das ações que deverão ser implementadas no curto, médio e 

longo prazo. Para a elaboração de tal plano, é imprescindível um processo de planejamento 

prévio, por meio do qual sejam levantadas informações e índices sobre a cidade, de modo 

que restem mapeados os principais gargalos a serem enfrentados. 

 Por força do princípio da legalidade, inscrito na Constituição Federal em seu artigo 

5º, inciso II, e artigo 37, o plano urbanístico deverá ser aprovado na forma de lei, para que 

                                                 
19

 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro, pp. 31-32. 
20

 DI SARNO, Daniela Campos Libório. Elementos de direito urbanístico, p. 62. 
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se torne oponível a todos
21

. No ordenamento jurídico brasileiro, o plano urbanístico de 

maior destaque e importância é o plano diretor (do qual o Plano Diretor de São Paulo é um 

dos exemplos mais antigos), tal qual previsto no artigo 182, § 1º, da Constituição Federal. 

Não obstante, vale sublinhar que há na legislação a previsão de diversos outros planos, 

com objeto e escopo específicos, que jamais chegaram a ser elaborados e que seriam tão 

importantes quanto o plano diretor, tendo em vista que complementariam este último com 

particularidades de determinada região ou setor. 

 Segue-se, como desdobramento e complemento do plano urbanístico, a etapa de 

elaboração de normas jurídicas específicas, como leis de zoneamento e leis de uso e 

ocupação do solo. Tais normas deverão dar concretude e complementar o já disposto no 

plano urbanístico, fornecendo o respaldo legal necessário ao Poder Público para que este 

possa implementar as limitações e intervenções previstas no plano urbanístico. 

Vale destacar, todavia, que, muitas vezes, tais normas específicas são publicadas 

independentemente da existência de um plano urbanístico prévio. Nesta hipótese, há um 

risco palpável de a legislação específica produzir algum tipo de distorção, já que não há 

qualquer instrumento que forneça balizas e limites para a elaboração de tal instrumento. É 

o caso de uma lei específica que aprova a utilização da figura da concessão urbanística em 

área que prescinda de transformações urbanísticas, em detrimento de áreas em que a 

necessidade de revitalização é premente. A existência de um plano urbanístico geral 

contemplando as áreas em que a concessão urbanística poderia ser aplicada ou, ao menos, 

as áreas de revitalização urbana prioritárias, poderia evitar a edição de tal lei específica. 

 Uma vez aprovadas as leis específicas necessárias (para destinar verbas públicas 

para obras ou ainda impor limitações sobre a propriedade particular) e, no melhor cenário, 

também um plano urbanístico, chega-se então a última etapa: a execução propriamente dita 

da atividade urbanística. Para tanto, a Administração Pública poderá lançar mão de uma 

série de instrumentos previstos na legislação.  

Usualmente, estes instrumentos são referidos na doutrina como instrumentos de 

política urbana, expressão utilizada pelo próprio Estatuto da Cidade. Segundo José dos 

Santos Carvalho Filho, é possível conceituar os instrumentos de política urbana como 

sendo todos os meios, gerais ou específicos, de que servem o Poder Público e as 

                                                 
21

 Não necessariamente um plano urbanístico deve ser aprovado por lei. Existem aqueles planos meramente 

indicativos, produzidos pelo Poder Público de forma meramente sugestiva, não constituindo obrigações para 

o Poder Público ou para a sociedade. Caso, entretanto, seja necessário que o plano urbanístico seja oponível a 

todos, aí sim será necessária sua aprovação por meio de lei. É o caso do plano diretor e do plano da operação 

urbana consorciada (ambos exigem leis específicas). 
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comunidades interessadas para dar concretização às diretrizes gerais de política urbana, 

visando propiciar um processo de urbanização mais eficiente e melhor qualidade de vida 

aos integrantes da coletividades
22

. 

Frise-se, contudo, que a utilização dos instrumentos de política urbana pela 

Administração Pública deve sempre ocorrer em observância à vocação de cada um de tais 

instrumentos e sua compatibilidade ou incompatibilidade com o fim pretendido. Não há 

que se falar, portanto, na utilização dos institutos da operação urbana consorciada ou da 

concessão urbanística para solução de problema urbanístico que poderia ser remediado, por 

exemplo, com uma simples desapropriação. Vale a lógica da razoabilidade e da eficiência: 

o Estado deve preferir os meios menos interventivos e menos custosos na atividade 

urbanística. 

 No rol de instrumentos passíveis de utilização, alguns já estão consagrados, como a 

desapropriação, a servidão administrativa e o direito de superfície, bem como outros mais 

recentes, regulados a partir do advento da Lei nº 10.257/2001, caso das operações urbanas 

consorciadas. Ao lado de tais instrumentos, figura igualmente a concessão urbanística, 

instituída pela legislação do Município de São Paulo. Trata-se, portanto, de mais um 

instrumento de execução da atividade urbanística, cujo objetivo é viabilizar a consecução 

das diretrizes de desenvolvimento urbano previstas no Estatuto da Cidade e regentes das 

políticas municipais. Mais especificamente, a concessão urbanística busca, como será 

demonstrado no próximo capítulo, a renovação urbana, que nada mais é do que uma 

operação urbanística visando a necessária e indispensável recuperação de áreas, zonas ou 

bairros envelhecidos e deteriorados. 

 Independentemente da classificação que se adote para as atividades urbanísticas, é 

importante ter em mente que tais atividades permanecerão necessariamente interligadas, já 

que a execução de cada atividade isoladamente é incapaz de satisfazer quaisquer das 

finalidades urbanísticas pretendidas (habitação, trabalho, recreação e circulação). 

Instintivamente, é fácil intuir que o problema de circulação urbana de uma cidade jamais 

será resolvido apenas com a edição de um plano (primeira categoria de atividades 

urbanísticas), sendo necessária ainda a execução de intervenções capazes de mitigar os 

problemas apontados em tal plano. 

 

I.4.1. A participação da iniciativa privada na atividade urbanística 

                                                 
22

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao Estatuto da Cidade. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, 

p. 81. 
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 Outra questão que se coloca em relação às atividades urbanísticas e é 

frequentemente discutida pela doutrina diz respeito à participação de particulares no 

desempenho de tais atividades, questão essa, aliás, que se mostra de fundamental 

importância para este estudo, uma vez que a figura da concessão urbanística implica 

necessariamente na participação da iniciativa privada na execução de determinadas 

atividades urbanísticas. Para responder tal questionamento, faz-se necessário perquirir qual 

seria a natureza jurídica das atividades urbanísticas. 

Para José Afonso da Silva
23

, considerando que a atividade urbanística consiste 

basicamente na intervenção do Poder Público na propriedade privada e na vida econômica 

e social das aglomerações urbanas, com o objetivo de ordenar os espaços habitáveis, esta 

só poderia traduzir uma função pública
24

. 

 O conceito de função
25

 não está restrito a um determinado subdomínio do direito; 

ele faz parte da teoria geral do direito. Ou seja, tal noção não se encontra apenas no âmbito 

do Direito Público. Dentro dessa visão abrangente, pode-se definir função como o dever 

jurídico do sujeito de exercer suas situações jurídicas ativas com o objetivo de atingir uma 

finalidade em prol de um interesse alheio. A função pública, por sua vez, pode ser 

conceituada como o dever do Estado (ou de quem lhe faça as vezes) de exercer suas 

situações ativas de modo a atingir uma finalidade pública, ou seja, o interesse da 

coletividade devidamente especificado na ordem jurídica
26

. 

 Diante de tal conceituação de função pública, a questão que se coloca passa então a 

ser: sendo a atividade urbanística uma função pública, poderia ela ser desempenhada por 

particulares? Para responder o questionamento, é válido retornar ao conceito acima 

                                                 
23

 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro, p.34. 
24

 Na mesma esteira, Eduardo García de Enterría e Luciano Parejo Alfonso preconizam que: “A localização 

de uma cidade, sua configuração concreta, sua magnitude maior ou menor, sua disposição, seu funcionalismo 

e sua ordem, não são, em absoluto, nem podem ser, em nossa complexa civilização, questões privadas, no 

sentido de pertencerem ao exclusivo círculo de interesse dos proprietários do solo; são muito mais questões 

coletivas primárias, que interessam à toda coletividade enquanto tal, visto que condicionam a vida 

comunitária e pessoal de maneira direta e postulam consequências imediatas a respeito da existência, 

extensão e disposição de uma série de serviços públicos (vias públicas, transporte coletivo, serviços de 

salubridade, serviços de educação e assistência social, lugares de lazer, abastecimento de água, eletricidade, 

telefones etc.).” (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; PAREJO ALFONSO, Luciano. Lecciones de derecho 

urbanístico, I. Madrid: Civitas, 1979, pp. 98-99, tradução livre). 
25

 Santi Romano explica que as “funções (officia, munera) são os poderes que se exercem não por interesse 

próprio, ou exclusivamente próprio, mas por interesse de outrem ou por um interesse objetivo” (ROMANO, 

Santi. Princípios de direito constitucional geral. Trad. Maria Helena Diniz. São Paulo: Revista dos 

Tribunais: 1977, p. 144.). 
26

 Sobre o tema, vide ainda: FREIRE, André Luiz. Apontamentos sobre as funções estatais no direito 

brasileiro. Revista de direito administrativo, São Paulo, nº 248, 2008; MARTINS, Ricardo Marcondes. 

Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, pp. 37-40. 
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apresentado. Como visto, a função pública traduz dever do Estado ou de pessoa de quem 

lhe faça as vezes. Ou seja, não necessariamente a função pública deve ser exercida por um 

ente público, podendo ser também exercida por sujeitos privados. 

 Isto não significa, contudo, que a totalidade das atividades urbanísticas poderia ser 

transferida a iniciativa privada ou realizada com sua colaboração
27

, já que algumas dessas 

atividades encontram-se dependentes ou relacionadas ao exercício de poderes públicos de 

autoridade, ou pressupõem outras atribuições estatais que, por imposição normativa, estão 

sujeitas ao monopólio estatal na medida em que se vinculam diretamente à noção de 

soberania da nação (artigo 1º, parágrafo único, da Constituição Federal)
28

. 

 Trata-se, sobretudo, de uma questão de legitimidade. Como ensina Pedro 

Gonçalves, a manifestação de autoridade justifica-se por força da natureza democrática do 

poder público, isto é, porque, no exercício do poder, a Administração está legitimada pela 

coletividade a impor um determinado resultado
29

. Assim, um particular não tem 

legitimidade para emanar ato de autoridade perante outro particular, pois prescinde do 

apoio da coletividade. 

 Mas não se resume a isto. Há também um componente ético, tal qual aludido por 

Fernando Vernalha Guimarães em trabalho específico sobre a possibilidade de parcerias no 

sistema prisional: não seria moralmente válido a um homem exercer sobre outro homem 

qualquer espécie de poder expressado pela força
30

. 

Por fim, pode-se dizer, igualmente, que subjaz uma lógica econômica na 

impossibilidade de transferência da função urbanística como um todo para a iniciativa 

privada. Para Karlin Olbertz
31

, essa competência pública decorre da insuficiência da 

atuação da livre iniciativa privada (em outras palavras, da autorregulação pelo mercado) 

para dar conta de organizar satisfatoriamente as localizações nos espaços habitáveis. Para 

                                                 
27

 Precisamente sobre este tema, Daniela Libório ensina que: “Analisando por outro prisma, podemos afirmar 

que as consequências que determinam o urbanismo como função pública se refletem principalmente na 

atualidade, quando o Poder Público vê-se compelido a se desfazer de seus serviços e atividades, passando-os 

para a iniciativa privada. Se assim fizer, no tocante aos elementos do Direito Urbanístico, o Poder Público 

jamais poderá se furtar a estabelecer normas urbanísticas (função legislativa), nem deixar de fiscalizar 

eventuais atividades urbanísticas delegadas a particulares até sua conclusão (função administrativa). Além 

disso, mesmo depois de realizadas obras e intervenções urbanísticas, sempre competirá ao Poder Público a 

iniciativa de manter os espaços ordenados e buscar que todos cumpram o que foi estabelecido pelas normas 

jurídicas urbanísticas” (DI SARNO, Daniela Campos Libório. Elementos de Direito Urbanístico, p. 45). 
28

 REISDORFER, Guilherme Fredherico Dias. Atuação privada na atividade urbanística: planejamento e 

contratualização. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2013, p. 145. 
29

 GONÇALVES, Pedro. Entidades privadas com poderes públicos: o exercício de poderes públicos por 

entidades privadas com funções administrativas. Coimbra: Almedina, 2005, p. 617. 
30

 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Transferência de atividades de suporte ao poder de polícia. In: 

SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Parcerias público-privadas. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 390. 
31

 OLBERTZ, Karlin. Operação Urbana Consorciada, p. 26. 
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que haja tal organização, a atuação (regulação) estatal é indispensável, seja mediante 

regulamentação das condutas, seja mediante intervenção direta no espaço urbano. 

 Assim sendo, a resposta para a questão sobre a possibilidade de as atividades 

urbanísticas serem desempenhadas por particulares parece ser parcialmente positiva: é 

cabível a atuação dos particulares em algumas atividades urbanísticas, mas não é possível a 

transferência da função urbanística como um todo. 

É possível perceber a lógica acima no direito positivo brasileiro. A Lei nº 

11.079/2004, por exemplo, prevê que serão indelegáveis à iniciativa privada as funções de 

regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas 

do Estado (artigo 4º, inciso III)
32

. 

Apesar da clareza do referido mandamento legal, o que se percebe atualmente é que 

existem duas dificuldades práticas em relação a tal matéria. 

É forçoso reconhecer, primeiramente, que a lista constante no artigo 4º, inciso III, 

da Lei de PPPs, é meramente exemplificativa, uma vez que seria impossível prever de 

antemão e em abstrato os grupos de atividades obrigatoriamente reservadas ao Estado e 

incompatíveis com a iniciativa privada. Fora que, ainda que isto fosse possível, nada 

impediria que ao longo do tempo isto se alterasse naturalmente. 

Além disso, outra dificuldade reside no fato de que mesmo as funções estatais 

clássicas mencionadas pela Lei de PPPs (regulação, jurisdição e exercício de poder de 

polícia) não comportam blocos de atividades uniformes, que podem ser facilmente 

classificáveis como delegáveis ou indelegáveis. Tome-se o exemplo do exercício do poder 

de polícia. Atualmente, é pacífico na doutrina que certas atividades (instrumentais ou 

acessórias) relacionadas ao poder de polícia poderiam sim contar com a colaboração da 

iniciativa privada
33

. A atividade decisória, entretanto, deveria permanecer como de 

responsabilidade exclusiva do Poder Público. 

 Essas dificuldades podem ser identificadas também no âmbito específico do Direito 

Urbanístico. Por conseguinte, da mesma forma como ocorre em outras funções públicas, a 

despeito daquelas atividades que claramente configuram uso de autoridade (não sendo, 

                                                 
32

 Apesar de tal regra constar de diploma que trata especificamente das chamadas parcerias público-privadas, 

naturalmente esta não se aplica somente nesta seara, pois retrata característica (a indelegabilidade) das 

funções ali indicadas e não características específicas do regime jurídico das PPPs. 
33

 Sobre o tema, vide: DALLARI, Adilson Abreu. Credenciamento. In: BANDEIRA DE MELLO, Celso 

Antônio. Estudo em homenagem a Geraldo Ataliba – 2: Direito Administrativo e Constitucional. São Paulo: 

Malheiros Editores, 1997; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A contratação de empresas para suporte 

da função reguladora e a “indelegabilidade do poder de polícia”. Revista Trimestral de Direito Público, São 

Paulo: Malheiros Editores, 2000. 
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portanto, delegáveis), há uma zona cinzenta ao redor de diversas atividades que compõe a 

função urbanística. 

 Com o intuito de sistematizar a questão e partindo das orientações doutrinárias 

acima, Paulo José Villela Lomar busca distinguir as atividades urbanísticas indelegáveis 

das demais justamente por seu caráter decisório. Assim, as atividades indelegáveis 

estariam relacionadas ao poder de decisão, de coordenação, de fixação do que seria o 

atendimento do interesse coletivo na situação específica com que se defrontasse. O 

segundo grupo de atividades, por sua vez, diria respeito à execução de tarefas, serviços e 

obras
34

, ou seja, atividades acessórias e que não envolveriam restrição da esfera jurídica de 

terceiros. 

 Indo além e melhor esmiuçando as atividades urbanísticas que podem ser 

desenvolvidas por particulares, Guilherme Fredherico Dias
 35

 propõe que estas podem ser 

classificadas em quatro grupos principais: (i) atividades materiais voltadas à urbanificação; 

(ii) o desenvolvimento de atividades econômicas em sentido amplo (iii) a gestão e a 

criação de bens públicos; e (iv) atribuições relacionadas ao exercício de funções públicas 

em geral. 

 No primeiro grupo, estão as obras e serviços que possuem relevância pública e, cuja 

execução, servem ao cumprimento do planejamento urbano, atendendo as necessidades 

individuais e coletivas verificadas no âmbito urbano. Ao lado dessas obras e serviços, 

estariam as atividades estritamente econômicas que poderiam ser desenvolvidas como 

decorrência das intervenções realizadas em um primeiro momento e em benefício do 

projeto urbanístico. É o caso da atividade de incorporação imobiliária desenvolvida no seio 

de uma concessão urbanística. No terceiro bloco, estariam atividades relacionadas à gestão 

e criação de bens públicos (e.g. manutenção do sistema viário e implantação de um 

viaduto, respectivamente) e à exploração de tais bens para fins remuneratórios (exploração 

de garagem subterrânea, por exemplo). Por fim, ainda poderia ser admitida a participação 

privada no manejo de instrumentos de política urbana que não envolvam o poder de 

autoridade e a restrição de direitos, do qual é exemplo o direito de preempção. 

 Como se verá mais adiante, a participação dos sujeitos privados nas atividades 

acima encontra fundamento expresso no Estatuto da Cidade, que estampa como uma de 

                                                 
34

 LOMAR, Paulo José Villela. Operação Urbana Consorciada. In: DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, 

Sérgio (Coords.). Estatuto da Cidade: Comentários à Lei Federal 10.257/2001. 2ª ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006, p. 257. 
35

 REISDORFER, Guilherme Fredherico Dias. Atuação privada na atividade urbanística: planejamento e 

contratualização, p. 144. 
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suas diretrizes a cooperação entre Poder Público e sociedade no processo de urbanização 

(artigo 2º, inciso III). 

 Não obstante, vale destacar, por fim, que, além das atividades acima, referentes à 

execução propriamente da política urbana, a legislação também prevê a possibilidade de 

colaboração social em outros momentos da atividade urbanística. No processo de 

concepção do plano diretor, por exemplo, essa participação se dá de forma intensa por 

meio da realização de audiências públicas. 

Na concessão urbanística, por sua vez, afora seu objeto, que traz diversas das 

atividades materiais acima mencionadas, também se admite a participação dos privados na 

concepção dos estudos e do projeto urbanístico. Essa prerrogativa, como visto acima, não 

pode impedir que o poder estratégico e de decisão final permaneça sendo exercido pelo 

Poder Publico. 

 Daí é possível concluir que, muito embora seja inviável excluir completamente o 

subjetivismo da análise daquelas atividades que se mostram indelegáveis, a função 

urbanística comporta a possibilidade de o particular intervir constitutivamente na execução 

do planejamento e das referidas obras de urbanização
36

. 

 

I.5. O Direito Urbanístico 

 

 A partir do exposto nos itens anteriores, é possível propor algumas conclusões a 

respeito do momento de surgimento do direito urbanístico e seu conceito e objeto de 

análise. 

 Sobre o surgimento do direito urbanístico, Carlos Ari Sundfeld
37

 explica que seria 

um anacronismo pensar em um direito urbanístico anterior ao século XX. O direito 

urbanístico seria, portanto, o reflexo, no mundo jurídico, dos desafios e problemas 

derivados da urbanização moderna e das idéias da ciência do urbanismo. Estes teriam sido 

os fatores responsáveis pelo paulatino surgimento de soluções e mecanismos que, frente ao 

direito administrativo da época, soaram impertinentes ou originais e que acabaram se 

aglutinando em torno da expressão “direito urbanístico”
38

. 

                                                 
36

 MONCADA, Luis S. Cabral de. A relação jurídica administrativa. Para um novo paradigma de 

compreensão da actividade, da organização e do contencioso administrativos. Coimbra: Almedina, 2009, p. 

710. 
37

 SUNDFELD, Carlos Ari. O Estatuto da Cidade e suas diretrizes gerais. In: DALLARI, FERRAZ (coord.). 

Estatuto da Cidade: Comentários à Lei Federal 10.257/2011. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p.46. 
38

 Não será aprofundada aqui, por não constituir o objeto principal do presente trabalho, a polêmica discussão 

a respeito de o Direito Urbanístico possuir ou não autonomia dentro da ciência jurídica. Para diversos 
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 Nesse contexto, em que é admitida, portanto, a função pública da atividade 

urbanística, passa-se automaticamente a falar em direito urbanístico, sendo possível 

conceituá-lo sob dois aspectos distintos (tal qual ocorre em qualquer ramo jurídico): como 

um conjunto de normas ou como uma ciência. A primeira acepção é denominada direito 

urbanístico objetivo e tem por finalidade regular a atividade urbanística
39

 e disciplinar a 

ordenação do solo. 

 O direito urbanístico como ciência
40

, por sua vez, é concebido por Hely Lopes 

Meirelles como o ramo do direito público destinado ao estudo e formulação dos princípios 

e normas
41

 que devem reger os espações habitáveis, no seu conjunto cidade/campo. Note-

se que tal definição inclui todas as áreas em que o homem exerce coletivamente qualquer 

de suas quatro funções essenciais na comunidade – habitação, trabalho, circulação e 

recreação -, ficando excluídas apenas as terras de exploração agrícola, pecuária ou 

extrativa que não afetem a vida urbana
42

. 

 Como se pode ver, há uma sensível diferença entre os dois conceitos. Repise-se: o 

direito urbanístico objetivo consiste no conjunto de normas jurídicas reguladoras das 

atividades urbanísticas, enquanto o direito urbanístico como ciência não busca regular 

                                                                                                                                                    
autores, o Direito Urbanístico parece constituir uma parte especial do Direito Administrativo (Antonio 

Carceller Fernández e, entre nós, Toshio Mukai) ou ainda do Direito Econômico (Gérard Farjat). Daniela 

Campos Libório Di Sarno, por outro lado, parece entender que o Direito Urbanístico evoluiu de tal maneira 

que adquiriu autonomia perante outras disciplinas do nosso direito: “É possível falar em autonomia do 

Direito Urbanístico por ter ele objeto próprio e específico, que o diferencia de todo e qualquer outro ramo da 

ciência jurídica” (DI SARNO, Daniela Campos Libório. Elementos de direito urbanístico, p, 57). Estamos de 

acordo com esta última linha e entendemos que, a partir do momento em que as atividades urbanísticas 

adquirem o caráter de função pública e, igualmente, torna-se possível identificar princípios e conceitos 

próprios, o ramo do Direito Urbanístico passa a ganhar autonomia perante outros ramos, sem embargo de sua 

herança genética do direito administrativo. Esta parece ser também a posição de Carlos Ari Sundfeld no 

trecho mencionado na página 15 acima. Vale ressaltar, entretanto, que tal autonomia não impede que 

institutos de outras áreas do direito (administrativo, tributário) sejam utilizados na atuação urbanística. 
39

 Neste sentido, ver: SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro, pp. 37-38; DI SARNO, Daniela 

Campos Libório. Elementos de direito urbanístico, p. 61. 
40

 Há na doutrina estrangeira e na doutrina pátria uma diversidade de definições do direito urbanístico. 

Utilizamos a de Hely Lopes Meirelles por ser a mais completa e mais difundida entre nós. Vale pontuar, 

entretanto, que na doutrina brasileira a primeira monografia sobre o tema foi de Diogo Figueiredo Moreira 

Neto, para quem “o direito urbanístico é o conjunto da disciplina jurídica, notadamente de natureza 

administrativa, incidente sobre os fenômenos do Urbanismo, destinada ao estudo das normas que visem a 

impor valores convivenciais na ocupação e utilização dos espaços habitáveis”. (MOREIRA NETO, Diogo de 

Figueiredo. Introdução ao Direito Ecológico e ao Direito Urbanístico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, 

p. 56). 
41

 Vale lembrar que, ao contrário do que ocorreu em outros países (França, por exemplo), não houve no 

Brasil um movimento de codificação do direito urbanístico. Em verdade, como será visto mais adiante nesse 

trabalho, o direito urbanístico no Brasil forma-se, nos dizeres de José Afonso da Silva, “de um conjunto de 

normas gerais, de competência legislativa da União (CF, art. 24, I, e § 1º), hoje consubstanciadas no Estatuto 

da Cidade (Lei 10.257/2001); normas suplementares de cada Estado (CF, art. 24, I, e § 2º) de pouca 

expressão; normas municipais, também de caráter suplementar (CF, arts. 30, II e VIII, e 182) – agora, por 

força do Estatuto da Cidade, com mais unidade substancial” (SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico 

brasileiro, p. 44). 
42

 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro, pp. 536-537. 
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atividade alguma, mas sim conhecer e sistematizar as normas e princípios reguladores da 

atividade urbanística. Daí se dizer que o direito urbanístico objetivo constitui objeto de 

conhecimento do direito urbanístico como ciência. 

 Considerando que, como já explicado, a concessão urbanística consiste em um 

instrumento de intervenção urbana, constituindo, portanto, uma atividade urbanística, tal 

figura pode ser considerada parte integrante do direito urbanístico objetivo (mais 

precisamente, as normas jurídicas que a instituíram) e, por conseguinte, também do direito 

urbanístico como ciência, já que o primeiro está circunscrito neste. 

 A consequência direta disso, como não poderia deixar de ser, é que a concessão 

urbanística deve observar todas as finalidades buscadas pelo direito urbanístico, finalidades 

essas que estão impressas em seus princípios, os quais passamos a apresentar 

resumidamente a seguir. 

 

I.5.1. Princípios do direito urbanístico 

 

 Consoante ensinamento de Antonio Carceller Fernández
43

 os princípios do direito 

urbanístico seriam os seguintes: (i) princípio de que o urbanismo é uma função pública
44

; 

(ii) princípio da conformação da propriedade urbana pelas normas de ordenação 

urbanística; (iii) princípio da afetação das mais-valias ao custo da urbanização; e (iv) 

princípio da justa distribuição dos benefícios e ônus derivados da atuação urbanística. Esta, 

aliás, é a classificação adotada por José Afonso da Silva
45

 e Regina Helena da Costa
46

, 

dentre outros. 

 Preferimos, contudo, adotar a classificação proposta por Daniele Campos Libório 

Di Sarno
47

, que, a nosso ver, mostra-se mais condizente com o ordenamento jurídico pátrio 

e para quem o primeiro dos princípios do direito urbanístico
48

 é o princípio da função 

social da cidade, respaldado no artigo 182, § 1º, da Constituição Federal, como veremos no 
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 FERNÁNDEZ, Antonio Carceller. Instituiciones de Derecho Urbanístico. Madrid: Montecorvo, 1977, pp. 

52-54. 
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 Como visto anteriormente, entendemos que a função pública traduz a natureza das atividades urbanísticas, 

mas não constitui propriamente um princípio do direto urbanístico. 
45

 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro, pp. 44-45. 
46

 COSTA, Regina Helena. Princípios do direito urbanístico na Constituição de 1988. In: DALLARI, Adilson 

Abreu; FIGUEIREDO, Lúcia Valle (Coords.), Temas de direito urbanístico 2. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1991, p. 109. 
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 DI SARNO, Daniela Campos Libório. Elementos de direito urbanístico, pp. 45-55. 
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 Sendo o Direito Urbanístico um ramo do Direito Público, é importante frisar que também os princípios 

gerais do Direito Público deverão ser observados em matéria urbanística, quais sejam: publicidade, 

legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência (artigo 37 da Constituição Federal). 
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próximo tópico. Para tal autora, este princípio constitui a síntese suprema do Direito 

Urbanístico e resume a finalidade última das atividades urbanísticas (sejam elas exercidas 

por agentes públicos ou particulares), além de traduzir a vocação do coletivo sobre o 

particular e dar respaldo ao segundo princípio do direito urbanístico: o princípio da função 

social da propriedade. 

 O princípio da função social da propriedade
49

 permeia não só o direito urbanístico, 

como também o direito administrativo, o direito constitucional e o direito civil. Muito já se 

escreveu sobre o tema sob as mais diversas perspectivas, razão pela qual não se pretende 

aqui explorar o assunto em demasia, mas apenas na medida em que aplicável ao objeto do 

presente estudo. Para este fim, basta pontuar que, na doutrina atual sobre o tema, entende-

se que a função social é atendida quando existe um equilíbrio entre o público e o privado, 

no qual este se submete àquele, pois o uso que se faz da propriedade possibilitará a 

realização plena do urbanismo e do equilíbrio das relações da cidade
50

. 

 Não obstante, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, cabe ao Estado 

indicar a função social da propriedade
51

, o que deverá ocorrer, na esfera federal, por meio 

da elaboração de normas gerais que forneçam parâmetros e diretrizes para o Poder Público 

municipal, que, por sua vez, deverá elaborar normas específicas sobre o assunto, bem 

como planos de desenvolvimento urbanístico, do qual é exemplo o plano diretor. Assim, 

não há uma definição material de abrangência nacional de função social da propriedade e, 

menos ainda, uma específica para a função social da propriedade urbana. Caberá, portanto, 

a cada um dos Municípios, por meio de seus planos, definir os parâmetros para que a 

função social da propriedade seja atingida, observadas as particularidades de sua própria 

realidade. 

 Ressalte-se, por fim, que o princípio da função social da propriedade e, em 

conjunto, o princípio da função social da cidade apresentam especial relevo para a 

sistematização jurídica do direito urbanístico. Afinal, são justamente tais princípios que 

justificam e dão respaldo aos mais diversos instrumentos de intervenção urbanística, em 

especial, àqueles mais sofisticados, como a concessão urbanística, que pode ter como 

objeto, eventualmente, uma transformação urbanística tão profunda que seja capaz de 
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 Tal princípio está positivado em nossa Constituição Federal no art. 5º, XXIII, no art. 170, III, no art. 182, 

§§ 2º e 4º, no art. 184 e no art. 186. 
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 DI SARNO, Daniela Campos Libório. Elementos de direito urbanístico, p. 48. 
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recomendável, que houvesse uma definição material de abrangência nacional quanto à função social da 
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alterar os usos de toda uma área, desnaturando (em prol de um novo projeto urbanístico, é 

verdade) completamente a função que os proprietários concediam aos imóveis de tal área 

anteriormente. 

 O terceiro princípio do direito urbanístico é denominado coesão dinâmica. O 

conteúdo de tal princípio pode ser extraído da própria lógica inerente às atividades 

urbanísticas, tal qual já mencionado em outro momento: cada atividade urbanística deve 

ser promovida não de maneira isolada, mas de maneira concatenada à atividade urbanística 

executada anteriormente e, igualmente, em consonância com as atividades que ainda 

deverão ser realizadas. 

Logicamente, para que tal princípio contenha o mínimo de eficácia, é necessário um 

planejamento efetivo do Poder Público capaz de deixar claro o plano de desenvolvimento 

urbano da cidade. Mais ainda, é imperativo que tais planos de desenvolvimento sejam 

atualizados de tempos em tempos, de modo a refletir a realidade já alterada pelas 

atividades urbanísticas executadas. Donde se explica, aliás, a obrigação de os Municípios 

atualizarem o plano diretor a cada dez anos. 

 No contexto de uma concessão urbanística, a aplicação do princípio da coesão 

dinâmica pode gerar uma série de implicações. Imagine-se, por exemplo, que o Município 

de São Paulo efetive seu plano de implementar uma concessão urbanística na região central 

da cidade. Imediatamente, deverão ser repensados todos os índices e parâmetros 

urbanísticos aplicáveis e presentes na legislação específica para tal região, uma vez que 

esta será alvo de profunda transformação. Da mesma maneira, deverão ser reestudadas as 

atividades urbanísticas a serem implementadas na região; a título de exemplo, caso 

hipoteticamente estivesse prevista no plano diretor a instituição de uma operação urbana 

consorciada em tal região, a aplicação de tal instrumento deveria ser, a princípio, revista, 

vis-à-vis a implementação anterior da concessão urbanística (já que este instrumento, a 

depender da formatação adotada, pode implicar em transformações tão ou mais profundas 

do que aquelas proporcionadas por uma operação urbana consorciada). 

 O quarto princípio do direito urbanístico também se mostra particularmente 

relevante para a plena compreensão do instituto da concessão urbanística. É o chamado 

princípio da subsidiariedade, segundo o qual, ainda que a atividade urbanística constitua 

uma função pública, devendo ser exercida prioritariamente ou, em relação a algumas 

atividades específicas (aquelas que signifiquem o exercício de atos de autoridade – 

especialmente aqueles que sejam restritivos de direitos –, conforme explicado acima), 

exclusivamente, pelo Poder Público, a iniciativa privada poderá participar de certas 
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atividades urbanísticas, observado sempre o dever do Poder Público de fiscalização nesta 

situação. 

É exatamente o que ocorre na concessão urbanística: após a publicação de lei 

autorizativa específica e a realização do devido processo licitatório, a iniciativa privada 

executa determinadas obras e serviços dentro do escopo pré-estabelecido pelo Poder 

Público (ainda que, eventualmente, o projeto urbanístico tenha sido desenvolvido com a 

colaboração da sociedade) e sob a estrita fiscalização deste. Como mencionado no item 

anterior, esta técnica é típica do método denominado “urbanismo concertado”. 

 Por fim, ainda é necessário mencionar os não menos importantes princípios da 

repartição de ônus e distribuição de benefícios e do planejamento. Para compreender o 

princípio da repartição de ônus no Direito Urbanístico, é válido recorrer ao exemplo da 

contribuição de melhoria, prevista tanto na Constituição Federal (artigo 145, inciso III), 

como no Código Tributário Nacional (artigos 81 e 82). Tal contribuição nada mais é do 

que uma forma de o Poder Público capturar a valorização propiciada por determinada 

interferência urbanística, quando os proprietários dos imóveis valorizados não 

contribuírem para o custeio da intervenção. Por outro lado, caso exista uma contribuição 

(seja financeira, seja na execução direta de determina obra) por parte dos proprietários, os 

custos deverão ser cotejados com os ganhos da valorização, para que se afira a necessidade 

de cobrança de contribuição de melhoria ou qualquer outra forma de compartilhamento dos 

benefícios decorrentes da ação urbanizadora. Na concessão urbanística, esse princípio se 

manifesta da seguinte forma: a valorização imobiliária é utilizada como forma de captação 

de recursos para a realização de obras, não sendo simplesmente apropriada pelos 

proprietários da área. 

 O sexto e último princípio é o do planejamento. Por meio do processo de 

planejamento, são fixadas metas urbanísticas tanto para o Poder Público, como para a 

iniciativa privada
52

. Com a Constituição Federal de 1988, o planejamento deixou de ser 

apenas uma questão de boa prática governamental, constante nos manuais sobre o tema, e 

se tornou uma imposição legal, já que foi instituída a obrigação de elaboração de planos, 

que, nas palavras de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, constituem o meio físico que 

veicula as decisões tomadas mediante planejamento
53

. Com o crescente caos urbano e a 
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necessidade cada vez maior de planejamento, tal tema vem ganhando cada vez mais força 

e, consequentemente, contornos jurídicos próprios, sendo que alguns autores defendem até 

mesmo a existência de um “direito do planejamento”
54

. 

 É imperativo concluirmos que tais princípios são diretamente aplicáveis, em maior 

ou menor grau, ao instituto da concessão urbanística, na qualidade de instrumento de 

intervenção urbana (ou de política urbana), o que gera, consequentemente, para a 

Administração Pública uma série de obrigações específicas e que, como veremos mais 

adiante, foram contempladas na legislação sobre o tema. 

 Antes de serem enfrentadas as especificidades da lei de concessões urbanísticas 

paulistana, é necessário apontar como o direito urbanístico e seus princípios, tais quais aqui 

delineados, foram recebidos e tratados no texto constitucional, já que, em última instância, 

o artigo 182 da Constituição Federal, além de representar a positivação do direito 

urbanístico em sede constitucional, representa também o fundamento máximo para todos 

os instrumentos de intervenção urbana, dentre os quais, aquele objeto deste trabalho. 

 

I.6. A Política de Desenvolvimento Urbano 

 

 De maneira inédita, a Constituição Federal de 1988 trouxe em diversos de seus 

dispositivos a referência à matéria urbanística, consolidando a atividade urbanística como 

uma função pública e positivando diversos dos princípios acima tratados, o que, até aquele 

momento, não tinha ocorrido sequer em nível infraconstitucional
55

. 

 Dentre tais dispositivos, indubitavelmente, os de maior destaque são os artigos 182 

e 183
56

, que compõem o capítulo denominado “Da Política Urbana”. O primeiro ponto que 

                                                 
54

 Neste sentido, ainda que sob o viés do Direto Econômico, ver: GRAU, Eros Roberto. Notas a respeito do 
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56

 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. 

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
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chama a atenção em relação a tais dispositivos é justamente sua localização na 

Constituição Federal, qual seja: a seção dedicada à ordem econômica e financeira. 

 De acordo com Márcio Cammarosano
57

 e Mariana Novis
58

, a presença de 

disposições constitucionais concernentes à política urbana no contexto da ordem 

econômica e financeira pode ser explicada de duas maneiras. 

A primeira está ligada ao princípio da função social da propriedade. Este princípio 

– que, como já se adiantou, pauta a atuação urbanística do Estado – encontra-se igualmente 

inscrito no rol de princípios que norteiam a atividade econômica, tal qual previsto no artigo 

170, III, da Constituição. 

Uma leitura apressada do texto constitucional poderia nos levar a crer que existe 

uma inevitável contradição neste ponto, afinal como seria possível que um princípio que 

norteia a atividade econômica, balizasse também a atividade urbanística, sendo que esta 

última possui forte conteúdo social? Tal contradição, entretanto, não se mostra verdadeira, 

se adotado como ponto de partida do raciocínio o fato que o próprio princípio da função 

social da propriedade possui um significativo cunho social, que faz com que os particulares 

acomodem seus interesses (a valorização imobiliária, por exemplo) em prol do interesse 

coletivo. Este é o mesmo espírito que permeia os artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal, que deixam claro que a função social da propriedade só será observada quando 

atendidas as exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 

que, como não poderiam deixar de ser, são exigências que conformam os usos dos espaços 

habitáveis com o interesse da coletividade. 

                                                                                                                                                    
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, 

exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 

que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada 

pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 

assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco 

anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 

domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 

independentemente do estado civil. 

§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
57
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Malheiros, 2006, p. 22. 
58

 NOVIS, Mariana. O regime jurídico da concessão urbanística. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 64. 



 

26 

A segunda maneira de se explicar a inserção dos dispositivos sobre política urbana 

dentro do título concernente à ordem econômica e financeira reside na premissa de que, 

para o pleno desenvolvimento das atividades econômicas em determinada cidade, é de 

fundamental importância que tal localidade seja desenvolvida do ponto de vista 

urbanístico. Em outras palavras, desenvolvimento urbano e desenvolvimento econômico 

seriam fenômenos interligados, tal qual alertado por Eros Roberto Grau
59

. 

 Partindo-se para uma análise mais detida do texto dos artigos 182 e 183, outro 

ponto que merece atenção é a utilização das expressões “política urbana” (que dá nome ao 

capítulo em que estão inseridos os dispositivos supramencionados) e “política de 

desenvolvimento urbano” (constante no caput do artigo 182), que só podemos entender 

como sinônimas no contexto constitucional e, por isso, serão utilizadas doravante de 

maneira indistinta. Constata-se, por outro lado, que não há nesses artigos qualquer menção 

expressa ao “direito urbanístico”, conceito este, aliás, que é utilizado apenas uma vez em 

nossa Constituição Federal ao serem abordadas as competências legislativas. 

Frente a tal constatação, Carlos Ari Sundfeld conclui que a Constituição 

implicitamente assinalou ao direito urbanístico o papel de servir à definição e à 

implementação da chamada “política de desenvolvendo urbano”. 

Com o texto constitucional, o direito urbanístico passou a ter um significado 

adicional, qual seja o de servir de instrumento para a consecução da política de 

desenvolvimento urbano, na medida em que suas normas serão utilizadas para balizar a 

fixação dos objetivos de política urbana (exemplo das normas constitucionais ora 

analisadas), bem como para, posteriormente, fixar tais objetivos (exemplo dos planos 

diretores) e fornecer os instrumentos por meio dos quais tais objetivos poderão ser 

atingidos (exemplo do Estatuto da Cidade)
60

. 

 Sendo o direito urbanístico uma ferramenta para a consecução da política de 

desenvolvimento urbano (ou política urbana), é de fundamental importância que tenhamos 

clareza sobre este último conceito. De acordo com o caput do artigo 182, a política de 
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desenvolvimento urbano “tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”. 

 Note-se, portanto, que dentre os objetivos da política de desenvolvimento urbano, 

há um dos princípios caros ao direito urbanístico, conforme já abordado, o da função social 

da cidade. Isto, contudo, não faz, de maneira alguma, com que tais conceitos (“política de 

desenvolvimento urbano” e “direito urbanístico”) sejam coincidentes. Neste exato sentido, 

Karlin Olbertz ressalva que a política urbana não se confunde com o urbanismo, uma vez 

que esta constitui uma dimensão da atuação estatal, composta por um conjunto de decisões 

e ações, enquanto o urbanismo traduz-se por um conjunto de técnicas de que dispõe o 

Poder Público para implementar a política urbana
61

. 

 Na medida em que a concessão urbanística constitui um instrumento de intervenção 

urbana, estando, consequentemente, engolfada pelo urbanismo e pelo direito urbanístico, e 

sendo o direito urbanístico o instrumento constitucional eleito implicitamente para a 

consecução da política de desenvolvimento urbano, é necessário concluir que a utilização 

da concessão urbanística pela Administração Pública deve ocorrer em consonância com os 

objetivos eleitos pelo texto constitucional para a política de desenvolvimento urbano, 

notadamente: as funções sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes. 

Apesar de já termos chegado a esta conclusão quando afirmamos que a concessão 

urbanística se sujeita aos ditames do direito urbanístico (dentre os quais, o princípio da 

função social da cidade), é importante sublinhar que a Constituição Federal, em seu artigo 

182, deu substrato normativo a tal conclusão na medida em que elegeu as funções sociais 

da cidade como um dos objetivos da política de desenvolvimento urbano e o direito 

urbanístico (ainda que implicitamente) como instrumento da política de desenvolvimento 

urbano. 

Em outro momento, já fizemos constar que, para Daniela Campos Libório Di 

Sarno, o princípio da função social da cidade constitui a síntese suprema do Direito 

Urbanístico, que seria a vocação do coletivo sobre o particular
62

. Ato contínuo, ao buscar 

definir quais seriam exatamente as funções sociais da cidade, a autora recorre à famosa 

Carta de Atenas, produto dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) 
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ocorridos na década de 1930. Segundo esse documento, as funções sociais da cidade 

seriam: habitação, trabalho, recreação e circulação no espaço urbano. 

Com efeito, tais funções, sem dúvida, constituem as funções sociais mais 

elementares e tradicionais de uma cidade, senão vejamos. Habitar é uma necessidade 

intrínseca à existência do ser humano, razão pela qual o direito à habitação é inerente à 

vida
63

. Não à toa, a Constituição Federal, em seu artigo 6º, reconhece o direito à moradia 

como um direito social, ao lado de, dentre outros direitos, o direito ao trabalho, que 

também constitui uma das funções da cidade. Urbanisticamente, o direito ao trabalho deve 

ser compreendido como o direito de todo cidadão de exercer seu ofício dentro de condições 

mínimas de segurança e salubridade, dentro de um ambiente agradável. Daí a importância 

das normas de zoneamento e de segurança no espaço de trabalho. 

A atenção ao sistema de mobilidade urbana surge como terceira função urbanística, 

visto que a adequada circulação das pessoas é elemento mais que necessário para seu 

equilíbrio e desenvolvimento. Ademais, sem a possibilidade de circulação, as demais 

funções urbanísticas (moradia, trabalho e lazer) restam afetadas. Neste sentido, por meio 

de uma analogia, Le Corbusier
64

 explica a circulação como o próprio sangue das cidades, 

responsável por ligar as unidades de habitação, trabalho, cultura do espírito e do corpo e 

agrárias. Anote-se que, por sua importância, a questão da circulação é abordada em 

inúmeros dispositivos constitucionais: artigo 5º, inciso XV (direito de liberdade de 

locomoção), artigo 230, § 2º (gratuidade para pessoas maiores de 65 anos nos transportes 

coletivos), artigo 7º, IV (transporte como uma das necessidades básicas vitais que o salário 

mínimo deverá abarcar) etc. 

Há, por fim, a função urbanística da recreação, também expressamente prevista 

como direito social (direito ao lazer) no artigo 6º da Constituição Federal. Esta se justifica, 

segundo o José Afonso da Silva, para que os cidadãos refaçam suas forças depois da labuta 

diária e semanal
65

. Além de constituir um direito social do cidadão, o lazer também 

representa um dever para o Estado, que deverá incentivá-lo como forma de promoção 

social (artigo 217, § 3º, da Constituição). 

Nada obstante, é importante apontar que, a despeito das funções acima serem 

consideradas as mais elementares, tal qual ocorre com qualquer conceito, também o de 
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funções sociais da cidade está em constante em evolução
66

 (talvez até mesmo em um ritmo 

mais acelerado, já que este conceito acompanha a realidade das cidades, que, por sua vez, é 

objeto de rápidas transformações). Atualmente, parte da doutrina já entende que as funções 

sociais da cidade compreendem não apenas aquelas já mencionadas, como também a 

gestão democrática e a sustentabilidade ambiental
67

. 

Veja-se, portanto, que, quando nos reportamos às funções sociais da cidade, 

estamos nos referindo, no mínimo, ao oferecimento de forma efetiva de boas condições de 

moradia, transporte, recreação e condições satisfatórias de trabalho aos moradores da 

cidade
68

. Estas devem ser as metas de quaisquer políticas urbanas e cabe ao Poder Público 

utilizar dos instrumentos de direito urbanístico (como a concessão urbanística) para 

alcançá-las e, com isso, garantir o bem-estar dos habitantes (outro objetivo da política de 

desenvolvimento urbano, segundo a Constituição). 

Mas a Constituição Federal não se restringe a fixar os objetivos que deverão ser 

perseguidos pela política de desenvolvimento urbano, conforme expostos nas linhas 

anteriores. Em verdade, a Constituição aponta desde logo alguns dos instrumentos que 

podem ser utilizados pelo Poder Público para a realização de tais objetivos. 

O mais notório de tais instrumentos é o chamado plano diretor, que, de acordo com 

o artigo 182, § 1º, representa o “instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana”. Este documento, que possui natureza legislativa, deverá, portanto, 

observadas as diretrizes gerais constantes no caput do artigo 182 (funções sociais da cidade 

e bem-estar dos habitantes), estabelecer os objetivos a serem atingidos pela política urbana, 

levando em conta as especificidades locais. Deverá, ademais, fixar os prazos para seu 

cumprimento e os mecanismos que poderão ser adotados para atingimento de tais 

objetivos, além de estipular diretrizes para a ordenação da cidade, diretrizes essas que 

                                                 
66

 Neste sentido, posteriormente à Carta de Atenas, diversos outros documentos já buscaram enfrentar e 

redefinir as funções sociais da cidade, dentre os quais: as Declarações de Vancouver e Istambul, a Agenda 

Habitat e a Carta Mundial do Direito à Cidade. Em 1998, a própria Carta de Atenas foi revisitada pelo 

Conselho Europeu de Urbanistas, que editou a chamada Nova Carta de Atenas. Segundo tal documento, para 

um desenvolvimento sustentável das cidades, as seguintes recomendações devem ser observadas: (i) garantir 

uma cidade para todos; (ii) promover a participação efetiva; (iii) valorizar o contato humano como forma de 

evitar a erosão das estruturas sociais; (iv) garantir a continuidade na vocação das cidades; (v) destacar os 

benefícios das novas tecnologias; (vi) estimular as sustentabilidade do meio ambiente; (vii) combinar os 

aspectos físico com os sociais e econômicos; (viii) contemplar uma gestão do tráfego de forma a garantir a 

mobilidade e acessibilidade; (ix) promover variedade e diversidade com o abandono das grandes zonas de 

usos monofuncionais; e (x) tutelar as questões envolvendo saúde e segurança, incorporando medidas de 

proteção contra as catástrofes naturais, criminalidade e conflitos sociais. O conceito-chave subjacente a tais 

recomendações seria o de “cidade coerente”. 
67

 LUFT, Rosangela Luft. Políticas públicas urbanas: premissas e condições para a efetivação do direito à 

cidade. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 138. 
68

 NOVIS, Mariana. O regime jurídico da concessão urbanística, p. 66. 



 

30 

balizarão o uso da propriedade urbana e determinarão a observância ou não pelos 

particulares da função social da propriedade. 

Além do plano diretor, a Constituição também indica outros instrumentos, como a 

desapropriação, a usucapião urbana, o parcelamento e edificação compulsórios e o imposto 

(IPTU) progressivo. Mais tarde, todos esses instrumentos e outros tantos viriam a ser 

regulamentados pelo Estatuto da Cidade, que é tido por muito como o responsável por 

assentar a disciplina do direito urbanístico no Brasil. Apesar de não expressamente prevista 

em tal diploma, a concessão urbanística é um desses instrumentos de política urbana e sua 

utilização deve ser sempre orientada à regulação dos espaços habitáveis e condicionada 

pelo regime constitucional e pelas diretrizes do Estatuto da Cidade. 

Neste sentido, adentrar-se-á, em breve, no mérito da importância do Estatuto da 

Cidade para fins de política urbana e sua relação direta com o instrumento de intervenção 

urbana ora estudado. Antes disso, entretanto, cumpre ponderar com maior atenção os 

contornos que devem orientar a atuação daquele ente que está constitucionalmente 

legitimado para a efetiva administração das cidades e a consecução da política de 

desenvolvimento urbano: o Município. 

 

I.7. O Papel do Município em Matéria de Direito Urbanístico 

 

 Compreender o exato papel do Município na implementação da política de 

desenvolvimento urbano, tal qual prevista no artigo 182 da Constituição Federal, conforme 

acima detalhado, e em matéria urbanística em geral, revela-se uma missão de grande valia 

para o presente trabalho, tendo em vista que a figura da concessão urbanística foi instituída 

por meio de legislação do Município de São Paulo. Destarte, nossas conclusões a respeito 

dos limites de atuação municipal em matéria urbanística serão determinantes para um 

primeiro exame
69

 da constitucionalidade do diploma legal instituidor da concessão 

urbanística. 

 Para avançarmos nesta interessante discussão, é preciso, contudo, fixarmos uma 

primeira premissa, a de que o Município, segundo a Constituição Federal, constitui sim um 

ente federativo. A despeito de existir certo debate sobre o tema
70

, grande parte da doutrina 
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defende que a Constituição de 1988 deixou claro o papel do Município como ente 

federativo ao menos em dois momentos. Primeiramente, o artigo 1º declara que a 

República Federativa do Brasil é “formada pela União indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal”. Não se faz, como se vê, qualquer ressalva quanto ao 

status dos Municípios. 

A nosso ver, este argumento por si só seria suficiente, mas, adiante no texto 

constitucional, há ainda a previsão que “a organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

todos autônomos” (artigo 18). Se ainda somarmos a isto a possibilidade de os Municípios 

se auto-organizarem – por meio de lei orgânica, conforme previsto no artigo 29 –, e, por 

fim, as inúmeras competências atribuídas pela própria Constituição a este ente, torna-se 

evidente que o Município constitui um ente federado. Paulo de Barros Carvalho corrobora 

tal entendimento afirmando que não são os entes locais menores ou meras comunas 

subordinadas ao controle e à supervisão das unidades federadas ou mesmo da União. Pelo 

contrário, são pessoas jurídicas de direito constitucional interno, dotadas de representação 

política, e que vão haurir competências privativas na mesma fonte em que o fazem outras, 

isto é, na lei fundamental
71

. 

Muito bem. Superada esta premissa inicial, vejamos mais de perto como tal 

autonomia municipal se materializa em matéria de direito urbanístico. Para isso, é 

necessário, primeiramente, analisar as competências estabelecidas no artigo 30 da 

Constituição Federal para os entes locais. 

De acordo com o primeiro inciso de tal artigo, compete aos Municípios “legislar 

sobre assuntos de interesse local”. Deixando de lado a discussão doutrinária a respeito do 

conceito de “interesse local”
72

, não é difícil constatar que o desenvolvimento urbano 

facilmente se encaixaria em tal conceito, até mesmo por exigir um alto nível de 

conhecimento das especificidades e problemas locais. Como ressaltamos em outro 

                                                                                                                                                    
controle concentrado exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Entendemos, contudo, que tais argumentos 

sucumbem perante os argumentos favoráveis ao entendimento do Município como ente federado, tal qual a 

seguir explicados. 
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 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 51. Observe-se 
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Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 2010, p.98. 
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momento, é principalmente no âmbito municipal, diante de uma realidade específica, que a 

atividade urbanística se manifesta de maneira mais concreta e dinâmica. 

Em seguida, no inciso VIII do mesmo artigo 30, fica estabelecido que também 

compete aos entes locais “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. 

Ao contrário do que ocorre no inciso I, que remete à competência municipal a idéia de 

“interesse local”, aqui não há qualquer dúvida de que se trata de matéria típica de Direito 

Urbanístico (ordenamento territorial). Mas o que significaria a expressão “no que couber”? 

Significa quando houver interesse local? Significa que a competência municipal é 

meramente suplementar, como ocorre no inciso II (“suplementar a legislação federal e a 

estadual no que couber”)? 

Na mesma linha que Rafael Augusto Silva Domingues
73

, entendemos que a 

resposta à segunda pergunta é positiva. Assim, seria lícito aos Municípios promover o 

adequado ordenamento do seu território tendo em vista o interesse local, por meio, 

inclusive, da elaboração de normas específicas. Por outro lado, entendemos, com base em 

José Afonso da Silva, que a terceira questão deve ser respondida negativamente: trata-se de 

competência própria que vem do próprio texto constitucional
74

. Ou seja, não dependem os 

Municípios de legislação federal ou estadual sobre o tema para que possam instituir sua 

própria legislação – embora, na presença de diretrizes nacionais como as existentes no 

Estatuto da Cidade, sua competência reste limitada por determinação constitucional do 

artigo 182. 

Estes dois incisos do artigo 30
75

 já deixam evidente o papel primordial que a 

Constituição Federal concedeu aos Municípios em matéria urbanística. Em reforço, além 

do previsto no artigo 30, é preciso lembrar ainda do já discutido artigo 182, segundo o qual 

a política de desenvolvimento urbano, coração do Direito Urbanístico, constitui 

competência dos Municípios. Para isto, os Municípios deverão elaborar um plano diretor, o 
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 Estes dois incisos do artigo 30 são destacados pela doutrina como os principais fundamentos para a 

competência dos Municípios em matéria urbanística. Vale destacar, contudo, que este artigo também traz 

outros incisos que tangenciam a matéria urbanística, tais quais: incisos IV (“criar, organizar e suprimir 

distritos, observada a legislação estadual”), V (“organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 

ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial”) e IX (“promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação 

fiscalizadora federal e estadual”). 



 

33 

qual, segundo os dizeres da própria Constituição Federal, constitui o instrumento básico da 

política de desenvolvimento urbano. 

Muito embora a leitura dos referidos dispositivos constitucionais nos permita 

concluir, sem grandes desafios, que a função urbanística deverá ser exercida (tanto do 

ponto de vista legislativo, como do ponto de vista de efetiva implementação de 

instrumentos urbanísticos) precipuamente pelos Municípios, não se pode afastar o papel 

dos Estados e, em especial, o da União, no que diz respeito a esta matéria. É neste 

momento que o tema começa a ganhar maior complexidade. 

 Como não poderia deixar de ser, a Constituição Federal reservou uma dada parcela 

de competência em matéria urbanística para todos os entes legislarem sobre este tema, até 

mesmo por que, como ensina Mariana Novis
76

, questões de ordem urbana interagem 

indistintamente com os diferentes níveis da federação, considerando-se, é claro, os limites 

aplicáveis às respectivas esferas de competência. 

 O artigo 21, incisos XX, por exemplo, prevê a competência da União para “instituir 

diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 

transportes urbanos”. Com base em tal dispositivo, a União pode estabelecer planos 

urbanísticos nacionais ou macrorregionais. Trata-se, portanto, de competência material, ou 

seja, de execução, e não mera competência legislativa. Logicamente, entretanto, deverá ser 

necessária a atuação conjunta com o poder legislativo para a aprovação das leis necessárias 

para a veiculação dos planos. 

Em seguida, o artigo 24
77

, inciso I, elegeu o Direito Urbanístico como uma matéria 

passível de competência legislativa concorrente a ser partilhada entre a União, os Estados e 

o Distrito Federal
78

. Especificamente em relação à competência da União, os §§ 1º e 2º do 

supracitado artigo, dispõem que esta deverá se limitar a estabelecer normas gerais e, 

ademais, que tal competência não exclui a competência suplementar dos Estados. Neste 
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 NOVIS, Mariana. O regime jurídico da concessão urbanística, p. 70. 
77

 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

(...). 

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos 

Estados. 
78

 Cabe aqui a mesma ressalva que fizemos em relação ao artigo 30. Para os fins do presente trabalho, 

destacamos apenas o inciso I do artigo 24, por ser diretamente aplicável ao nosso objeto de estudo, mas é 

importante sublinhar que este mesmo artigo traz outros incisos que também dizem respeito à matéria 

urbanística, notadamente: os incisos VI (“florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do 

solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição”), VII (“proteção ao 

patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico”) e VIII (“responsabilidade por dano ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”). 



 

34 

contexto, relembre-se também que o próprio artigo 182, ao estabelecer que a política de 

desenvolvimento urbano deve ser executada pelo Município, dispõe que este deverá 

observar “diretrizes gerais fixadas em lei”. 

A leitura do referido artigo 24 desperta uma série de dúvidas, razão pela qual a 

competência concorrente é tida por muitos autores como a modalidade mais complexa de 

competência. É de suma importância que nos debrucemos sobre tais dúvidas, uma vez que 

a leitura afobada deste artigo poderia nos conduzir à seguinte conclusão: a lei instituidora 

da concessão urbanística editada pelo Município de São Paulo pode ser considerada uma 

norma geral de Direito Urbanístico e, portanto, só poderia ser editada pela União, sendo a 

lei paulistana inconstitucional. Nesta hipótese, haveria, portanto, uma invasão do 

Município na área de atuação da União. 

Para demonstrarmos que tal conclusão, apesar de tentadora, se mostra equivocada, é 

necessário que delimitemos com precisão o campo de atuação da União e dos Estados em 

matéria urbanística. Comecemos pela primeira. 

 Retomando o exposto acima, a União, consoante o disposto no artigo 21, inciso 

XX, bem como no artigo 24, inciso I, § 1º, e artigo 182, caput, está autorizada a: instituir 

diretrizes para o desenvolvimento urbano, instituir normas gerais de Direito Urbanístico e 

instituir diretrizes gerais para a política de desenvolvimento urbano a ser executada pelos 

Municípios, respectivamente. Considerando que a realização da primeira e da terceira 

dessas competências passa necessariamente pela edição de normas gerais de Direito 

Urbanístico, consubstanciada na segunda das competências mencionadas
79

, torna-se 

indispensável responder a seguinte pergunta: afinal, o que seriam normas gerais e qual o 

seu limite? 

 Em apertadíssima síntese, normas gerais são as que estabelecem as diretrizes, os 

princípios básicos que devem reger determinada matéria, sem descer aos pormenores do 

tema, fornecendo, assim, balizas para a ação legislativa da própria União, dos Estados e 

                                                 
79
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dos Municípios. Note-se, portanto, que não necessariamente uma norma deve ser 

considerada geral simplesmente por ser editada pela União. Isto apenas se confirmará se, 

de fato, a norma editada pela União se manter em tais contornos, não entrando em 

especificidades locais que só poderiam ser tratadas pelos Municípios. Daí se dizer que o 

limite das normas gerais se encontra justamente na autonomia municipal, não podendo esta 

ser violada por normas pretensamente “gerais” estipuladas pela União. 

 Em matéria de Direito Urbanístico, a União parece já ter feito uso de sua 

prerrogativa de instituir normas gerais quando editou a Lei nº 10.257/2001. Segundo nos 

revela a própria ementa de tal diploma, o chamado Estatuto da Cidade tem por finalidade 

regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelecer diretrizes gerais 

da política urbana. A leitura do texto integral do Estatuto da Cidade apenas nos confirma 

isto, na medida em que nos deparamos com regras e diretrizes de conteúdo amplo e 

genérico que procuram nortear a atuação urbanística do Poder Público (municipal, na 

maior parte das vezes). 

Odete Medauar
80

 corrobora tal constatação, mas ressalva que é possível que surjam 

questionamentos sobre a constitucionalidade de alguns dispositivos, ante as dificuldades de 

se delimitar, com precisão, os contornos das diretrizes dos preceitos de minúcia. Este 

questionamento, aliás, é inevitável, já que, na prática, não há como evitar certa dose de 

subjetivismo na identificação das normas gerais, o que sempre acabará suscitando conflitos 

de competência. Daí avultar na espécie, o papel de árbitro constitucional do federalismo 

que desempenha o Supremo Tribunal Federal, como ensina Fernanda Menezes de 

Almeida
81

. 

Não há notícias de eventuais discussões sobre a constitucionalidade de dispositivos 

do Estatuto da Cidade, mas acreditamos que, se isto ocorrer, muito provavelmente deverá 

se materializar na forma de questionamento a algum artigo específico e isolado, de maneira 

alguma contaminando a constitucionalidade do diploma como um todo, que, como 

veremos mais a frente, tem fundamental importância para a concretização do princípio da 

função social da cidade, além de fornecer parâmetros e instrumentos relevantes para a 

execução da atividade urbanística pelos Municípios brasileiros. 

Por ora, entretanto, desvendado o limite de atuação da União em matéria 

urbanística, devemos passar a investigar o papel dos Estados-membros. O famigerado 

artigo 24, inciso I, da Constituição, prevê a competência concorrente entre União e Estados 
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para legislar sobre Direito Urbanístico. A seguir, o § 1º, deste artigo, prevê que, neste caso, 

cabe à União à edição de normas gerais. A decorrência lógica da leitura deste dispositivo 

seria, portanto: se à União cabe a edição de normas gerais de Direito Urbanístico, caberia 

ao Estado a edição de normas específicas. 

Esta interpretação se aplica perfeitamente a outras matérias objeto de competência 

concorrente, mas não à competência concorrente em matéria de urbanismo. Nesta, as 

normas específicas são de competência dos Municípios e não dos Estados-membros, por 

força do disposto no artigo 30, incisos I e VIII, e, sobretudo, no artigo 182, da Constituição 

Federal. Mas então qual seria, afinal, o campo de atuação dos Estados? A nosso ver, cabe 

aos Estados estabelecer normas gerais, adaptadas às peculiaridades regionais, em 

suplementação àquelas expedidas pela União
82

. Ou seja, encontra-se a ação estadual em 

um limbo entre o planejamento nacional e o planejamento local, devendo se limitar a 

legislar sobre planejamento urbanístico em nível regional e geral, evitando atuação de 

efeitos diretos e concretos intraurbana
83

. 

Sistematizando o exposto até aqui, temos o seguinte: (i) a União tem o papel de 

legislar sobre normas gerais de desenvolvimento urbano e Direito Urbanístico; (ii) o 

Estado tem o papel de suplementar tais normas gerais, por meio de normas igualmente 

gerais adaptadas as suas peculiaridades e aos seus limites macrorregionais; e (iii) o 

Município tem o papel de legislar sobre normas específicas de desenvolvimento urbano e 

Direito Urbanístico, bem como efetivamente promover o desenvolvimento urbano em nível 

local. Resta claramente subjacente a este modelo de repartição de competências a idéia de 

um sistema cooperativo, em que os entes federativos atuam de maneira equilibrada e 

harmônica, de modo que União, Estados e Municípios atuem no desenvolvimento das 

atividades urbanísticas cada um conforme sua vocação natural: a União se preocupa com 

as questões urbanísticas gerais, o Estado com as regionais e os Municípios com as locais. 

 Chegamos então à primeira questão chave do presente trabalho: poderia o 

Município de São Paulo instituir, por meio de lei (aqui nos referimos tanto à lei do Plano 

Diretor, como à lei específica da concessão urbanística), novo instrumento de intervenção 
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urbana, qual seja, a concessão urbanística? Uma primeira maneira de se responder a tal 

questão seria simplesmente invocar o artigo 30, inciso I ou VIII, e argumentar que o 

Município de São Paulo nada mais fez do que editar lei tendo como objetivo legislar sobre 

interesse local (inciso I) ou ainda, em última instância, promover o adequado ordenamento 

territorial (inciso VIII). É preciso lembrar, todavia, que os dispositivos supramencionados 

têm sempre em vista o interesse local do Município e, portanto, servem de fundamento 

para que os entes locais editem apenas normas de natureza específica e concreta tendo em 

mente sua própria realidade. 

Por tal razão, tais argumentos nos parecem excessivamente simplistas e acabam por 

reduzir a complexidade do tema, que, em verdade, reside no seguinte entrave jurídico: as 

leis do Município de São Paulo (Plano Diretor Estratégico e Lei nº 14.917/2009) que 

trataram da concessão urbanística podem ser consideradas normas gerais de Direito 

Urbanístico? Se sim, como seria possível compatibilizar esta situação com o disposto no 

artigo 24, inciso, §§ 1º e 2º, da Constituição? 

Considerando o breve conceito de “normas gerais” apresentado, parece-nos que, 

ainda que seja possível num esforço hercúleo defender que as leis paulistanas traduzem 

normas específicas vis-à-vis sua realidade local, elaboradas com fulcro no artigo 30 da 

Constituição, seria mais preciso atribuir natureza geral a tais normas, uma vez que 

instituem um novo instrumento urbanístico, fixando um conceito e estabelecendo diretrizes 

gerais para sua aplicação. 

Parece-nos que, se tais normas fossem editadas pela União, não haveria qualquer 

dúvida sobre sua natureza geral e, ademais, nenhum Município alegaria usurpação de sua 

competência ou violação de sua autonomia. Tendo sido, entretanto, elaboradas por um 

Município, continua a pairar dúvida a respeito de o ente local poder ou não instituir normas 

gerais de Direito Urbanístico. 

De acordo com a doutrina sobre o tema, muito embora o artigo 24 da Constituição 

não mencione expressamente os Municípios
84

, na omissão da União e dos Estados, estes 

não só podem como devem instituir normas gerais sobre Direito Urbanístico. Esta posição 

é sustentada por Nelson Saule Júnior
85

, que entende que os Municípios podem, na omissão 
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da União, instituir diretrizes gerais de política urbana, em razão da autorização do artigo 

182 da Constituição Federal, o que não excluiria a responsabilidade da União e dos 

Estados nessa matéria. Conclui o autor que não se pode admitir a inexistência de uma 

política urbana nos Municípios em face da omissão da União. 

 Abordando especificamente o caso da concessão urbanística, Marçal Justen Filho
86

 

também enfrenta esta questão e conclui que a cláusula constitucional reservando à União a 

competência para produzir norma geral tem de ser conjugada com o princípio da 

Federação, o que implicaria na impossibilidade de eliminar a autonomia inerente à 

organização federativa por meio da reserva de competência para a União produzir norma 

de natureza geral. Arremata, por fim, defendendo que a ausência de norma geral sobre 

concessão urbanística não se constitui em obstáculo para a instituição de figura por via de 

lei local, já que no exercício de sua competência legislativa em matéria de Direito 

Urbanístico e considerando a autonomia local, o Município pode disciplinar o assunto, 

mesmo que não exista norma geral prévia
87

. 

 Em contraponto a essa linha de raciocínio, com a qual, aliás, concordamos 

veemententemente, poderia surgir a seguinte a questão: mas não seria o próprio Estatuto da 

Cidade a norma geral em matéria de Direito Urbanístico e, consequentemente, a ausência 

da figura da concessão urbanística em tal diploma não representaria uma vedação tácita ao 

Município de São Paulo para legislar sobre o tema? 

A resposta a tal questão é necessariamente negativa, uma vez que o Estatuto da 

Cidade não pretendeu esgotar a matéria de Direito Urbanístico, o que, aliás, nem seria 

possível, pois, como já vimos, a atividade urbanística é extremamente dinâmica e propensa 

à transformação. Nesta linha, o próprio artigo 4º do Estatuto da Cidade, que institui os 

instrumentos de política urbana, deixa claro não se tratar de rol taxativo, mas meramente 

exemplificativo. Assim, deve-se afastar imediatamente qualquer entendimento segundo o 
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qual o Estatuto da Cidade seria capaz de elidir a legalidade da legislação sobre o assunto 

no Município de São Paulo. Como será visto no próximo tópico, o Estatuto da Cidade, 

muito pelo contrário, abraça o instituto da concessão urbanística e lhe fornece balizas 

valiosas. 

 Vale lembrar que o próprio Município de São Paulo tem um exemplo anterior à 

concessão urbanística em que esta discussão poderia ter sido suscitada, mas que, muito 

provavelmente em função dos argumentos acima levantados, não houve qualquer 

questionamento por parte dos órgãos de controle. Foi o caso das operações urbanas 

consorciadas. Mesmo antes da promulgação do Estatuto da Cidade – diploma responsável 

por introduzir a figura da operação urbana consorciada na legislação federal em 2001 –, o 

Município de São Paulo, legislou de maneira geral sobre tal instrumento e, efetivamente, o 

utilizou em três projetos: operações urbanas Água Branca, Faria Lima e Centro. 

Logicamente que, com o advento do Estatuto da Cidade, o Município de São Paulo 

conformou sua legislação sobre o tema com o disposto na lei federal
88

 e passou a adotar o 

ali disposto no desenvolvimento de novas operações urbanas consorciadas. Antes disso, 

entretanto, não há notícias de questionamento de tais normas pelo fato de elas poderem, 

sem prejuízo de alguma discussão, serem consideradas normas gerais de Direito 

Urbanístico. 

 Diante do exposto, entendemos, portanto, assim como os autores citados, que a 

ausência de norma geral editada pela União sobre o tema não elide a legalidade das normas 

elaboradas pelo Município de São Saulo. Isso não significa dizer, contudo, que uma norma 

geral nacional sobre concessões urbanísticas não seria bem-vinda. Muito pelo contrário, 

como será frisado mais adiante, seria extremamente interessante e conveniente que 

existisse uma norma nacional sobre o tema capaz de estabelecer um denominador comum 

para todos os Municípios brasileiros no âmbito dessa matéria. Desse modo, até mesmo 

aqueles Municípios que, por qualquer motivo (e.g.: ausência de corpo técnico e jurídico 

capacitado), não estejam aptos a produzir uma legislação local sobre o tema, poderiam se 

utilizar de tal ferramenta urbanística. 
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 Pegue-se, por exemplo, o caso da operação urbana consorciada da Faria Lima. Uma vez aprovado o 

Estatuto da Cidade, a Lei nº 11.732, que aprovava a operação urbana Faria Lima, foi revogada pela Lei nº 
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 Ressalte-se, no entanto, que no caso de uma eventual e futura lei nacional sobre 

concessões urbanísticas vir a ser aprovada, assim como ocorreu no precedente das 

operações urbanas consorciadas, deverá a legislação local do Município de São Paulo ser 

adaptada para se conformar àquela. 

 Com essas considerações, delineamos a competência dos entes federativos em 

matéria urbanística e, nesse ínterim, enfrentamos uma questão sensível ao presente 

trabalho, a de ser a legislação local de concessão urbanística condizente ou não com as 

competências estipuladas pela Constituição Federal no que diz respeito ao direito 

urbanístico. É importante sublinhar, entretanto, que esta análise sobre a constitucionalidade 

do instituto da concessão urbanística ainda deverá ser realizada sob outras perspectivas, as 

quais abordaremos oportunamente. 

 

I.8. O Estatuto da Cidade 

 

 Após tramitar por mais de 10 anos no Congresso Nacional e sofrer inúmeras 

mudanças, o Projeto de Lei nº 5.788/1990 foi aprovado em 10 de julho de 2001. 

Transformado, finalmente, na Lei º 10.257, o autodenominado Estatuto da Cidade passou a 

vigorar em 10 de outubro do mesmo ano, findo o período de vacatio legis. Como visto no 

item anterior, tal diploma foi editado pela União com fundamento nos artigos 21, inciso 

XX, 24, inciso I, e, principalmente, 182, da Constituição Federal, tendo como objetivo 

estabelecer as diretrizes que deveriam ser perseguidas pela União, pelos Estados e pelos 

Municípios em matéria de desenvolvimento urbano e direito urbanístico. 

Muito embora as discussões sobre urbanismo e direito urbanístico no Brasil já se 

encontrassem em um estágio avançado, até este momento a legislação sobre a matéria 

urbanística era esparsa, restringindo-se a umas poucas disposições em diplomas sobre 

assuntos conexos (loteamento urbano e tombamento, por exemplo). Ficava evidente, 

portanto, a necessidade de um diploma geral, capaz de sistematizar as diretrizes fixadas 

nos artigos 182 e 183 da Constituição, bem como estipular os instrumentos que, em 

conjunto com aqueles já previstos no texto constitucional, deveriam ser utilizados pelo 

Poder Público para a promoção da função urbanística. 

Não à toa, o Estatuto da Cidade foi tão festejado quando finalmente promulgado. 

Dentre os urbanistas, por exemplo, Raquel Rolnik, um mês após a aprovação da lei, 

assinalou que: “Na verdade, pela primeira vez em nossa história, temos uma regulação 

federal para a política urbana que se pratica no país, definindo uma concepção de 
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intervenção no território que se afasta da ficção tecnocrática dos velhos Planos Diretores 

de Desenvolvimento Integrado, que tudo prometiam (e nenhum instrumento possuíam para 

induzir a implementação do modelo idealizado proposto!)”
89

. De fato, muito diferente dos 

antigos Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado, o Estatuto da Cidade pecou pelo 

excesso e estabeleceu uma longa lista de instrumentos jurídicos, ainda que, em sua maioria, 

tais instrumentos exigissem nova regulamentação no âmbito local para sua efetiva 

implementação. 

 No mundo jurídico, Carlos Ari Sundfeld associa o advento do Estatuto da Cidade 

ao fim da longa adolescência em que vivia o direito urbanístico brasileiro. Segundo o 

jurista, antes disso, faltava, como já apontamos, a regulamentação reclamada pela própria 

Constituição para a eficácia de algumas de suas normas (especialmente as dos artigos 182 e 

183, naquilo que criaram novos instrumentos urbanísticos). Faltavam, ademais, normas 

nacionais que consagrassem alguns instrumentos importantes à completa operatividade do 

direito urbanístico, ainda ausentes de nosso ordenamento (direito de superfície, direito de 

preempção, concessão de uso especial para fins de moradia) ou carentes de maior 

visibilidade e regulamentação (operações urbanas consorciadas, outorga onerosa, 

transferência do direito de construir). O Estatuto da Cidade permitiu, portanto, a 

consolidação do direito urbanístico (fixando conceitos e regulamentando instrumento), 

além de lhe conferir articulação, tanto interna (estabelecendo os vínculos entre os diversos 

instrumentos urbanísticos), como externa (fazendo a conexão de suas disposições com as 

de outros sistemas normativos, como as de direito imobiliário e registral), viabilizando 

desse modo sua operação sistemática
90

. 

 Carlos Ari Sundfeld ressalva, porém, que não é possível superestimar os efeitos 

imediatos do Estatuto da Cidade, pois este seria, em larga medida, um conjunto normativo 

intermediário, isto é, muitas de suas normas ainda exigiriam complementação legislativa 

por parte dos Municípios. Cita, dentre outros exemplos, a necessidade de leis municipais 

que deverão: (i) relativamente ao parcelamento, edificação e utilização compulsórios: 

impô-los aos proprietários, fixando-lhes as condições e prazos (artigo 5º, caput); (ii) 

relativamente ao IPTU progressivo: fixar sua alíquota (artigo 7º, § 1º); e (iii) relativamente 

ao direito de preempção: delimitar as áreas sobre as quais incidirá, indicando a destinação 
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que se pretenda dar aos imóveis eventualmente adquiridos (artigos 25 § 1º, e 26, parágrafo 

único). 

 Não obstante, também não se podem subestimar os efeitos que as diretrizes gerais 

estabelecidas pelo Estatuto da Cidade são capazes de gerar por si só. Em vista do conteúdo 

do artigo 24, inciso I e § 1º, da Constituição, bem como em face do que prescreve o caput 

do artigo 182, tais diretrizes deverão pautar toda e qualquer ação levada a cabo pelo Poder 

Público Municipal, quando este estiver agindo na qualidade de executor da política urbana. 

Neste sentido, o caput do artigo 1º do Estatuto da Cidade faz questão de esclarecer que na 

execução da política urbana, de que tratam os artigos 182 e 183 da Constituição, serão 

aplicados os preceitos ali estabelecidos. Sendo o Município o ente competente para 

executar tal política urbana, de acordo com os próprios dispositivos constitucionais 

supracitados, estes deverão observar o disposto no Estatuto da Cidade. 

Por conseguinte, na medida em que a concessão urbanística constitui um 

instrumento de política urbana, assim como aqueles constantes no artigo 4º do Estatuto da 

Cidade, sua utilização deverá estar condicionada não só ao regime constitucional (artigos 

182 e 183), como também pelas diretrizes do Estatuto da Cidade, as quais, por sua 

importância, passamos a percorrer agora. 

Logo em seu artigo inaugural, dispõe o Estatuto da Cidade que suas normas 

regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-

estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental (artigo 1º, parágrafo primeiro). 

Nota-se que, desde seus dispositivos introdutórios, o diploma busca enfatizar o conteúdo 

da função social da propriedade, deixando claro que a propriedade urbana deve ter sua 

utilização conformada pelo interesse coletivo. Também chama atenção a questão do 

equilíbrio ambiental, que, segundo as correntes mais atuais do urbanismo, também integra 

as funções sociais da cidade
91

. 

Ato contínuo, o artigo 2º do diploma em comento prevê que a política urbana tem 

por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana. Apesar de apresentar uma linguagem semelhante ao artigo 182 da 

Constituição, não há aqui menção expressa ao “bem-estar dos habitantes da cidade” como 

um dos objetivos da política urbana. Pode-se entender, porém, que este será uma 

decorrência inevitável do pleno desenvolvimento das funções da cidade – que, como já 
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vimos, deve englobar, no mínimo, a recreação, a habitação, o lazer e a circulação –, e da 

propriedade urbana. 

 Ainda em seu artigo 2º, o Estatuto da Cidade estabelece diretrizes que deverão ser 

observadas justamente para que tais objetivos possam ser concretizados. O teor dessas 

diretrizes, segundo Odete Medauar, denota percepções contemporâneas e adequadas do 

urbanismo e do direito urbanístico, associadas a modos renovados de atuação da 

Administração Pública, a qual compete precipuamente o exercício da atividade urbanística, 

seja realizando-a diretamente, seja normatizando a atuação de particulares, seja 

coordenando a cooperação dos setores público e privado
92

. 

 A primeira dessas diretrizes é a “garantia do direito a cidades sustentáveis, 

entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-

estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 

presentes e futuras gerações”. Segundo Daniela Campos Libório Di Sarno, o termo 

“sustentabilidade” têm sido usado nos últimos anos para tentar designar a busca pelo 

equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação da qualidade de vida de todos os 

seres
93

. Parece-nos que é justamente esse o espírito de tal diretriz: a cidade seria 

sustentável quando o seu desenvolvimento não importasse necessariamente em caos e 

prejuízo à qualidade de vida de seus habitantes presentes e futuros, restando, 

consequentemente, resguardados os direitos de todos à habitação, lazer, transporte e 

trabalho. 

Note-se, por fim, que a intenção de tal dispositivo não parece ser outorgar os 

direitos ali listados individualmente e em concreto - isto a Constituição Federal já fez em 

seu artigo 6º -, mas sim garanti-los como reflexo da obtenção do equilíbrio da cidade 

sustentável
94

. 

Seguindo em frente, o artigo 2º inciso II, traz como diretriz a “gestão democrática 

por meio da participação da população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano”. Por meio de tal diretriz, quer o Estatuto 

da Cidade se prevenir contra o isolamento estatal em matéria de urbanismo e, mais 

especificamente, contra a tomada de decisões sem a oitiva da população que tende a ser 

diretamente afetada. Não por acaso, mais adiante o inciso XIII também impõe como 
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diretriz a “audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos 

de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos 

sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população”. 

Existem diversos mecanismos para se garantir a gestão democrática da cidade, 

muitos dos quais já estão listados no Estatuto da Cidade (principalmente no artigo 43). 

Abandonando o plano estritamente jurídico e analisando a prática urbanística no Município 

de São Paulo, podemos citar pelo menos dois exemplos: (i) as audiências públicas 

realizadas em todas as regiões da cidade quando do início do processo de revisão do Plano 

Diretor Estratégico vigente; e (ii) o Conselho Gestor instituído pela lei da concessão 

urbanística, constituído por representantes do Poder Público e da sociedade civil, com o 

objetivo de promover a fiscalização, verificação e acompanhamento do cumprimento das 

diretrizes da intervenção urbana e do contrato de concessão urbanística. 

Chegamos com isso à terceira e, quiçá, mais importante diretriz do Estatuto da 

Cidade para o presente estudo: “cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os 

demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse 

social” (artigo 2º, inciso III). Com esta diretriz, finalmente positiva-se o entendimento de 

que, muito embora a atividade urbanística constitua uma função pública, a ação estatal não 

é auto-suficiente, não podendo ser barrada a participação da iniciativa privada em certas 

atividades urbanísticas. Neste contexto, Carlos Ari Sundfeld ensina que no urbanismo 

preconizado pelo Estatuto da Cidade, há que se incentivar a ação privada, induzi-la, 

fomentá-la, atraí-la para a espontânea cooperação, e não apenas enquadrá-la pela técnica 

tradicional – e sabidamente insuficiente – da imposição e controle
95

. 

Em complemento ao inciso III, essa ideia é reforçada pela diretriz prevista no inciso 

XVI do artigo 2º, qual seja: “isonomia de condições para os agentes públicos e privados na 

promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido 

o interesse social”.  

É imperativo sublinhar, entretanto, que nos dois incisos referidos – incisos III e 

XVI –, o legislador aponta que a participação da iniciativa privada deve, em qualquer caso, 

atender ao interesse social, o que significa dizer que os particulares poderão sim participar 

do desenvolvimento de certas atividades urbanísticas, mas sempre em observância aos 

parâmetros estabelecidos pelo Poder Público tendo em vista o interesse da coletividade. 
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É possível enxergar nessas diretrizes um possível fundamento para a concessão 

urbanística, uma vez que este instrumento procura justamente consubstanciar a ação 

conjunta do Poder Público e da iniciativa privada no desenvolvimento de atividades 

urbanísticas em prol da coletividade. Esse é o entendimento de Adilson Abreu Dallari, para 

quem: “as eventuais dúvidas e resistências com relação às concessões urbanísticas, que 

existiram no passado, tendem a desaparecer, dado o seu acolhimento entre as disposições 

da Lei nº 10.257, de 10/7/2001 (Estatuto da Cidade), que, em seu art. 2º (inciso III), elenca 

entre suas diretrizes gerais a cooperação entre o Poder Público e os particulares, dando 

positividade ao Princípio da Subsidiariedade”
96

. Veja-se, portanto, que o Estatuto da 

Cidade, apesar de não mencionar a concessão urbanística expressamente, não fecha as 

portas para esta figura. Isto apenas ficará mais evidente quando demonstrarmos o caráter 

exemplificativo do rol de instrumento urbanístico constante no artigo 4º de tal diploma. 

A quarta e igualmente importante diretriz geral consagra o princípio do 

planejamento no âmbito do Estatuto da Cidade (“planejamento do desenvolvimento das 

cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e 

do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do 

crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente”, nos termos do inciso 

IV do artigo 2º). Este princípio, como já vimos, constitui um antídoto contra a política de 

improviso muitas vezes implementada em matéria de urbanismo. Com o objetivo de evitar 

condutas visando o curtíssimo prazo, previu o Estatuto da Cidade a necessidade de 

planejamento e, mais ainda, a necessidade de tal planejamento ser materializado em planos 

urbanísticos como o plano diretor, tendo, inclusive, condicionado a utilização pelo Poder 

Público de inúmeros instrumentos urbanísticos à edição deste diploma. 

Mesmo o Estatuto da Cidade não tendo previsto o instrumento da concessão 

urbanística e não tendo, consequentemente, condicionado a sua utilização à previsão no 

plano diretor, o Município de São Paulo, antes de editar a Lei nº 14.917/2009, que tinha 

como objeto tratar especificamente da concessão urbanística, fez constar em seu Plano 

Diretor Estratégico a possibilidade de utilização de tal instrumento, o que denota atenção 

ao princípio do planejamento
97

. 
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 Lendo em conjunto as diretrizes gerais acima mencionadas, Carlos Ari Sundfeld 

conclui que o Estatuto da Cidade expressa a convicção de que, nas cidades, o equilíbrio
98

 é 

possível e, por isso, necessário. Quando este estado de equilíbrio é alcançado, torna-se 

possível falar então em uma ordem urbanística. Vale a pena, entretanto, questionar o que 

ocorre quando as diretrizes gerais não são observadas e, consequentemente, o equilíbrio e a 

ordem urbanística não são alcançados? Ou em outras palavras: quais seriam os efeitos 

práticos de tais diretrizes gerais no mundo do direito? Para o referido autor, seriam três: 

possibilitar a sanção jurídica do Poder Público em caso de inércia; fornecer parâmetros 

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

viabilizando a invalidação de normas e atos a eles contrários; e permitir o bloqueio dos 

comportamentos privados que agridam o equilíbrio urbano. 

 Isto significa que o desenvolvimento de uma política urbana, por meio, por 

exemplo, de uma concessão urbanística que não esteja de acordo com as diretrizes 

preceituadas pelo Estatuto da Cidade, é passível de invalidação via ação civil pública, 

conforme previsto no artigo 1º, inciso VI, da Lei nº 7.637/1985, que contempla a 

possibilidade de ação civil pública em caso de dano à ordem urbanística. 

Devidamente esboçadas as diretrizes que deverão pautar a atuação do Poder 

Público no que tange ao desenvolvimento urbano e discriminadas as consequências de seu 

não cumprimento, cabe agora uma análise perfunctória do artigo 4º do Estatuto da Cidade, 

que busca regular os instrumentos que poderão ser utilizados para a consecução das 

diretrizes gerais e cumprimento das funções sociais da cidade. 

                                                                                                                                                    
urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área 

de influência; (iv) adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 

compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território 

sob sua área de influência; (v) justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização; (vi) adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos 

públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-

estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; (vii) recuperação dos investimentos do 

Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos; (viii) proteção, preservação e 

recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 

arqueológico; (ix) regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 

mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, 

consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais; (v) simplificação da 

legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução 

dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais. 
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pp. 54-55). 
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Em relação a tal dispositivo, o primeiro ponto que merece ser repisado é seu caráter 

exemplificativo, evidenciado na expressão “entre outros instrumentos”. Corroborando este 

entendimento, Adilson Abreu Dallari, a quem nos filiamos, vai além e defende que a 

utilização desta construção pelo Estatuto da Cidade importa num reconhecimento da 

validade de instrumentos existentes e utilizados antes da edição do Estatuto da Cidade e 

também que, mesmo agora, novos instrumentos (não previstos nessa relação) poderão vir a 

ser criados inclusive por Estados e Municípios
99

. Novamente, é possível extrair daí que não 

só o Estatuto da Cidade não constitui um óbice à concessão urbanística, como parece, a um 

só tempo, englobar a figura por meio da redação genérica do artigo 4º, bem como dar 

fundamento a este instrumento por força do artigo 2º, inciso III. 

Analisando a totalidade de seus dispositivos, conclui-se que quando o Estatuto da 

Cidade se refere a instrumentos de política urbana ele pretende identificar meios e 

instrumentos, de diferentes espécies, por meio dos quais o governo municipal deve 

implementar suas decisões de mérito, suas opções quanto a objetivos que devam ser 

atingidos para assegurar a melhor qualidade de vida de sua população e as prioridades que, 

em seu entender, devem ser observadas
100

. 

Utilizando-se da organização adotada pela própria lei, a doutrina classifica os 

instrumentos urbanísticos em três categorias: instrumentos de planejamento, instrumentos 

tributários e financeiros e instrumentos jurídicos e políticos. Dentro dessa classificação, 

seria a concessão urbanística mais um dos instrumentos jurídicos que o Poder Público 

poderia lançar mão para a implantação de projetos de renovação urbana. 

Não obstante vários dos instrumentos constantes no artigo 4º do Estatuto da Cidade 

possuírem elementos de conexão com a figura da concessão urbanística, não pretendemos 

aqui empreender a difícil tarefa de analisar cada um desses instrumentos e colocar em 

evidência suas peculiaridades. Por outro lado, também não podemos seguir em frente na 

análise da concessão urbanística na legislação do Município de São Paulo e, 

posteriormente, na investigação de sua natureza do ponto de vista do direito administrativo, 

sem antes analisar de perto o instituto da operação urbana consorciada, que, dentre aqueles 

arrolados no artigo 4º, é o que possui relação mais íntima com a concessão urbanística, 

levando alguns autores a acreditar até mesmo que os dispositivos legais do Estatuto da 

Cidade referentes às operações urbanas consorciadas dão fundamento legal direto ao 

instrumento da concessão urbanística criada pelo Município de São Paulo. 
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I.9. As Operações Urbanas Consorciadas 

 

 De acordo com Adilson Abreu Dallari, a fundamentação legal para a utilização das 

concessões urbanísticas figura no Estatuto da Cidade, especificamente na parte em que 

cuida da disciplina das operações urbanas consorciadas (artigos 32 a 34)
101

. Muito embora, 

como veremos a seguir, esses instrumentos tenham diversos pontos em comum e possam, 

em determinadas situações, ser utilizados de maneira conjunta, não se pode dizer que o 

Estatuto da Cidade tenha diretamente criado a concessão urbanística através dos 

dispositivos concernentes à operação urbana consorciada. Certamente, contudo, muitas das 

ideias que permeiam o instituto da operação urbana consorciada foram decisivas e serviram 

de inspiração para a criação do instrumento da concessão urbanística pelo Município de 

São Paulo. 

 Dessa maneira, já adiantando a conclusão a que pretendemos chegar no presente 

tópico, entendemos que, muito embora as operações urbanas consorciadas e as concessões 

urbanísticas compartilhem determinadas características, objetivos e princípios, estes 

instrumentos são fundamentalmente distintos, podendo, inclusive, ser utilizados em 

conjunto. Para ratificar tal conclusão, é preciso aprofundar o estudo a respeito da figura 

atualmente conhecida como operação urbana consorciada. 

 A partir da década de 1980, a escassez de recursos públicos para viabilizar obras 

urbanas levou o Município de São Paulo a introduzir novas formas de gestão, mais 

indutoras e incentivadoras da iniciativa privada, a fim de obter novas fontes de recursos. 

Assim, muito antes do Estatuto da Cidade, tomou forma a figura da operação interligada 

(primeira versão da figura hoje conhecida como operação urbana consorciada). 

 A operação interligada foi disciplinada no Município de São Paulo por meio da Lei 

nº 10.209/1986, a chamada “Lei do Desfavelamento” (promulgada na gestão de Jânio 

Quadros). Mais tarde, a operação interligada seria albergada pelo antigo Plano Diretor de 

São Paulo, instituído pela Lei nº 10.676/1988. Basicamente, consistia a operação 

interligada em um conjunto integrado de intervenções sugerido por particular, em áreas 

determinadas, realizado sob a coordenação do Poder Público e viabilizado por mecanismos 

de troca compensatória. Em suma, o particular interessado deveria submeter ao Poder 

Público uma proposta de modificação de índices urbanísticos e de características de uso e 
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ocupação do solo em local específico, acompanhada de proposta de contrapartida que 

assumiria na forma de encargos (normalmente a construção de habitações populares
102

). 

Em 1995, a disciplina referente às operações interligadas no Município de São 

Paulo foi complementada pela Lei n° 11.773, que dispunha sobre o programa “Direito à 

Moradia”. Este diploma não introduziu, entretanto, qualquer mudança essencial à dinâmica 

da operação interligada, que permaneceu dotada de forte caráter bilateral (uma troca entre 

o particular e o Poder Público, em que o primeiro faria jus à alteração de parâmetros 

urbanísticos e, como contrapartida, forneceria ao Poder Público novas moradias 

populares). 

Paralelamente ao uso da operação interligada, o Município de São Paulo passou a 

incorporar em sua prática urbanística o instituto simplesmente denominado “operação 

urbana”. Nesse sentido, a Lei Orgânica Municipal, promulgada em 1990, previu em seu 

artigo 152: “O Município poderá, na forma da lei, obter recursos junto à iniciativa privada 

para a construção de obras e equipamentos, através das operações urbanas”. A primeira 

dessas operações foi a Operação Urbana do Anhangabaú, instituída pela Lei nº 

11.090/1991 (sucedida pela Operação Urbana Centro, instituída pela Lei nº 12.349/1997). 

Em seguida, foi a vez da Operação Urbana Água Branca e da Operação Urbana Faria 

Lima, instituídas pela Lei nº 11.774/1995 e pela Lei nº 11.732/1995, respectivamente; 

tendo esta última sido convertida em “operação urbana consorciada” quando da edição do 

Estatuto da Cidade. 

Diferentemente das operações interligadas, as operações urbanas não se voltavam 

apenas à questão da habitação, tendo normalmente um escopo mais amplo, como, por 

exemplo, a melhoria e a valorização ambiental de uma determinada área. Pouco a pouco, 

outros Municípios também passaram a adotar formas específicas de operações urbanas, 
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sendo possível verificar uma grande variedade de institutos pertencentes a este gênero nos 

planos diretores publicados nesta época
103

. 

Fato é que, até o advento do Estatuto da Cidade, os ordenamentos jurídicos 

municipais e mesmo a doutrina utilizavam a expressão “operação urbana” e suas derivadas 

de maneira indistinta, para fazer referência a qualquer forma de flexibilização de 

parâmetros urbanísticos. Veio, portanto, o Estatuto da Cidade, em boa medida, ratificar 

práticas anteriores desenvolvidas pelos Municípios, fixando-lhes um conceito unificado, 

bem como objetivos e requisitos comuns (com o cuidado de não engessar a gestão 

municipal). 

Nesse espírito, adotando a denominação “operação urbana consorciada”, o artigo 

32, § 1º, do Estatuto da Cidade conceituou tal instrumento como “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”. 

A operação urbana consorciada instituída pelo Estatuto da Cidade não se limita, 

consequentemente, a uma única e isolada ação. Ao contrário, a leitura do dispositivo deixa 

evidente que não é qualquer intervenção urbana que pode ser juridicamente qualificada 

como operação urbana consorciada, mas apenas aquela que se destina à realização de 

transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental, como 

dispõe Paulo José Villela Lomar
104

. 

Há, portanto, uma diferença gritante em relação àquelas operações urbanas 

praticadas pelos Municípios ao longo dos anos 90, que tinham objeto muito mais reduzido 

e caráter altamente bilateral
105

. Ressaltando a maior complexidade da operação urbana 
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consorciada, tal qual atualmente formatada, o citado autor enfatiza que este tipo de 

operação urbana exige planejamento acurado, estudo de impacto de vizinhança e 

ambiental, maior prazo de maturação na elaboração do respectivo projeto ou plano de 

intervenção e na sua implementação, bem como uma forma especial de gerenciamento e 

controle distintas das usuais
106

. 

O segundo ponto que chama a atenção no conceito legal de operação urbana 

consorciada tem a ver com os agentes necessariamente envolvidos nesse processo. De um 

lado, existe o setor público, representado pelo Município, na qualidade de principal 

executor da política urbana, conforme previsto na Constituição Federal. De outro, há o 

setor privado representado por: proprietários, moradores, usuários permanentes e 

investidores privados, cada um com perfil e interesses próprios. 

Constitui, portanto, parte indissociável do conceito de operação urbana consorciada 

a existência de uma parceria público-privada em sentido amplo, em que Administração 

Pública e iniciativa privada cooperam para o atingimento de objetivos comuns de cunho 

urbanístico. Daí a conclusão de José dos Santos Carvalho Filho que o grande fundamento 

das operações urbanas consorciadas é, de fato, a parceria entre o setor público e o 

privado
107

. E o Estatuto da Cidade apenas ressaltou a importância dessa parceria ao incluir 

o adjetivo “consorciada” ao batizar tal instituto, deixando para traz a denominação 

“operação urbana” até então adotada por muitos Municípios. 

Como já vimos, esse esforço de cooperação entre os setores público e privado 

constitui uma diretriz geral do Estatuto da Cidade. Abrindo breves parênteses, se 

confrontarmos esta idéia com a realidade do país, não há como se negar que essa diretriz 

apenas ganhará mais força, dada a insuficiência de recursos públicos para a realização de 

obras urbanas. Talvez ainda seja cedo, mas seguindo as finanças públicas seu curso atual, 

se aproxima a hora em que poderemos concluir que os mecanismos de cooperação com a 

iniciativa privada serão, na esmagadora maioria dos casos, os únicos capazes de promover 

projetos de infraestrutura urbana. 

Retornando a nossa tarefa de pinçar os elementos característicos do instituto da 

operação urbana consorciada para depois confrontá-los aos da concessão urbanística, 

voltemos aos artigos 32 a 34 do Estatuto da Cidade, que disciplinam as operações urbanas 
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consorciadas. Outro aspecto que merece atenção nesses dispositivos é a necessidade de 

aprovação de lei específica para cada operação urbana consorciada. 

A este respeito, o artigo 32, caput, prevê que “lei municipal específica, baseada no 

plano diretor, poderá delimitar área para aplicação de operações consorciadas
108

”. Este 

dispositivo, apesar de sucinto, também apresenta um ponto crítico ao instituto da operação 

urbana consorciada, qual seja, a idéia de planejamento inerente à utilização desse 

instrumento. Aliás, esta ideia está presente duas vezes nesse dispositivo: a primeira na 

própria exigência de uma lei específica, que deverá detalhar os objetivos da operação e as 

intervenções a serem executadas, e a segunda na exigência de que tal lei específica deverá 

estar baseada no plano diretor, que, como já vimos, constitui o instrumento básico da 

política de desenvolvimento urbano, conforme expresso na Constituição. 

Assim sendo, sem lei específica e, mais do que isso, sem um plano diretor, não é 

cabível ou viável a instituição de uma operação urbana consorciada. É o que conclui Karlin 

Olbertz: não há cabimento porque a ausência de lei específica para a operação contraria o 

Estatuto da Cidade e não há viabilidade, porque o plano diretor e a lei municipal 

específica, fases anteriores que são do processo de planejamento e de intervenção no 

espaço urbano, traduzem um precedente inafastável da operação
109

. 

A implementação de uma operação urbana consorciada pelo Poder Público 

municipal deve, portanto, observar, em primeiro lugar, os objetivos previstos no artigo 182 

da Constituição Federal, em segundo lugar, as diretrizes gerais e regras específicas 

previstas no Estatuto da Cidade, em terceiro lugar, o plano diretor municipal (que traduzirá 

os objetivos e princípios colocados pela Constituição e pelo Estatuto da Cidade em uma 

política urbana voltada aos problemas locais) e, por fim, a lei específica da operação 

urbana consorciada. Agregue-se ainda que, no âmbito da lei específica, deverá ser 

contemplado também um plano da própria operação urbana consorciada, que deverá 

conter, no mínimo, os requisitos constantes no artigo 33 do Estatuto da Cidade. 

Outro elemento marcante da operação urbana consorciada diz respeito aos 

benefícios e às contrapartidas dela decorrentes. Em relação aos benefícios, estabelece o 

Estatuto da Cidade, em seu artigo 32, §2º, que a operação poderá contemplar as seguintes 
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medidas: (i) modificação de índices e características do parcelamento, uso e ocupação do 

solo e subsolo; (ii) alterações das normas edilícias; (iii) regularização de construções, 

reformas ou ampliações; e (iv) concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam 

tecnologias visando a redução de impactos ambientais, e que comprovem a utilização, nas 

construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos 

ambientais e economizem recursos naturais
110

. 

Por meio da operação urbana consorciada, o Poder Público é capaz de estabelecer 

um regime urbanístico especial, mais flexível do que aquele previsto no plano diretor; a 

região da operação urbana consorciada funcionará como uma “ilha” dentro da cidade, 

tendo seus próprios índices e parâmetros urbanísticos. 

 Ressalte-se que os benefícios concedidos aos agentes privados são de suma 

importância para o sucesso de uma operação urbana consorciada, pois é justamente através 

da negociação desses benefícios que será possível ao Poder Público obter as 

correspondentes contrapartidas. Por sua vez, são as contrapartidas que permitirão a captura 

da valorização imobiliária decorrente das intervenções, bem como que servirão ao 

financiamento das obras urbanificadoras na área focalizada
111

. 

 E quais seriam as contrapartidas admitidas pelo Estatuto da Cidade? Não se propõe 

tal diploma a estabelecer desde já como poderiam ser operacionalizadas tais contrapartidas, 

o que, a nosso ver, é compatível como a dinamicidade do fenômeno urbano e viabiliza a 

adoção dos mecanismos que se mostrarem mais adequados à realidade do projeto, sejam 

eles quais forem. De modo geral, entretanto, as contrapartidas assumem as seguintes 

formas: a realização de obras públicas pelo particular interessado, a cessão de terrenos ao 

Poder Público, o pagamento em pecúnia e, por fim, os chamados Certificados de Potencial 

Adicional de Construção – CEPACs. 

 Chegamos, assim, no último e talvez mais característico dos elementos das 

operações urbanas consorciadas: o CEPAC, título de investimento
112

 emitido pelo 

Município e representativo do direito adicional de construção na área contemplada pela 

operação urbana. Os particulares interessados nesse benefício podem adquirir tal título, o 

que, consequentemente, gerará recursos para o Município, recursos esses que deverão ser 
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utilizados no melhoramento da própria área da operação. Conforme previsto no artigo 34 

do Estatuto da Cidade, o CEPAC pode ser alienado em leilão ou, alternativamente, ser 

oferecido pelo Poder Público como forma de pagamento das obras necessárias à operação.  

Em estudo específico sobre este tema, Alexandre Levin constata, aliás, que o 

CEPAC é o tipo de contrapartida mais utilizado (se não o único) para a efetivação das 

operações urbanas consorciadas nos Municípios, que buscam valer-se desse instrumento 

jurídico
113

. 

 Abordados os principais aspectos de ordem conceitual e normativa do instituto da 

operação urbana consorciada, resta agora investigar como tal instrumento dialoga com a 

concessão urbanística. 

Há, sem dúvida, uma série de elementos em comum, a começar pelo fato de que 

ambos os institutos baseiam-se na idéia fundamental de cooperação entre o setor público e 

o setor privado. Tal idéia, como já ressaltado, constitui uma diretriz geral expressa do 

Estatuto da Cidade e constante em seu artigo 2º, inciso III. Também há uma inegável 

coincidência na finalidade buscada pelos dois instrumentos de política urbana: 

transformação da infraestrutura urbana de uma determinada área da cidade visando 

melhoras, sobretudo, sociais e ambientais
114

. 

A despeito dessas inegáveis semelhanças, fato é que a operação urbana consorciada 

e a concessão urbanística não são figuras equivalentes. A primeira evidência disso reside 

justamente no fato de a legislação ter denominado tais figuras de forma diferente. 

Mas as diferenças, evidentemente, vão além da mera nomenclatura de tais 

institutos. Retomando as principais características da operação urbana consorciada, vemos 

que esta se caracteriza principalmente como uma atividade de fomento, já que os agentes 

são incentivados pelo Município, por meio de benefícios, a realizarem intervenções 

planejadas. Não à toa, diante de tal contexto, Carlos Ari Sundfeld conclui que o Município 

atua numa operação urbana consorciada como fomentador da iniciativa de múltiplos 

agentes, sendo característico das operações urbanas consorciadas o fomento municipal
115

. 
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 E prossegue o autor: “Em suma, nas suas várias disposições sobre a matéria o Estatuto da Cidade deixa 

claro que as operações urbanas consorciadas são instrumentos pelos quais o Município fomenta interessados 

(pela indução de comportamentos, a partir da oferta de benefícios), granjeia recursos pela adesão voluntária 

deles e, em seguida, reinveste-os em melhoramentos na própria área. A idéia é que ganhem os particulares 



 

55 

A concessão urbanística, por sua vez, possui, como será apresentado no próximo 

capítulo, um caráter obrigatoriamente contratual e envolve, nesse contexto, a delegação a 

terceiros do exercício de atividades destinadas ao cumprimento de evidente interesse 

público por parte da Administração municipal
116

. Dito de outra maneira, diferentemente do 

que ocorre na operação urbana consorciada, a concessão urbanística não pode tomar 

diferentes formas (que se materializam em diversos mecanismos de benefícios e 

contrapartidas), pois ela é necessariamente um contrato administrativo entre Poder Público 

e o particular. 

 Considerando, entretanto, que o Estatuto da Cidade não estabelece de forma clara 

como deverá ocorrer a relação jurídica entre as partes no âmbito de uma operação urbana 

consorciada, no caso, por exemplo, de ser necessária a contratação de um terceiro para a 

execução de obra de requalificação na área da operação, nada impede que a concessão 

urbanística seja utilizada. Ou seja, a concessão urbanística poderia ser utilizada como um 

dos mecanismos de execução dentro de uma operação urbana consorciada, que, por sua 

vez, possui objetivos mais amplos do que a própria concessão urbanística. 

 Como veremos no capítulo seguinte, o próprio artigo 1º da Lei nº 14.917/2009 

admite tal possibilidade ao afirmar que a concessão urbanística poderá ser realizada em 

“área de operação urbana”. Também a doutrina tem tal entendimento: “Na verdade, desde 

que o Poder Público Municipal mantenha sua posição de coordenação prevista no § 1º do 

art. 32, podem ser constituídas formas de gestão impregnadas de maior ou menor 

protagonismo dos agentes privados, inclusive valendo-se dos institutos jurídicos da 

desapropriação e da concessão urbanística”
117

. 

Atualmente, quando se mostra necessária a contratação de obras no âmbito de uma 

operação urbana consorciada, o Poder Público realiza uma licitação para a celebração de 

contratos de empreitada, de concessão comum ou de parceria público-privada. 

 Recentemente, por exemplo, o Município do Rio de Janeiro promoveu licitação de 

uma parceria público-privada (na modalidade concessão administrativa) para a delegação à 

iniciativa privada de determinadas obras e serviços necessários à implementação da 

Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio, instituída pela Lei 

Complementar nº 101/2009. Uma análise detida do escopo de tal PPP, nos leva a crer, no 

entanto, que, caso o Município do Rio de Janeiro possuísse um arcabouço legal que 

                                                                                                                                                    
incentivados, assim como a coletividade com os melhoramentos urbanos na área, viabilizados dessa forma” 

(SUNDFELD, Carlos Ari. Pareceres, pp. 524-526). 
116

 NOVIS, Mariana. O regime jurídico da concessão urbanística, p. 131. 
117

 LOMAR, Paulo José Villela. Estatuto da Cidade: Comentários à Lei Federal 10.257/2001, p. 286. 
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permitisse a utilização da concessão urbanística, como ocorre em São Paulo, esta figura 

poderia ser tranquilamente utilizada para o caso em questão e, provavelmente, apresentaria 

maior compatibilidade com as características do projeto (que são principalmente de ordem 

urbanística). 

Isso por que, como veremos a seguir, tal instrumento foi imaginado justamente para 

esse tipo de projeto. 
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CAPÍTULO II - A CONCESSÃO URBANÍSTICA NA LEGISLAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

II.1. Plano do Capítulo 

 

No presente capítulo, analisaremos mais de perto os diplomas legais que 

introduziram a concessão urbanística no ordenamento jurídico brasileiro, quais sejam: a 

Lei n° 13.430/2002 (também conhecida como “Plano Diretor Estratégico”), e, sete anos 

mais tarde, a Lei nº 14.917/2009, ambas do Município de São Paulo. Tal análise 

pormenorizada é fundamental para que, em momento posterior, possamos definir a 

natureza jurídica da concessão urbanística e delimitar seu regime jurídico. 

Mostra-se, portanto, o presente capítulo como um capítulo de transição em nosso 

estudo. Ao mesmo tempo em que os aspectos aqui apresentados se revelarão como uma 

consequência lógica das idéias apresentadas no capítulo anterior, na medida em que a 

concessão urbanística surge como mais um instrumento de intervenção urbana que busca a 

concretização das funções sociais da cidade, tais aspectos também servirão de base para a 

investigação a ser promovida nos capítulos subsequentes quanto à natureza e ao regime 

jurídico da concessão urbanística. 

 

II.2. A previsão inédita no Plano Diretor Estratégico 

 

 Ainda que, em última instância, se possa extrair da própria Constituição Federal o 

fundamento legal das concessões urbanísticas, como visto no capítulo anterior, foi no 

artigo 239 do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo que este instituto 

encontrou previsão expressa pela primeira vez
118

. 

 Promulgado um ano antes, em 2001, o Estatuto da Cidade, muito embora tenha 

incluído como uma de suas diretrizes gerais “a cooperação entre os governos, a iniciativa 

privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao 

interesse social” (artigo 2º, inciso III), não fez menção direta ao instituto da concessão 

urbanística no rol de instrumentos de política urbana previsto no artigo 4º. 

                                                 
118

 Antes disso, a figura encontrava poucas referências na doutrina nacional, tendo ganhado certa projeção 

apenas com o trabalho elaborado por Paulo José Villela Lomar, trabalho, aliás, que influenciou diretamente o 

texto inserido no Plano Diretor Estratégico. 



 

58 

Como já explicado, entretanto, é consenso na doutrina
119

 que o artigo 4º de tal 

diploma não foi exaustivo, mas sim exemplificativo ao elencar os instrumentos de política 

urbana, tendo deixado ampla margem ao legislador para a criação de outros, como, por 

exemplo, a concessão urbanística. Utilizando-se, portanto, desta margem e da competência 

que lhe foi conferida pela própria Constituição, propôs o legislador do Município de São 

Paulo o artigo 239 do Plano Diretor, o qual, por sua importância para o presente trabalho, é 

transcrito a seguir: 

 

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 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. 

 

Assim, em apenas um artigo e três parágrafos, a concessão urbanística foi definida 

como um instrumento por meio do qual o Poder Público delega a uma concessionária a 

execução de determinadas obras de urbanização ou reurbanização, após o devido processo 

licitatório. Importante, neste ponto, deixar claro que apenas a execução das atividades de 

urbanização está sendo transferida ao particular por meio da concessão urbanística; a 

titularidade da atividade urbanística continua com o Poder Público como ocorre, aliás, em 

toda concessão. 

                                                 
119

 Nesse sentido, Odete Medauar e Fernando Dias Menezes de Almeida ensinam que: “Em seu art. 4º, [o 

Estatuto da Cidade] apresenta um rol exemplificativo desses instrumentos, com o intuito de sistematização da 

matéria e, simultaneamente, uma intenção que se poderia dizer didática, oferecendo ao aplicador da Lei, 

especialmente ao administrador municipal (ainda que, como será visto a seguir, nem todos os instrumentos 

arrolados estejam ao alcance das autoridades municipais), uma síntese de todos os instrumentos de que 

dispõe para a execução da política urbana.” (MEDAUAR, Odete; MENEZES DE ALMEIDA, Fernando Dias 

(Coords.). Estatuto da Cidade, pp. 42-43). 
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Vale a pena, contudo, colocar a lupa sobre o dispositivo supramencionado e 

discorrer brevemente a respeito dos principais aspectos por ele trazidos para que possamos 

começar a delinear as características fundamentais da concessão urbanística. 

 O primeiro ponto que chama a atenção da leitura do caput do artigo 239 do Plano 

Diretor é a exigência de licitação para a concessão urbanística, exigência que poderia ser 

considerada óbvia se levarmos em conta o teor do artigo 37, inciso XXI, da Constituição, 

segundo o qual as contratações públicas devem, em regra, ser precedidas de procedimento 

licitatório. Não quis, contudo, o legislador municipal dar qualquer margem a diferentes 

interpretações e fixou desde já a necessidade de licitação para contratação de concessão 

urbanística. 

 Além disso, outro trecho do dispositivo legal em comento que merece destaque é a 

indicação das atividades passíveis de delegação à concessionária, nos seguintes termos: “a 

realização de obras de urbanização ou de reurbanização de região da Cidade, inclusive 

loteamento, reloteamento, demolição, reconstrução e incorporação de conjuntos de 

edificações”. A utilização da expressão “inclusive” parece deixar claro que o legislador 

municipal não pretendeu exaurir a lista de possíveis atividades delegáveis, tratando-se de 

mero rol exemplificativo. 

 Dentre as ações citadas exemplificadamente está o loteamento, que nada mais é do 

que uma modalidade de parcelamento do solo. Por meio do processo de loteamento, uma 

determinada gleba é subdividida em lotes destinados à edificação, com a abertura de novas 

vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação 

das vias existentes. Com isto, pretende-se normalmente constituir um novo núcleo urbano. 

Usualmente, este processo, que é regido pela Lei nº 6.766/1979, tem início com a 

apresentação de um projeto de loteamento pelo particular interessado. Se aprovado o 

projeto, o referido particular poderá proceder ao loteamento da gleba. Não há, contudo, a 

celebração de qualquer contrato entre o particular e a Administração Pública, o que pode 

gerar certa estranheza, pois o que o texto do Plano Diretor Estratégico prevê é justamente 

que, no caso da concessão urbanística, será firmado um contrato (o contrato de concessão 

urbanística) tendo por objeto o loteamento de determinada área. 

Ou seja, no caso de uma concessão urbanística com este objeto, é o Município 

quem deverá identificar uma área que tenha interesse em ver loteada, para, em seguida, 

elaborar um projeto urbanístico e outorgar concessão à empresa ou consórcio que se 

responsabilizará pela divisão da área em lotes e pela abertura de novas vias e logradouros 
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públicos
120

. Há, portanto, certa inversão na lógica do loteamento, que costuma ser iniciada 

por provocação da iniciativa privada. 

Além do loteamento, o texto legal em comento prevê, igualmente, a possibilidade 

de concessão urbanística para reloteamento. Não há um conceito de reloteamento previsto 

na legislação em vigor. De acordo com José Afonso da Silva, o processo de reloteamento 

(ou “reparcelamento”) tem duas fases: na primeira, as unidades edificáveis ou já edificadas 

são remembradas (remembramento) e, na segunda, é realizado um novo parcelamento ou 

loteamento (reloteamento), com a redivisão da área resultante do remembramento em 

novos lotes
121

. 

Mostra-se de suma importância a possibilidade de realização de concessão 

urbanística para fins de reloteamento, pois isto permite ao Poder Público a execução de 

projetos de requalificação urbana em áreas que já foram objeto de parcelamento (que, aliás, 

representam a grande maioria em Municípios como São Paulo). 

As demais ações delegáveis (demolição, reconstrução e incorporação de conjuntos 

de edificações), de acordo com tal artigo, são autoexplicativas e típicas de qualquer 

processo de revitalização urbana, sendo que a última delas, a incorporação, deverá ser 

desenvolvida pela concessionária até mesmo para que possa se remunerar pelas demais 

atividades executadas. 

Por fim, determina ainda o caput do artigo 239 que a concessão urbanística deverá 

ter como finalidade a implementação de diretrizes do Plano Diretor Estratégico. Do 

exposto no Capítulo anterior, pode-se concluir que não poderia ser diferente, já que o plano 

diretor foi o instrumento eleito pela Constituição para a consecução da política urbana 

pelos Municípios. Consequentemente, a implementação de quaisquer instrumentos de 

intervenção urbana (a concessão urbanística, inclusive) sempre deverá observar o ali 

disposto. 

A remuneração da concessionária, por sua vez, é tratada em linhas gerais no § 1º do 

artigo 239. Segundo este dispositivo, esta deverá advir da exploração dos terrenos e 

edificações destinados ao uso privado resultantes da obra executada, bem como da 

exploração dos espaços públicos, tudo de acordo com o que dispuser o edital de licitação e 

o contrato de concessão urbanística. Realça ainda que tal exploração para fins 

                                                 
120

 LEVIN, Alexandre. Concessão urbanística: Plano Diretor Estratégico e Leis nº 14.917/09 e nº 14.9178/09 

do Município de São Paulo. Revista Brasileira de Infraestrutura – RBINF, Belo Horizonte, nº 2, 2012, p. 

151. 
121

 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro, p. 341. 
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remuneratórios deverá ocorrer por conta e risco da concessionária, nos mesmos moldes, 

portanto, daquilo que prevê a Lei nº 8.987/1995 (Lei Federal de Concessões). 

 Seguindo em frente, da leitura do § 2º do artigo em comento exsurgem quatro 

pontos diferentes e igualmente relevantes, notadamente: (i) a execução do processo de 

desapropriação pela concessionária; (ii) o exercício do direito de preempção; (iii) a 

possibilidade de constituição de consórcio imobiliário; e (iv) a elaboração de projeto básico 

e executivo. Sem dúvida, por sua complexidade, cada um desses temas mereceria 

tratamento próprio em dispositivos autônomos, mas o legislador, num esforço de síntese, 

optou por uni-los em um só parágrafo, o que acabou gerando certas dúvidas para o 

intérprete. Sem prejuízo de uma primeira menção aqui, todos estes pontos, extremamente 

sensíveis, por sinal, serão detidamente escrutinados ao longo dos próximos capítulos, uma 

vez determinada a natureza e o regime jurídico da concessão urbanística. 

Em relação ao primeiro deles, dispõe o texto legal que a concessionária será 

responsável por promover as desapropriações na área da concessão urbanística, bem como 

por efetuar o pagamento das indenizações daí decorrentes. Deverá, ademais, ser 

responsável pela aquisição dos imóveis necessários à execução das obras de urbanização, 

devendo arcar com seu preço de aquisição. 

Este é um dos pontos de maior polêmica em relação à concessão urbanística, tendo 

levado alguns doutrinadores, inclusive, a taxar tal instrumento como inconstitucional por 

conta do poder expropriatório concedido à concessionária. Alegam, em poucas linhas, que 

o direito brasileiro não admitiria a figura da desapropriação tendo por finalidade a posterior 

alienação dos imóveis expropriados e a consequente obtenção do lucro imobiliário 

resultante da alienação de tais imóveis (altamente valorizados em decorrência do processo 

de revitalização urbana da área, que, diga-se de passagem, teria sido promovido, sobretudo, 

pelo Poder Público)
122

. Com o devido respeito, não compartilhamos deste posicionamento, 

como será percebido no Capítulo IV. A realização de desapropriação para fins urbanísticos 

por pessoa que exerce função pública é admitida pelo ordenamento brasileiro, assim como 

não há restrição para a alienação futura dos bens desapropriados. 

Em segundo lugar, chama a atenção também a possibilidade de a concessionária 

adquirir imóveis em área de preempção
123

, desde que arque igualmente com seus 
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 HARADA, Kiyoshi. Concessão Urbanística. Uma Grande Confusão Conceitual. Relatório de 

Jurisprudência IOB. São Paulo, volume I, n° 06, 2009, p. 244. 
123

 Por não deixar claro se o exercício do direito de preempção será exercido pelo Poder Público ou pela 

própria concessionária, o dispositivo gerou inúmeras discussões e questionamentos. Mais tarde, o artigo 26, 

inciso IV, da Lei nº 14.917/2009, viria esclarecer que o direito de preempção seria exercido pela própria 
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respectivos preços de aquisição. O direito de preempção é amplamente regulado pelo 

Estatuto da Cidade, razão pela qual tal disposição do Plano Diretor Estratégico deve 

necessariamente ser lida em conjunto e em observância a tal diploma. Essa leitura conjunta 

pode, todavia, não ser tão simples e gerar alguns conflitos, como veremos mais a frente. 

No que diz respeito ao terceiro dos pontos mencionados, prescreve o § 2º do artigo 

239 que a concessionária poderá receber os imóveis doados pelos proprietários nos termos 

do artigo 46 do Estatuto da Cidade (que trata do consórcio imobiliário) – da mesma forma 

que o Poder Público o faria –, a fim de viabilizar a execução do projeto de revitalização 

urbana objeto da concessão. Com o fim das obras, o proprietário receberia então as 

unidades imobiliárias como forma de pagamento pela transferência inicial do imóvel à 

concessionária. 

Esta leitura preliminar do texto legal em discussão já nos permite concluir que 

várias das prerrogativas concedidas à Administração Pública pelo Estatuto da Cidade 

(desapropriação para fins urbanísticos, exercício do direito de preempção, celebração de 

contratos de consórcio imobiliário) foram outorgadas também à concessionária por meio 

da concessão urbanística
124

. 

As linhas finais de tal dispositivo trazem o último ponto em debate, qual seja: a 

obrigação de a concessionária elaborar os projetos básico e executivo. Esta obrigação deve 

ser interpretada com calma e já levando em consideração o regime jurídico atribuído à 

concessão urbanística, pois uma leitura apressada poderia nos levar a concluir que o 

dispositivo é inconstitucional por afronta ao artigo 9º da Lei de Licitações
125

. Por tal razão, 

faremos referência a este assunto com maiores detalhes em capítulo posterior. 

Por derradeiro, é necessário comentar brevemente também o disposto no § 3º do 

artigo 239. Este dispositivo remete a concessão urbanística ao regime jurídico estabelecido 

pela Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre concessões de serviços públicos, mas se refere 

ainda ao artigo 32 da Lei Estadual nº 7.835/1992, que trata unicamente da concessão de 

                                                                                                                                                    
concessionária, mas em nome da Prefeitura Municipal, o que fez apenas reacender a polêmica ao redor da 

questão. Este tema será abordado em detalhes no Capítulo IV. 
124

 De acordo com Alexandre Levin: “A previsão de tais prerrogativas pelo Plano Diretor paulistano foi 

essencial, posto que sua previsão apenas e tão somente pelas leis municipais que delinearam o instituto da 

concessão urbanística não seria suficiente para sua aplicação. Intervenções dessa magnitude devem, sempre, 

vir previstas, ao menos em termos gerais, pela lei que institui o Plano Diretor, a qual deve dirigir toda a 

política urbana do respectivo município, nos termos do sobredito artigo 40 do Estatuto da Cidade e do artigo 

182, § 1º, da Constituição Federal” (LEVIN, Alexandre. Concessão urbanística: Plano Diretor Estratégico e 

Leis nº 14.917/09 e nº 14.9178/09 do Município de São Paulo, p. 157). 
125

 Art. 9 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do 

fornecimento de bens a eles necessários: 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

(...). 
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obra pública. A confusão conceitual que rodeia o instituto da concessão urbanística e que, 

em grande parte, motivou o presente trabalho, já se mostrava presente no Plano Diretor de 

São Paulo. 

Muito embora tal dispositivo tenha o enorme mérito de ter introduzido no direito 

brasileiro um novo instrumento de política urbana, note-se que, por ser excessivamente 

econômico em seus termos, o artigo acabou por não introduzir regras procedimentais que 

operacionalizassem e, consequentemente, possibilitassem a utilização efetiva da concessão 

urbanística pelo Poder Público. Neste sentido, ao se referir ao artigo 239 do Plano Diretor, 

Marçal Justen Filho afirma que a maior dificuldade reside justamente na sumariedade da 

disciplina legislativa e prossegue: “O instituto da concessão urbanística, inclusive por 

originalidade, apresenta um conjunto significativo de dificuldades. Mas a Lei Municipal 

dedicou um único artigo, com alguns parágrafos, para disciplinar a matéria”
126

.  

Exemplo dessa excessiva brevidade é que não há no Plano Diretor Estratégico a 

eleição de uma ou mais áreas que poderiam ser objeto de concessão urbanística, tal qual 

ocorreu com as operações urbanas consorciadas, que tiveram suas áreas de abrangência 

determinadas desde já pelo artigo 225, § 1º, desse diploma. 

Talvez por essa razão, inclusive, o artigo 239 do Plano Diretor Estratégico não 

tenha sido objeto de discussões acaloradas durante o processo de tramitação legislativa, 

tendo sido aprovado praticamente na forma de sua redação original
127

, ao contrário do que 

ocorreu com outros vários dispositivos, que suscitaram intenso debate. 

Consequentemente, após sua inclusão no Plano Diretor Estratégico, o instituto da 

concessão urbanística passou despercebido no ano seguinte, voltando a ser discutido 

apenas dois anos depois, quando da aprovação da Lei n° 13.885, de 25 de agosto de 2004, 

que estabelecia normas complementares ao Plano Diretor Estratégico. 

Mais uma vez sem gerar grande alarde entre políticos e juristas, o instituto da 

concessão urbanística foi contemplado em tal diploma, em termos em tudo semelhantes 
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 Além disso, Marçal Justen Filho critica especificamente a redação do artigo 239: “A interpretação da 

disciplina legal é complicada pela redação rebuscada e excessiva. Assim, era desnecessária a alusão às 

modificações introduzidas no texto original da Lei n. 8.987. Bastava a referência ao diploma, o que 

produziria a aplicação das normas nele contidas, mesmo que tivessem sido produto de alterações 

supervenientes à sua edição. A redação do § 2º também é complexa, gerando dificuldades de intelecção” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões Urbanísticas e Outorgas Onerosas, pp. 524-525). 
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 Sobre o processo de aprovação do artigo 239 do Plano Diretor Estratégico e da Lei nº 14.917/2009, ver: 

SOUZA, Felipe Francisco de. Um Olhar Crítico sobre a Concessão Urbanística em São Paulo: Formulação 

pelo Executivo, Audiências Públicas e Regulamentação pelo Legislativo. Dissertação (Mestrado em 

Administração) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 2010. 
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aos constantes no Plano Diretor Estratégico, exceto por um ponto concernente à 

remuneração da concessionária, previsto no artigo 39, § 1°
128

. 

De acordo com tal artigo, além de se remunerar a partir da exploração dos terrenos 

e edificações destinados ao uso privado que resultarem das obras executadas e dos espaços 

públicos disponíveis, a concessionária poderá receber, também a título de remuneração, 

certidões de outorga onerosa do potencial construtivo adicional
129

 no caso de concessão 

urbanística que tenha como objeto específico a execução de programas habitacionais de 

interesse social e de urbanização nas comunidades de Heliópolis e Paraisópolis. 

Esta alteração refletiu as discussões sobre a concessão urbanística nas audiências 

públicas conduzidas em relação a tal lei (que substituiu a antiga legislação municipal de 

zoneamento urbano), momento em que a sociedade civil reivindicou fortemente a 

utilização deste instrumento para a reurbanização de favelas. 

Entretanto, além do ponto acima citado, não previsto originalmente no Plano 

Diretor Estratégico, a Lei n° 13.885/2004 não propôs inovações em relação ao conceito de 

concessão urbanística, assim como não entrou em detalhes operacionais sobre como o 

instituto deveria ser manuseado pela a Administração Pública. Esta missão, como exposto 

no próximo item, foi confiada à Lei n° 14.917/2009, que, sete anos depois do Plano Diretor 

Estratégico, foi promulgada para regulamentar o novo instituto. 

Antes, contudo, de adentrar no próximo tópico, vale ressaltar apenas que, após a 

introdução da figura da concessão urbanística no Plano Diretor Estratégico de São Paulo, 

vários outros Municípios também decidiram prestigiar tal instituto quando da elaboração 

de seus planos diretores. É o caso do Rio de Janeiro (Lei Complementar nº 111/2011) e de 

Belo Horizonte (Lei nº 7.165/1996, conforme posteriormente alterada pela Lei nº 

9.959/2010
130

), que fizeram constar em seus planos diretores dispositivos semelhantes ao 

                                                 
128

 Art. 39. (...) 

§ 1º. A empresa concessionária obterá sua remuneração mediante o recebimento de certidão de outorga 

onerosa do potencial construtivo adicional nos casos previstos no art. 23 desta lei ou 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. 
129

 De acordo com o artigo 23 da Lei n° 13.885/04, tal certidão, desvinculada de lote ou lotes, somente 

poderá ser emitida para remuneração direta da empresa ou consórcio de empresas que tenha recebido como 

atribuição a execução de programas habitacionais de interesse social e de urbanização nas comunidades de 

Heliópolis e Paraisópolis. 
130

 No caso de Belo Horizonte, a figura da concessão urbanística foi posteriormente introduzida no plano 

diretor, por meio da Lei nº 9.959/10. Ademais, diferentemente dos dispositivos previstos nos planos diretores 

dos Municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro, o diploma legal de Belo Horizonte não prevê a aplicação 

automática da Lei de Concessões às concessões urbanística, dispondo, pelo contrário, que a concessão 

urbanística será regulamentada por lei específica (artigo 74-O, § 3º), sem mencionar de antemão qualquer 

outra legislação. 



 

65 

referido artigo 239. Não obstante, ao contrário do que ocorreu em São Paulo, Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte não publicaram lei específica sobre o tema até o presente 

momento. 

 

II.3. A Lei Municipal n° 14.917/2009 

 

 Com o intuito de dar continuidade ao tema das concessões urbanísticas e de 

viabilizar projetos como o da revitalização da Nova Luz, a ser explorado em mais detalhes 

no próximo item, o Município de São Paulo, alguns anos após publicar o Plano Diretor 

Estratégico, decidiu promover a regulamentação de tal instituto, editando, para tanto, a Lei 

n° 14.917/2009. 

Como veremos, este diploma incorporou muitos dos elementos já trazidos pelo 

Plano Diretor, mas preocupou-se, também, em descer em detalhes sobre a aplicação do 

instituto. Pretendia-se, com isso, finalmente instrumentalizar a ferramenta da concessão 

urbanística para que essa pudesse ser efetivamente utilizada como instrumento de política 

urbana, tal como os demais mecanismos previstos no Plano Diretor Estratégico, que, a essa 

altura, já eram plenamente utilizados (operações urbanas consorciadas, por exemplo). 

 Sem adentrar ainda na discussão a respeito da natureza e do regime jurídico do 

instituto, serão percorridos agora os principais pontos trazidos pela Lei n° 14.917/2009. O 

que determinou a eleição de tais pontos foi justamente sua importância, do ponto de vista 

material, para a caracterização da essência da figura ora tratada. 

 Dentro desse espírito, cabe, primeiramente, avaliar de que modo foi conceituada a 

figura da concessão urbanística no âmbito da referida legislação. 

Em seu artigo 1º, caput, a Lei nº 14.917/2009 define a concessão urbanística como 

um “instrumento de intervenção urbana estrutural destinado à realização de urbanização ou 

de reurbanização de parte do território municipal a ser objeto de requalificação da 

infraestrutura urbana e de reordenamento do espaço urbano com base em projeto 

urbanístico específico em área de operação urbana ou área de intervenção urbana para 

atendimento de objetivos, diretrizes e prioridades estabelecidas na lei do plano diretor 

estratégico”. 

Já o artigo 2º da mesma lei conceitua a concessão urbanística como um “contrato 

administrativo por meio do qual o poder concedente, mediante licitação, na modalidade 

concorrência, delega a pessoa jurídica ou a consórcio de empresas a execução de obras 

urbanísticas de interesse público, por conta e risco da empresa concessionária, de modo que 
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o investimento desta seja remunerado e amortizado mediante a exploração dos imóveis 

resultantes destinados a usos privados nos termos do contrato de concessão, com base em 

prévio projeto urbanístico específico e em cumprimento de objetivos, diretrizes e prioridades 

da lei do plano diretor estratégico”. 

 Ou seja, a Lei nº 14.917/2009 dedicou dois dispositivos distintos para conceituar o 

instituto ora em análise, o que nos leva automaticamente a questionar por que o legislador 

municipal adotou essa estratégia. Por que não condensar o conceito da concessão 

urbanística em um só dispositivo? Vejamos o porquê a seguir. 

Primeiro, por meio do artigo 1º, caput, o legislador se preocupou em definir a figura 

do ponto de vista urbanístico, destacando ser a concessão urbanística um instrumento de 

intervenção urbana estrutural
131

. Ao dizer isto, a Lei nº 14.917/2009 invocou a aplicação de 

todos os princípios de direito urbanístico analisados no capítulo inicial e positivados, de 

maneira expressa ou implícita, na Constituição Federal e nos diversos dispositivos do 

Estatuto da Cidade. 

 A aplicação de tais vetores valorativos à concessão urbanística torna-se ainda mais 

forçosa quando nos deparamos com as diretrizes que, de acordo com o parágrafo único do 

artigo 1º
132

, justificam a utilização da concessão urbanística. Muitas dessas, inclusive, 

decorrem diretamente dos princípios estudados. Tomando por exemplo as diretrizes 

                                                 
131

 Não fala a Lei nº 14.917/2009 em instrumento de política urbana, tal qual o Estatuto da Cidade, mas sim 

em instrumento de intervenção urbana estrutural. Considerando, entretanto, o conceito de instrumento de 

política urbana fornecido em nosso capítulo inicial e os contornos dados à concessão urbanística pela Lei nº 

14.917/2009 pode-se entender a expressão “instrumento de intervenção urbana estrutural” como sinônima da 

expressão “instrumento de política urbana” empregada pelo Estatuto da Cidade. 
132

 Art. 1º (...) 

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 da 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;  

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. 



 

67 

constantes dos incisos II, IV e V de tal dispositivo, vemos que a primeira faz referência à 

circulação, enquanto função social da cidade, a segunda tem em vista o princípio da função 

social da propriedade e o princípio da justa distribuição de benefícios e ônus, e a última 

dialoga diretamente com o princípio da subsidiariedade. 

Retomando a análise do artigo 1º, após definir a concessão urbanística como um 

instrumento de intervenção urbana estrutural, expressa o texto legal que sua finalidade 

seria promover a “realização de urbanização ou de reurbanização de parte do território 

municipal a ser objeto de requalificação da infraestrutura urbana e de reordenamento do 

espaço urbano com base em projeto urbanístico específico em área de operação urbana ou 

área de intervenção urbana”. 

De maneira diferente do que faz o Plano Diretor, a Lei nº 14.917/2009 não entra 

neste momento em detalhes sobre os possíveis mecanismos (loteamento, reloteamento, 

incorporação etc.) que poderiam ser utilizados pela concessionária para que seja realizada a 

urbanização ou reurbanização do território em questão. Mais tarde, contudo, o artigo 3º 

trata, de maneira exemplificativa, dos possíveis objetos da concessão urbanística, fazendo 

menção a algumas dessas ações. 

O segundo ponto que desperta atenção na parte final deste dispositivo é a referência 

ao chamado projeto urbanístico. Este documento, regulado pelo artigo 8º da lei em 

discussão, servirá como base do projeto de concessão urbanística e deverá determinar seu 

escopo. Sem prejuízo de retomarmos esse ponto oportunamente, cabe por ora ressaltar que, 

de acordo com o texto do artigo 1º, o projeto urbanístico deve ter como alvo área de 

operação urbana consorciada
133

 (o que apenas evidencia a já enfatizada sinergia entre os 

dois instrumentos) ou área de intervenção urbana
134

.  

Em último lugar, o referido dispositivo faz menção à necessidade de observância 

aos objetivos, diretrizes e prioridades estabelecidas no Plano Diretor, o que, como já 

vimos, não deixa de ser um imperativo decorrente da própria Constituição Federal e do 

Estatuto da Cidade, tendo em vista a importância atribuída a este instrumento por tais 

diplomas em matéria de desenvolvimento urbano. 

                                                 
133

 O Projeto Nova Luz, por exemplo, deverá sem implementado na área delimitada pela Operação Urbana 

Centro. 
134

 De acordo com o artigo 146, inciso VI, do Plano Diretor Estratégico, áreas de intervenção urbana são 

porções do território de especial interesse para o desenvolvimento urbano, objeto de projetos urbanísticos 

específicos, nas quais poderão ser aplicados instrumentos de intervenção, previstos na Lei Federal nº 10.257, 

de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, para fins de regularização fundiária, execução de programas e 

projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da 

expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer 

e áreas verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental. 
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 Feito o recorte conceitual do instituto de uma perspectiva urbanística, o artigo 2° da 

Lei nº 14.917/2009 busca complementar a definição anteriormente fornecida pelo artigo 1º 

trazendo um enfoque mais próximo do direito administrativo. É como se a lei quisesse nos 

fornecer duas diferentes abordagens do mesmo fenômeno, destacando primeiro sua faceta 

do ponto de vista urbanístico e, posteriormente, sua definição dentro das ferramentas 

fornecidas pelo direito administrativo. 

Dentro desta segunda abordagem, dispõe o artigo 2º que a concessão urbanística é 

um contrato administrativo, por meio do qual o Poder Público, mediante licitação (na 

modalidade concorrência), delega a execução de obras urbanísticas de interesse público a 

um ente da iniciativa privada, que assume todos os riscos inerentes à atividade. 

Este mesmo dispositivo indica ainda que o investimento realizado pela 

concessionária deverá ser remunerado e amortizado mediante a exploração dos imóveis 

resultantes da obra executada destinados a usos privados. Logo adiante, no parágrafo 

único
135

, reforça-se mais uma vez que a remuneração da concessionária deverá ocorrer por 

meio da alienação ou locação de imóveis, somando-se a isto a possibilidade de exploração 

direta ou indireta de áreas públicas e outras receitas alternativas, complementares, 

acessórias ou advindas de projetos associados
 136

. 

 Percebe-se da leitura desses dois primeiros artigos da lei que o legislador municipal 

procurou aproximar ao máximo a definição de concessão urbanística das definições de 

concessão de serviço público e de concessão de obra pública, apresentadas pelo artigo 2º, 

incisos II e III, da Lei nº 8.987/1995
137

. 

Para entrarmos nesse mérito, que, ademais, constitui um dos pilares do presente 

trabalho, faz-se necessário, contudo, que nos aprofundemos na análise de alguns pontos 

acima mencionados. 

 

II.3.1. O objeto da concessão urbanística 

 

                                                 
135

 Art. 2º (...) 

Parágrafo único. A empresa concessionária obterá sua remuneração, por sua conta e risco, nos termos 

estabelecidos no edital de licitação e no contrato, dentre outras fontes, por meio da alienação ou locação de 

imóveis, inclusive dos imóveis desapropriados e das unidades imobiliárias a serem construídas, da exploração 

direta ou indireta de áreas públicas na área abrangida pela intervenção urbana ou qualquer outra forma de 

receita alternativa, complementar ou acessória, bem como pela receita de projetos associados. 
136

 Ressalte-se que o diploma legal se utiliza de fórmula exemplificativa ao mencionar as possíveis fontes de 

receitas da concessionária (“dentre outras fontes”), o que, no caso, se justifica plenamente tendo em vista a 

diversidade de mecanismos de remuneração existentes no mercado imobiliário. 
137

 LEVIN, Alexandre. Concessão urbanística: Plano Diretor Estratégico e Leis nº 14.917/09 e nº 14.9178/09 

do Município de São Paulo, p. 161. 
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 De acordo com artigo 3º da Lei nº 14.917/2009, “podem ser objeto de concessão 

urbanística, entre outras intervenções estruturais, as obras relativas à modificação do 

sistema viário, da estrutura fundiária, de instalações e equipamentos urbanos, inclusive 

sistema de transporte público, e da localização de logradouros públicos, a demolição, 

reforma, ampliação ou construção de edificações nos termos estabelecidos no respectivo 

projeto urbanístico específico
138

”. E complementa o §1º que “a área resultante de 

urbanização ou de reurbanização mediante concessão urbanística deverá ser dotada, 

conforme o caso, de infra-estrutura de abastecimento de água potável, disposição adequada 

de esgoto sanitário, distribuição de energia elétrica e iluminação pública, sistema de 

manejo de águas pluviais, de transporte público de passageiros e viário público com 

pavimentação adequada, atendidas as normas de acessibilidade e preferentemente com piso 

drenante, rede de telecomunicações, rede de gás canalizado e equipamentos comunitários 

destinados à educação, cultura, saúde, segurança, esporte, lazer e convívio social”. 

 Muito embora existam alguns pontos de confluência com os conceitos apresentados 

pela Lei Federal de Concessões, note-se que a Lei nº 14.917/2009, em nenhum momento, 

associa o objeto da concessão urbanística direta e expressamente à execução de obras 

públicas ou ainda à prestação de serviços públicos, fazendo referência apenas a obras 

urbanísticas de interesse público (artigo 2º, caput). 

Ademais, ao enumerar, de maneira exemplificativa
139

, em seu artigo 3º, caput, os 

possíveis objetos de uma concessão urbanística, menciona a Lei nº 14.917/2009 tanto 

intervenções de caráter público (e.g.: obras relativas à modificação do sistema viário), 

como intervenções de caráter privado (e.g.: ampliação ou construção de edificações), não 

deixando claro se uma concessão urbanística deve necessariamente abranger os dois tipos 

de intervenções mencionadas ou não, o que, em outras palavras, significaria admitir, em 

última instância, uma concessão urbanística que contemplasse tão somente intervenções de 

ordem privada. 

Esse também é o entendimento de Marçal Justen Filho, para quem nada impede 

que, na concessão urbanística, obras públicas propriamente ditas sejam inexistentes ou 

tenham relevância secundária – na exata medida em que a outorga se relaciona com a 

                                                 
138

 Ao contrário do que ocorre no caput do artigo 239 do Plano Diretor Estratégico, aqui não há menção 

expressa ao loteamento e ao reloteamento. Considerando, entretanto, que se trata de rol meramente 

exemplificativo e que o Plano Diretor Estratégico continua plenamente vigente, entendemos que continua 

sendo possível a realização de concessões urbanísticas tendo tais ações como objeto. 
139

 Note-se que, ao mencionar os possíveis objetos de uma concessão urbanística, fala o artigo 3º, caput, em 

“entre outras intervenções estruturais”, o que deixa transparecer a vontade do legislador em fornecer, mais 

uma vez, uma lista meramente exemplificativa. 
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urbanização e reurbanização, o que não necessariamente passa pela execução de obras 

públicas. 

Ressalte-se que este dispositivo está dispondo especificamente sobre atividades que 

poderiam constituir o “objeto” de uma concessão urbanística e ali estão arroladas, em pé de 

igualdade, tanto atividades notadamente públicas como outras de caráter privado. Não 

seriam, portanto, as atividades privadas meras atividades acessórias, a serem desenvolvidas 

apenas para compor a remuneração da concessionária. Não, de acordo com uma 

interpretação literal de tal dispositivo, estas poderiam integrar o objeto, o cerne da 

concessão urbanística. 

Não obstante, independentemente da interpretação adotada em relação ao artigo 3º, 

quando lido conjuntamente com o artigo 2º, ainda que a concessão urbanística tenha como 

objeto apenas intervenções de caráter privado, fato é que estas intervenções deverão 

obrigatoriamente se qualificar como obras urbanísticas de interesse público, sendo, por 

conseguinte, terminantemente vedadas intervenções que se justifiquem apenas do ponto 

vista mercadológico. O objetivo final buscado por uma concessão urbanística deve sempre 

ser o interesse público atrelado à urbanização ou reurbanização de uma área, ainda que esta 

concessão abranja diversas intervenções de cunho privado ou ainda apenas intervenções 

desse tipo. 

Pense-se na hipótese de o Município estabelecer como diretriz em seu plano diretor 

o desenvolvimento econômico de determinada área da cidade, que possui alto índice de 

desemprego. Uma concessão urbanística que tivesse como objeto a construção de um 

complexo comercial (ou um shopping center) certamente atenderia ao interesse público, 

ainda que tal intervenção tenha natureza privada. 

Nesse contexto, vale ressaltar a interpretação de Mariana Novis sobre este mesmo 

dispositivo: “Como se vê, o artigo 3º, ao descrever o objeto da concessão urbanística, 

reporta-se fundamentalmente à execução de obras, sendo as de caráter público alocadas, 

note-se, em primeiro lugar no caput do dispositivo, mencionando-se na sequência as de 

caráter privado. Em seguida, o § 1º basicamente refere-se a melhoramentos concernentes a 

serviços públicos que beneficiam diretamente a coletividade como um todo. Assim é que o 

dispositivo tomado em seu conjunto denota a amplitude que envolve o objeto da concessão 

urbanística, além de demonstrar a inalienável função que exerce o contexto público em 

termos conceituais do instituto”.
 140
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 NOVIS, Mariana. O regime jurídico da concessão urbanística, p. 99. 
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 A autora aparenta corroborar o entendimento segundo o qual o objeto da concessão 

urbanística pode comportar inúmeras variações, o que, entretanto, não afasta o fato que tal 

instrumento apenas poderá ser utilizado para o atingimento de finalidades públicas, 

conforme listadas no artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 14.917/2009. 

O fato de a concessão urbanística admitir em seu objeto atividades tão 

heterogêneas, reflexo das diversas finalidades que persegue, exige que, no momento de 

realização da licitação, busque-se selecionar aquele sujeito que revelar melhor 

compreensão da realidade urbana como um todo, já este se deparará com os mais 

diferentes desafios ao longo da execução contratual. Não à toa, diante do mesmo fenômeno 

na França, a doutrina costuma classificar o particular contratado para promover a obra 

urbanística como um “mestre de obras interdisciplinar”
141

. Da mesma forma, é importante 

que o instrumento contratual contemple uma compreensão global das intervenções, o que 

implica em considerar a plêiade de bens e atividades públicos e privados que compõem e 

se relacionam com o meio ambiente urbano. 

Por outro lado, a possibilidade de, por meio de um só contrato (o contrato de 

concessão urbanística), solucionar-se diversos problemas relacionados a uma dada região, 

sem o aporte, a priori, de recursos públicos, representa para o Poder Público a 

desnecessidade de realizar inúmeros procedimentos licitatórios e, posteriormente, gerir 

diversos contratos. Terá, contudo, o poder concedente que superar a dificuldade de 

constituir uma estrutura capaz de acompanhar e fiscalizar um contrato tão complexo como 

o de concessão urbanística, o que envolverá necessariamente um diálogo entre diversos 

órgãos públicos
142

. 

 

II.3.2. A remuneração da concessionária 

 

 Na concessão urbanística, a remuneração da concessionária terá como base dois 

eixos principais: o desenvolvimento de atividades privadas e a exploração de bens 

públicos. A depender do objeto concedido e do projeto urbanístico em questão, é natural, 

entretanto, que um dos eixos se sobreponha ao outro em importância financeira. 

                                                 
141

 BONAMY, Patricia; PELCRAN, Anne. Les concessions d’aménagement em pratique. 2ª ed. Paris: Le 

Moniteur, 2008, p. 109. 
142

 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A concessão como instituto do direito administrativo. Tese 

(Concurso para provimento de cargo de Professor Titular do Departamento de Direito do Estado da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo) – Universidade de São Paulo, 2013, p. 479. 
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 A ideia, ao se permitir a exploração de atividades privadas como a incorporação 

imobiliária de edificações comerciais ou residenciais, é transformar a valorização 

decorrente das intervenções urbanas em mecanismo de financiamento do projeto. Essa 

valorização imobiliária, caso não fosse objeto de contribuição de melhoria, seria 

simplesmente apropriada pelos proprietários da região, o que vai contra as diretrizes do 

Estatuto da Cidade. 

 Conquanto tais atividades tenham natureza privada, deve-se sublinhar que, por se 

desenvolverem no âmbito de uma concessão urbanística, deverão ser exploradas em fiel 

observância ao projeto urbanístico, o que garantirá o atendimento ao interesse público. 

 Isso traz consequências tanto para o Poder Público, como para o concessionário. O 

primeiro fica impedido de utilizar a concessão urbanística como instrumento de reserva de 

mercado de imobiliário ou ainda como uma forma de concentrar todo o desenvolvimento 

imobiliário em apenas uma região da cidade. Por seu turno, o concessionário, a despeito de 

ter liberdade no desenvolvimento da atividade de incorporação, poderá ver, por vezes, ter 

tal liberdade constrangida pelo projeto urbanístico. Veja-se neste sentido a constrição 

constante no artigo 15, § 2º, da lei
143

, segundo o qual poderá exigir-se que o concessionário 

inclua cláusulas restritivas de uso nos contratos de alienação firmados com terceiros tendo 

como objeto imóveis resultantes da concessão. 

Observe-se, todavia, que logo em seguida a Lei n° 14.917/2009 assegura ao 

concessionário total liberdade para promover a realização de incorporações imobiliárias 

nos imóveis desapropriados, a fim de possibilitar, ainda em fase de construção, a alienação 

das futuras unidades dos empreendimentos imobiliários, bem como sua dação em garantia 

de financiamentos (artigo 15, § 2º). Não se exige, portanto, que as intervenções urbanas 

estejam concluídas para que seja iniciado o processo de comercialização
144

. 
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 Art. 15. (...) 

§ 2º Poderá ser prevista a obrigação de o concessionário incluir, na alienação dos imóveis resultantes da 

concessão, cláusulas que possibilitem o atendimento dos objetivos da intervenção urbana, inclusive no que se 

refere à manutenção de características de construção e de uso do bem, por prazo determinado, nos termos 

definidos no edital. 
144

 Nas PPPs, até a recente introdução da figura do aporte de recursos, a concessionária apenas fazia jus à 

contraprestação pública a partir do momento em que os serviços pudessem ser fruídos pela sociedade. 

Buscava-se, com isso, estabelecer incentivos para que o concessionário iniciasse o quanto antes a prestação 

dos serviços, para que apenas então pudesse se remunerar. Na concessão urbanística, como se vê no artigo 

15, § 2º, a exploração imobiliária pode se iniciar desde o momento inicial do projeto, não sendo necessária a 

conclusão das obras de urbanização. É importante, neste cenário, que o instrumento contratual seja capaz de 

combinar tal fato com a necessidade de realização das obras urbanísticas pelo concessionário. Ou seja, este 

dispositivo não pode servir como fundamento para que o concessionário privilegie a comercialização ao 

invés de outras atividades, mais importante do ponto de vista do interesse público. 
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 Complementarmente às atividades mencionadas acima e observado o perfil do 

projeto urbanístico em questão (que pode ou não incluir a exploração de bens públicos), o 

concessionário poderá explorar como fonte de remuneração os espaços públicos
145

 

existentes na área objeto da concessão urbanística
146

. 

 Esta possibilidade vai ao encontro da ideia de funcionalização dos bens públicos e, 

mais especificamente, do princípio da função social da propriedade urbana, que impingem 

que o patrimônio estatal seja utilizado no âmbito das cidades em conformidade com o 

disposto nos planos urbanísticos, a fim de que sejam concretizadas as funções sociais da 

cidade e, consequentemente, garantido o bem-estar de seus habitantes. 

 Dentre os possíveis mecanismos de exploração dos bens públicos, dispõe a Lei n° 

14.917/2009 que poderá integrar o objeto da concessão urbanística tanto a exploração do 

solo quanto do subsolo e do espaço aéreo, inclusive a implantação de garagens 

subterrâneas e a gestão das redes de infraestrutura instaladas em áreas municipais (artigo 

3º, § 4º). Caso as intervenções realizadas tenham o condão de criar um novo bem público 

(uma nova avenida, por exemplo), poderão ser cobradas tarifas para sua utilização
147-148

. 

 Paralelamente, a concessionária também poderá utilizar, para fins de exploração de 

bens públicos, o direito de superfície e a concessão de direito real de uso, conforme 

previsto no artigo 10 do diploma legal. A utilização destes instrumentos, caracterizados 
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 Importante notar que a exploração de espaços públicos como forma de remuneração não revela uma 

novidade no ordenamento brasileiro. A Lei de PPPs, em seu artigo 6º, inciso IV, permite que a 

contraprestação pública adote a forma de “outorga de direitos sobre bens públicos dominicais”. 

Recentemente, o Estado do Rio de Janeiro utilizou tal mecanismo legal e, no âmbito da PPP do Estádio do 

Maracanã, efetivou a contraprestação pública por meio da outorga ao concessionário de direito de explorar 

área adjacente ao equipamento esportivo. 
146

 Sobre o tema, Celso Antônio Bandeira de Mello, há tempos, leciona que: “Com efeito, desde logo, é certo 

que o Estado dispõe de seu patrimônio imobiliário (normalmente vasto). O todo ou parte de cada uma de suas 

propriedades que não tenha de estar necessariamente comprometida como uma utilização pública podem ser 

adscritos à exploração econômica dos empreendedores particulares que, nelas ou em outro sítio, se 

disponham a realizar as obras públicas em cuja realização o Poder Público esteja interessado. Dependendo do 

vulto e da natureza do empreendimento, a parte do patrimônio imobiliário estatal alheia ao uso especial da 

Administração e não voltada à utilização coletiva pode ser outorgada a título de concessão de uso, concessão 

de direito real de uso, aforamento ou simplesmente alienada ao empreendedor particular como meio de 

pagamento de obras públicas por este custeadas” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Obra pública a 

custo zero. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, nº 3, 1993, p. 33). 
147

 No caso de alteração no sistema viário urbano, poderia se cogitar a implementação do polêmico “pedágio 

urbano”. Para uma interessante discussão sobre o tema, que vai além do presente trabalho, vide: NESTER, 

Alexandre Wagner. Pedágio urbano. Revista de Direito Administrativo Contemporâneo – ReDaC, São Paulo, 

nº 1, 2013. 
148

 Pontue-se que o valor das tarifas a ser cobrado pelo concessionário deverá ser fixado em observância à 

regra da proporcionalidade. Como ensina Marçal Justen Filho, “a remuneração deve ser a mínima necessária 

ao atingimento dos fins buscados pelo Estado, sem que a sua exigência se transforme em instrumento de 

sacrifício dos valores fundamentais tutelados pela ordem jurídica. Essa ponderação deverá tomar em vista as 

circunstâncias concretas.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 8ª ed. São Paulo: 

Fórum, 2012, p. 1068). 
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pelo direito civil como direitos reais, deverá, entretanto, observar o disposto no Estatuto da 

Cidade, que também regula amplamente a matéria. 

No que tange à remuneração da concessionária, destaque-se, por fim, que a Lei n° 

14.917/2009, em diversas passagens (artigo 4º, § 2º, e artigo 17, inciso V), também faz 

referência à possibilidade de pagamento de contrapartida pelo Poder Público à 

concessionária, tal qual ocorre nas parcerias público-privadas, instituídas pela Lei nº 

11.079/2004 (Lei Federal de PPPs). Isto, entretanto, vai contra, de certa maneira, o racional 

econômico subjacente à concessão urbanística: o financiamento das intervenções pela 

própria exploração da área (decorrente de sua valorização imobiliária) e, portanto, sem o 

dispêndio de recursos públicos. Por tal razão, acreditamos que essa alternativa não deverá 

ser utilizada pela Administração Pública. 

 

II.3.3. O regime jurídico previsto no artigo 4º da Lei nº 14.917/2009 

 

Por fim, o artigo 4º da Lei nº 14.917/2009 determina expressamente que a 

concessão urbanística está sujeita ao regime das concessões comuns regidas pela Lei nº 

8.987/1995. Esse dado isoladamente não representa qualquer novidade, já que o Plano 

Diretor contém disciplina muito semelhante. Contudo, a lei em questão prossegue, 

estabelecendo que a concessão urbanística também será regida pelo regramento das 

concessões patrocinadas previsto na Lei Municipal nº 14.517/2007 – que institui o 

Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas no Município de São Paulo – e na Lei 

Federal nº 11.079/2004, que institui normas gerais de parceria público-privada no âmbito 

da Administração Pública. 

 Tal qual ocorre no Plano Diretor Estratégico, também aqui a referência aos 

diplomas que deveriam reger a matéria, ao invés de fornecer pistas sobre a natureza do 

instituto da concessão urbanística, apenas aumenta o imbróglio conceitual. Parece-nos que 

a alternativa adotada pelo legislador, justamente para não entrar em uma polêmica 

discussão conceitual, foi remeter a concessão urbanística a diversos regimes jurídicos e 

relegar ao intérprete a função de pinçar quais seriam exatamente as normas aplicáveis. 

Por ora, a análise desses elementos se mostra suficiente, tendo em que vista que são 

principalmente esses os aspectos que deverão ser levados em conta para chegarmos a uma 

conclusão a respeito da essência da figura ora tratada. Não obstante, uma vez enfrentada a 

questão sobre a natureza e regime jurídico da concessão urbanística, retornaremos à análise 

de outros pontos igualmente importantes da Lei 14.917/2009 (processo de licitação, 
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desapropriação, direitos da concessionária etc.), muitas das quais dependem, inclusive, de 

uma resposta prévia quanto à natureza e regime jurídico do instituto. 

Antes, contudo, se faz necessária uma análise mais detida do projeto conhecido 

como “Nova Luz”, responsável por impulsionar as discussões a respeito da concessão 

urbanística e origem de diversos conceitos refletidos na Lei n° 14.917/2009
149

, bem como 

dos modelos praticados no direito estrangeiro que serviram de inspiração para o instituto 

em estudo. 

 

II.4. O Projeto Nova Luz 

 

II.4.1. O histórico do projeto 

 

A área da Nova Luz, popularmente conhecida como “Cracolândia”, na região 

central de São Paulo, possui cerca de 500.000 m
2
 e forma um polígono circunscrito pelas 

Avenidas Ipiranga, São João, Duque de Caxias, Rua Mauá e Avenida Cásper Líbero. Nos 

últimos anos, por uma série de fatores, essa área se tornou sinônimo de problemas sociais 

(tráfico de drogas e exploração sexual, dentre outros
150

), bem como de intensa 

desvalorização imobiliária. 

Com o intuito de reverter tal quadro, o Município de São Paulo deu início, em 

2005, a um processo de desapropriações, que seria necessário à execução de um plano de 

urbanização. Nesse momento, no entanto, ainda não existia perfeita clareza a respeito do 

conteúdo do plano urbanístico que seria desenvolvido e ainda sequer se falava em “Projeto 

Nova Luz”. 

Para isso, determinados imóveis situados em tal área foram declarados de utilidade 

pública por força do Decreto nº 46.291, de 5 de setembro de 2005. Posteriormente, tal área 

de utilidade pública foi ampliada pelo Decreto nº 48.349, de 15 de maio de 2007. 
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 Uma das provas da ligação umbilical entre a regulamentação da concessão urbanística e o projeto de 

revitalização da Nova Luz reside no fato que, originalmente, as duas matérias foram disciplinadas em um 

mesmo projeto de lei (Projeto de Lei n° 87/09). Não obstante, após sugestão nesse sentido nas audiências 

públicas sobre o projeto de lei, ficou decidido que os dois temas seriam apartados em diferentes projetos de 

lei. 
150

 O cenário de abandono e degradação urbana na região da Nova Luz foi alvo de diversas notícias na 

imprensa, dentre as quais: 

Kassab vai gastar até R$ 12 mi em Nova Luz. Folha de São Paulo, São Paulo, p. B5, 5 de agosto 2009. 

Concessão urbanística é aposta para acelerar plano. Valor Econômico, São Paulo, p. B3, 2 de julho de 2009. 

Mesmo emperrado, projeto Nova Luz vai ser ampliado. Folha de São Paulo, São Paulo, p. C8, 17 de junho 

de 2008. 
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Com as desapropriações, o Poder Público pretendia gradualmente abrir espaço para 

a realização de obras públicas pontuais, dentre as quais, a construção de novos edifícios-

sede para a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São 

Paulo (PRODAM), para a Guarda Civil Metropolitana e para a Subprefeitura da Sé. 

Muito embora parte dos imóveis declarados de utilidade pública tenha sido 

desapropriada com sucesso pelo Poder Público, vale ressaltar que essa não foi a regra. Pelo 

contrário, o perfil imobiliário da região – marcado por uma intensa fragmentação de 

proprietários e diversos imóveis abandonados ou irregulares –, dificultou, em muito, os 

processos de desapropriações, que, na maioria das vezes, rumaram para vias judiciais. 

Outro problema enfrentado, como é praxe em casos de desapropriação, foi a discordância 

entre Poder Público e proprietários em relação aos valores dos imóveis em questão, 

discordância que acabou alongando em demasia o tempo de tramitação de diversos 

processos. 

Paralelamente, também foi arquitetado pelo Município de São Paulo um programa 

de incentivos fiscais capaz de beneficiar empresas que optassem por investir na região da 

Cracolândia. O referido programa foi batizado de “Programa de Incentivos Seletivos” e foi 

disciplinado pela Lei nº 14.096, de 8 de dezembro de 2005. O principal objetivo almejado 

era atrair para a região grandes empresas de tecnologia e de call center, que poderiam se 

aproveitar do comércio de eletrônicos já consolidado na localidade. 

Ocorre, entretanto, que, apesar das sensíveis melhoras sentidas na região 

decorrentes de tais medidas, ainda se faziam necessárias inúmeras intervenções para que a 

área da Nova Luz pudesse ser revitalizada em sua integralidade. 

Assim, a partir de 2007, o Poder Público Municipal, em conjunto com outras 

entidades e empresas interessadas, passou a estudar novas alternativas para a requalificação 

da região como um todo, o que deveria envolver, necessariamente, a implantação de novos 

equipamentos públicos, bem como a recuperação de prédios históricos e a instalação de 

novos espaços de lazer e áreas verdes. 

Com essa ideia de requalificação integral e intervenções urbanas profundas e 

estruturais, foi tomando forma, pouco a pouco, o “Projeto Nova Luz”, que tinha como 

diretrizes iniciais: (i) a potencialização do comércio existente na região, com especial 

atenção ao setor de tecnologia, representado pelos empresários da Rua Santa Ifigênia e 

entorno; (ii) a diversificação dos perfis habitacionais, de forma a constituir um ambiente 

heterogêneo; (iii) a recuperação de áreas degradadas ou deterioradas visando à melhoria do 

meio ambiente; (iv) a ampliação das áreas públicas destinadas a praças e ao convívio 
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social; (v) a melhoria das condições gerais de mobilidade e da infraestrutura da região; (vi) 

a recuperação do patrimônio histórico, cultural e artístico existente no local; e (vii) a 

criação de um ambiente social que promova o desenvolvimento social e econômico
151

. 

Entretanto, para o desenvolvimento de tal projeto, o Poder Público se viu 

compelido a superar dois desafios preliminares: (i) a escassez de recursos públicos; e (ii) a 

grande dificuldade a ser enfrentada para promover todas as desapropriações necessárias e 

arcar com as indenizações daí decorrentes (dificuldade que se comprovou e se tornou cada 

vez mais evidente após o início dos processos de desapropriações em 2005). 

 

II.4.2. A escolha da concessão urbanística para o projeto 

 

Para que fossem superados tais gargalos, chegou-se ao consenso que, do ponto de 

vista jurídico, o instrumento que melhor se adequava às características do referido projeto 

era a concessão urbanística prevista no Plano Diretor Estratégico. Afinal de contas, por 

meio de tal ferramenta, não haveria necessariamente o desembolso de recursos públicos, já 

que, na concessão urbanística, o concessionário tem sua remuneração, em regra, advinda 

da exploração da própria área concedida. Além disso, ficaria o concessionário responsável 

por promover e arcar com os custos das desapropriações. 

Com a regulamentação da concessão urbanística, promulgada em 2009, a 

possibilidade de se utilizar tal instrumento para a revitalização da Nova Luz ganhou ainda 

mais força. Para isso, todavia, seria necessária a aprovação de uma lei específica 

autorizando a aplicação da concessão urbanística à área da Nova Luz, tal qual exigido pelo 

artigo 5º da Lei n° 14.917/2009
152

. 

Em 7 de maio de 2009, foi promulgada então a Lei nº 14.918, cujos únicos 

objetivos eram autorizar o Executivo a aplicar a concessão urbanística na área da Nova Luz 

e prever regras específicas tendo em vista as idiossincrasias do caso em tela. 

A título de exemplo, preocupou-se a Lei nº 14.918/09, em seu artigo 2º, em fixar 

diretrizes específicas para aplicação do instituto à região da Nova Luz: (i) preservação do 

patrimônio histórico e cultural da região (na qual é notória a presença de edifícios de valor 
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 Essas informações, bem como diversas outras a esse respeito e documentos produzidos até o momento, 

estão disponíveis no site do Projeto: www.novaluzsp.com.br. Acesso em 10 de maio de 2013. 
152

 A nosso ver, a Lei nº 14.918/09 acertou ao prever a necessidade de autorização legislativa específica para 

cada projeto de concessão urbanística. Primeiramente pelo fato de que cada projeto guarda especificidades 

que precisam ser contempladas em nível legal e, em segundo lugar, porque, como ensina Mariana Novis, “o 

envolvimento conjunto das duas esferas de poder – legislativo e executivo – em tomadas de decisão que 

envolvem interesses caros à sociedade constitui um dos pilares da democracia” (NOVIS, Mariana. O regime 

jurídico da concessão urbanística, p. 116). 

http://www.novaluzsp.com.br/
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histórico); (ii) equilíbrio entre habitação e atividade econômica, a fim de ser garantida a 

sustentabilidade da intervenção (faz parte de tal projeto reaproximar a população do centro 

de sua cidade); (c) a implantação de unidades habitacionais em ZEIS (há um grande 

número de famílias da baixa renda residindo no local); (d) manutenção e expansão da 

atividade econômica instalada (como já enfatizado, a região é conhecida por ser um pólo 

de informática); (e) minimização dos impactos transitórios negativos durante a execução 

do empreendimento, de forma a impedir o agravamento dos problemas sociais (fica 

evidente aqui a preocupação com os problemas de violência e entorpecentes que permeiam 

a região). 

Outros dois dispositivos que demonstram a atenção da Lei nº 14.918/2009 às 

especificidades da região são os §§ 4º e 5º do artigo 2º. O primeiro estabelece que o 

concessionário deverá, preferencialmente à desapropriação, efetuar entendimentos com o 

proprietário do imóvel para eventual composição amigável, podendo para tanto se utilizar 

de institutos como o consórcio imobiliário previsto no artigo 46 do Estatuto da Cidade. O 

segundo, por sua vez, preocupa-se em prever que a implantação da concessão urbanística 

deverá ocorrer de forma progressiva e dará prioridade, no tempo, à intervenção sobre 

imóveis desocupados, aos que apresentem ocupação menos consolidada e aos imóveis que, 

de alguma forma, causem prejuízos à adequada fruição urbana. 

Lendo este último dispositivo, Alexandre Levin conclui com razão que a 

desapropriação urbanística a ser efetivada pela concessionária deve, preferencialmente, 

atingir imóveis que não cumpram sua função social. Isso vai ao encontro da própria 

finalidade de qualquer intervenção urbanística: buscar o cumprimento das funções sociais 

da cidade e respeitar as disposições do Plano Diretor, que é o parâmetro legal para a 

aferição do cumprimento da função social da propriedade urbana, conforme disposto no 

artigo 182 da Constituição. 

Subsequentemente à autorização legal, ainda se fazia necessária para a efetiva 

licitação da concessão urbanística o desenvolvimento de estudos para a definição dos 

objetivos, diretrizes e parâmetros de interesse público específico para a elaboração do 

projeto urbanístico específico da intervenção, que deveria compreender, no mínimo, os 

quesitos constantes do artigo 7º da Lei nº 14.917/2009. 

No dia 6 de agosto de 2009, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

(SMDU) lançou o edital de licitação para a contratação dos estudos e do projeto 

urbanístico a ser desenvolvido na região. O consórcio formado pelas empresas Concremat 

Engenharia, Companhia City, AECOM Technology Corporation e Fundação Getúlio 
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Vargas (FGV) se sagrou vencedor em maio de 2010. A licitação contou com a participação 

de cinco grupos no total. 

De acordo com o contrato celebrado entre a SMDU e o consórcio vencedor da 

licitação, uma vez emitida a ordem de serviço, os estudos e o projeto urbanístico deveriam 

ser entregues no prazo de 10 meses. Dentro de tal prazo, em setembro de 2011, os produtos 

dos estudos foram entregues e apresentados à Prefeitura Municipal de São Paulo, que, por 

sua vez, passou a centrar seus esforços em analisar o material produzido e preparar os 

documentos para a efetiva licitação da concessão urbanística, cujo objeto consiste na 

realização das obras previstas no projeto urbanístico desenvolvido. 

Recentemente, contudo, o Projeto Nova Luz sentiu um sensível retrocesso, já que a 

atual gestão do Município de São Paulo deu sinais de que não pretende levar adiante o 

projeto na forma de uma concessão urbanística
153

. Para isso, foram levantados tanto 

argumentos de ordem jurídica (relacionados principalmente à questão da desapropriação), 

como de cunho econômico (seria necessária uma contrapartida do Poder Público no âmbito 

do contrato de concessão urbanística – ou seja, o projeto não seria autossustentável 

economicamente), sem mencionar as questões políticas envolvidas. De acordo com 

notícias recentes sobre o tema, a intenção da atual gestão é fracionar o atual projeto em 

projetos de menor escalar e licitá-los paulatinamente na forma de parcerias público-

privadas. 

Isto, a nosso ver, não tira, entretanto, a importância do tema em estudo. Além de a 

legislação permanecer em vigor, o fato é que a concessão urbanística é um modelo que, 

como já vimos, vem se desenvolvendo e se aprimorando no Brasil desde a década de 1990 

e atualmente, apesar das dúvidas existentes (algo mais do que natural em assuntos que 

representam certa novidade do ponto de vista jurídico), o tema pode ser considerado 

juridicamente sólido. Nesse sentido, ao longo dos próximos capítulos pretendemos nos 

debruçar sobre as dúvidas jurídicas mencionadas para afastá-las por completo. 

 

II.5. Alguns modelos análogos no direito estrangeiro 

 

 Para concluir o presente Capítulo, vale destacar, ainda que de maneira breve, que, 

muito embora os institutos da concessão urbanística e da operação urbana consorciada 
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 A mídia chegou a noticiar tal intenção: “Haddad engaveta plano de Kassab do projeto Nova Luz em SP”, 

Folha de São Paulo, 24/01/2013; “Haddad vai rever Nova Luz e ‘congelar’ Faria Lima”, Estado de São 

Paulo, 07/11/2012. 
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tenham apenas recentemente ganhado tratamento jurídico no Brasil e conquistado certo 

espaço na atuação da Administração Pública em matéria de urbanismo, tais figuras vêm 

sendo utilizadas com sucesso no exterior há algum tempo. 

 De maneira nenhuma, entretanto, pretende-se buscar no sucesso da experiência 

estrangeira uma justificativa para a utilização destes institutos em solo brasileiro. É fato 

que a realidade urbanística das cidades brasileiras possui características tão próprias que 

impediriam a importação e aplicação automática de um instituto estrangeiro, conforme 

moldado por sua própria legislação. Também não se quer, obviamente, buscar na 

legislação estrangeira alguma forma de respaldo legal para a regulamentação e utilização 

deste instrumento no Brasil. Estes expedientes não seriam cabíveis e não contribuiriam ao 

presente estudo. 

 Ainda assim, considerando que a experiência brasileira muito se inspirou em alguns 

modelos adotados internacionalmente, é válido, a nosso ver, apresentar rapidamente como 

esses institutos foram tratados alhures e, mais ainda, quais foram os resultados obtidos com 

sua aplicação. 

 Na Inglaterra, por exemplo, foi utilizado um modelo denominado “enterprise zone” 

(zona de empreendimento), muito semelhante às nossas operações urbanas consorciadas. A 

delimitação de uma zona de empreendimento, via de regra, trazia consigo a concessão de 

benefícios fiscais para aqueles que ali instalassem determinados tipos de estabelecimento, 

bem como a instituição de um plano urbanístico simplificado (eventualmente desvinculado 

de certos índices urbanísticos ou ainda da necessidade de determinadas autorizações ou 

alvarás). 

 Com a adoção desse modelo, as docas londrinas foram alvo de significativo 

desenvolvimento, sendo consideradas atualmente o segundo centro financeiro da cidade. 

Alguns apontam, entretanto, que a instituição de uma zona de empreendimento nessa 

região da cidade acabou por desencadear graves problemas de acessibilidade e 

gentrificação, advindos justamente da flexibilização do regime urbanístico nesta área
154

. 

 Outro modelo que merece menção é o japonês, denominado “kukaku-seiri” (“land 

readjustment” ou operação de reajuste) e utilizado para as mais diversas finalidades (tanto 

para a renovação urbana de áreas deterioradas em uma cidade, como para o 

desenvolvimento de novas cidades). Ao contrário, entretanto, da operação urbana 

consorciada, a operação de reajuste japonesa não busca na flexibilização do regime 
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urbanístico ou na concessão de incentivos fiscais seus principais instrumentos para a 

alteração de determinada área. Sua operacionalização ocorre, sobretudo, mediante o 

redimensionamento e reposicionamento de lotes e a construção de novos equipamentos 

públicos. 

 Nesse sentido, as duas principais ferramentas utilizadas na operação de reajuste são 

o reparcelamento e o direito de conversão, por meio do qual o direito sobre a propriedade 

do antigo lote é transferido e convertido ao novo lote
155

. O processo de reparcelamento 

permite a abertura de novos espaços para a instalação de equipamentos públicos. Os novos 

lotes, menores que os anteriores, são devolvidos aos proprietários anteriores (que exercem 

o direito de conversão), já valorizados como resultado da operação de reajuste, de maneira 

semelhante, portanto, com a sistemática do consórcio imobiliário previsto no Estatuto da 

Cidade. 

 O modelo de “land readjustment” é amplamente utilizado no Japão desde 1870, 

mas ganhou maior força a partir de sua maior regulamentação em 1954. Foi por meio desta 

ferramenta que diversas cidades (Kanagawa, Saitama e Chiba) no subúrbio de Tókio 

puderam ser plenamente revitalizadas na década de 1980. 

 Ressalte-se que tanto o modelo inglês como o japonês podem ser implementados 

pelo Poder Público, diretamente ou por meio de agências de desenvolvimentos criadas com 

esta finalidade específica, ou ainda por particulares (empresas ou associações), a 

semelhança do que ocorre numa operação urbana consorciada em que há a contratação de 

uma concessão urbanística para a execução de seu plano. 

 A Espanha, por seu turno, conta com três sistemas de execução do planejamento 

urbano, segundo Tomás-Ramón Fernández
156

. O primeiro é o sistema de compensação, em 

que os particulares executam diretamente e por sua conta as obras de urbanização. Para 

isto, eles se associam e formam a chamada Junta de Compensação, senda esta a pessoa 

jurídica responsável pela execução do projeto. Neste sistema, a participação do Poder 

Público é mínima e se restringe a controlar e mediar a atividade privada. 

 Bem diferente do anterior, o sistema de expropriação é integralmente executado 

pelo Poder Público, que assume, portanto, a responsabilidade de realizar as 

desapropriações necessárias, elaborar o plano urbanístico, executá-lo e, por fim, alienar os 

lotes já urbanificados e apropriar-se da correspondente mais-valia. Nos dizeres de Ramón 
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Parada, nesse sistema os particulares assumem o papel meramente passivo de 

expropriados. 

 Note-se, contudo, que, no sistema de expropriação, há a possibilidade de o Poder 

Público realizar as obras de urbanização diretamente ou indiretamente, por meio de uma 

concessão, devendo o concessionário se remunerar mediante a exploração temporária de 

tais obras, de maneira muito parelha, portanto, com o que ocorre na concessão urbanística 

brasileira. Neste sentido, prevê a Lei de Expropriação (de 1879) espanhola a figura do 

concessionário urbanizador, que teria como obrigação regularizar áreas urbanas, 

estabelecer serviços públicos e as respectivas redes, bem como providenciar o que mais 

fosse necessário para promover a adequada urbanização de uma área previamente 

delimitada e conforme as diretrizes ditadas pelo Poder Público
157

. 

 O último dos sistemas espanhóis de execução de planejamento urbano é o de 

cooperação, que representa um meio termo entre os dois últimos apresentados e é o que 

mais se aproxima, segundo a doutrina
158

, da figura da operação urbana consorciada 

brasileira. 

 De acordo com Karlin Olbertz, no sistema de cooperação, há uma distribuição de 

responsabilidades entre Poder Público e iniciativa privada. Competirá aos particulares 

aportar o solo de cessão obrigatória à realização do plano e custear a urbanificação. Por sua 

vez, caberá à Administração dirigir e controlar tal operação, inclusive gerindo as obras 

necessárias. Concluídas as obras, os lotes beneficiados pelo processo retornarão aos seus 

proprietários originais, em proporção capaz de traduzir a justa distribuição dos benefícios e 

encargos decorrentes da consecução desta operação
159

. 

Portugal também possui um modelo bastante próximo da concessão urbanística. 

Prevê o Decreto-Lei 380/99 que a iniciativa de execução do plano urbanístico pertence ao 

município, que atua diretamente ou mediante concessão de urbanização. Referido decreto 

estabelece ainda que é aplicável à concessão de urbanização o regime das concessões de 

obras públicas municipais com as necessárias adaptações. 

Analisando a experiência nesses dois países, Eduardo García de Enterría e Luciano 

Parejo Alfonso destacam que o objeto da concessão urbanística, por comportar a execução 

de obras públicas, serviços públicos e gestão urbanística, impõe o reconhecimento de que 
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se trata de tipo concessório específico, de conteúdo complexo e não enquadrável nos então 

contratos administrativos típicos
160

. 

 Cabe, por fim, realçar a experiência francesa, com certeza a mais enriquecedora 

para os fins do presente trabalho, tendo em vista sua influência mais direta nos institutos da 

operação urbana consorciada e da concessão urbanística. 

 Prevê o Código de Urbanismo francês a figura da “zone d’aménagement concerté” 

(zona de ordenação concertada ou ZAC), sendo assim definida a zona dentro da qual uma 

coletividade pública ou um estabelecimento público vocacionado decidem intervir para 

realizar a ordenação e a implementação de equipamentos nos terrenos, em especial aqueles 

que a coletividade ou o estabelecimento tenha adquirido ou que venha a adquirir, a fim de 

cedê-los ou licenciá-los para usuários públicos ou privados (artigo L. 311-1)
 161

. 

 Segundo Yves Jégouzo
162

, as ZACs são o principal meio de realização das 

“opérations d’aménagement” (operações de ordenação), que, por sua vez, são 

caracterizadas genericamente como aquelas ações ou operações que tem por objeto a 

realização de um projeto urbano, uma política local de habitação, a organização das 

atividades econômicas, o desenvolvimento do turismo, a luta contra a insalubridade, a 

renovação urbana, dentre outras (artigo L. 300-1
163

). 

 Veja-se, portanto, que o campo de aplicação das ZACs é vasto, assim como o é o 

das operações urbanas consorciadas. Outras semelhanças entre os institutos residem na 

inafastável iniciativa pública para sua criação e na necessidade de realização de estudos e 

planos prévios para sua implementação. 

 Mas, para os fins do presente estudo, o que mais chama atenção nas referidas ZACs 

é a possibilidade de participação da iniciativa privada na sua execução. Neste sentido, de 

acordo com o Código de Urbanismo francês, as ZACs podem ser implementadas tanto 

diretamente, pela própria pessoa de direito público que a instituiu, como indiretamente, por 

meio do instituto da “concéssion d’aménagement”. 
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 Jacqueline Morand-Deviller
164

 aponta, contudo, que apenas 25% das ZACs são 

implementadas diretamente pelo Poder Público, sendo as demais executadas indiretamente 

através da referida “concéssion d’aménagement”. Este instituto é disciplinado pelo artigo 

L. 300-4
165

. 

 Segundo tal dispositivo, o Poder Público pode conceder a realização das operações 

de ordenação à iniciativa privada, por meio de processo público que permita a participação 

de diversos concorrentes. Ou seja, assim como nas concessões urbanística, é necessária a 

realização de licitação. 

 No âmbito da “concéssion d’aménagement”, o concessionário se responsabilizará 

pela execução das obras e pela implantação dos equipamentos inerentes à operação de 

ordenação, podendo ainda receber como atribuição a obrigação de adquirir todos os bens 

necessários. Para tanto, o concessionário poderá promover desapropriações e se utilizar do 

direito de preempção. Sua remuneração decorrerá da venda, locação ou concessão dos 

imóveis localizados no perímetro de tal concessão. 

 A leitura de tal artigo do Código de Urbanismo francês não deixa qualquer dúvida a 

respeito da relação de parentesco entre o instituto da “concéssion d’aménagement” e a 

concessão urbanística brasileira. É notável a semelhança entre os contornos jurídicos dados 

pela legislação francesa a “concéssion d’aménagement” e aqueles fornecidos pelo Plano 

Diretor Estratégico e pela Lei nº 14.917/2009 em relação à concessão urbanística. 

 Como não poderia deixar de ser, também há naquele país uma forte discussão a 

respeito da natureza jurídica da “concéssion d’aménagement”. No passado, este instituto se 

subdividia em dois tipos: a “convention publique d’aménagement” e a “convention privée 

d’aménagement”. A grande diferença entre os dois tipos consiste na possibilidade de o 

concessionário se valer de prerrogativas públicas (desapropriação e preempção) no âmbito 

de uma “convention publique d’aménagement”, ao contrário do que ocorria no outro caso. 

Em 2005, entretanto, uma lei suprimiu a subdivisão entre “convention publique 

d’aménagement” e “convention privée d’aménagement”. 
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 Do ponto de vista do direito interno, grande parte da doutrina entende que a 

“concéssion d’aménagement” constitui um contrato administrativo sui generis, 

principalmente pelo fato de seu objeto compreender a consecução de uma operação de 

ordenação, o que implica, consequentemente, na execução de obras e serviços os mais 

diversos, tornando impossível assim reduzir esta figura jurídica a uma mera concessão de 

serviços públicos, por exemplo. Corroborando este entendimento, há, inclusive, 

jurisprudência do Conselho de Estado
166

 francês. Ainda assim, tal discussão está longe de 

ser pacífica. 

 Sob a perspectiva do direito comunitário, entende-se, entretanto, que a “concéssion 

d’aménagement” não possui qualquer especificidade que a distinga dos demais tipos de 

contratos administrativo. Assim, esta deve ser classificada sempre de uma das seguintes 

maneiras: (i) “concéssions de travaux” (concessão de obra pública); (ii) “concéssion de 

services” (concessão de serviços públicos); (iii) “marchés publics de travaux” (contrato de 

obra pública); ou (iv) “marchés publics de services” (contrato de prestação de serviços). 

A depender de como for classificada, deverão ser aplicadas regras diferentes 

(regimes jurídicos), que exigem menor ou maior grau de publicidade, por exemplo. Este 

entendimento foi construído a partir do caso Auroux, julgado pelo Tribunal de Justiça da 

União Europeia em janeiro de 2008. 

Para tentar se adequar ao entendimento do Tribunal de Justiça da União Europeia, 

foi editado o Decreto nº 2009-889, em 2009. Com tal diploma, buscava-se fixar desde logo 

quais “concéssion d’aménagement” se enquadravam no conceito de “concessions” do 

direito comunitário e quais se amoldavam ao conceito de “marchés”. Para isto, foram 

utilizados critérios com o valor da operação de ordenação em questão e a alocação de 

riscos entre Poder Público e iniciativa privada. 

Consequentemente, caso determinada “concéssion d’aménagement” se submetesse 

ao regime jurídico das “concessions” do direito comunitário, ela deveria seguir um 

procedimento específico, previsto nos artigos R. 300- 4 a R. 300-11. Se, por outro lado, 

estivesse sujeita ao regime dos “marchés”, seriam aplicados os artigos R. 300-11-1 a R. 

300-11-6. 

 Logicamente, tal modificação, apesar de dar conta de determinados 

questionamentos, acabou por suscitar muitos outros, fazendo a doutrina se questionar a 

respeito do futuro da “concéssion d’aménagement” na França. Nada disso impediu, 
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entretanto, que tal instituto continuasse a ser amplamente utilizado (e com sucesso) para o 

desenvolvimento de projetos urbanísticos em solo francês. 

Nos próximos capítulos, veremos como este debate é travado no âmbito do 

ordenamento jurídico brasileiro. Tal qual na França, a determinação da natureza jurídica da 

concessão urbanística e seu regime jurídico não se mostra, como veremos, uma tarefa 

simples e corriqueira. 
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CAPÍTULO III - A CONCESSÃO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

III.1. Plano do Capítulo 

 

 Uma vez delineado o contexto em que se insere o instituto da concessão urbanística 

e a função que esta pretende cumprir no ambiente urbano, bem como esmiuçados os 

contornos conferidos a esta figura pela legislação do Município de São Paulo, convém 

agora nos debruçarmos sobre uma das questões centrais do presente trabalho: quais seriam 

a natureza e o regime jurídico da concessão urbanística? 

 Muito embora o legislador local tenha deixado pistas (como a própria utilização da 

expressão “concessão” na denominação do instituto), as quais foram analisadas no capítulo 

anterior, cabe agora uma análise conjunta daquilo que foi estipulado na legislação local e 

as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro nesta seara, para que possamos 

chegar a uma conclusão definitiva a este respeito e, por fim, compreender se a concessão 

urbanística constitui um novo instituto dentro do direito administrativo dotado de 

autonomia ou se, pelo contrário, esta se enquadra em categorias já existentes, dotadas de 

regimes jurídicos próprios e bem delineados. 

 Para isso, o objetivo do presente capítulo é promover uma análise geral do instituto 

da concessão, passando primeiramente por uma conceituação (se possível) de tal instituto 

como gênero, para posteriormente analisar como esta figura é tratada na Constituição 

Federal e na legislação infraconstitucional. Finalmente, será avaliada a competência dos 

entes federativos para se legislar sobre esta matéria. 

 

III.2. A concessão como gênero 

 

 Como é típico da língua portuguesa, o termo “concessão” possui diversos 

significados diferentes. Dentro do mundo jurídico, isto não é diferente. É possível 

encontrar inúmeros registros deste termo em nossa Constituição Federal, assim como em 

vários diplomas legais. 

Serve, ademais, para definir uma série de institutos diferentes, dentre os quais a 

concessão de serviço público, que por muito tempo foi tida praticamente como sinônimo 

da expressão “concessão”
167

, e, mais recentemente, a concessão urbanística, objeto do 
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presente estudo. Mas existem também exemplos de figuras que se utilizam do termo 

“concessão” fora do ramo do Direito Público, como é o caso da concessão de direito real 

de uso regulada pelo artigo 1.225, inciso XII, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil). 

Assim, é possível concluir que o termo “concessão” é utilizado na definição de 

institutos completamente diferentes entre si e que muitas vezes não pertencem sequer ao 

mesmo ramo jurídico. Para levarmos adiante a busca por um conceito de concessão como 

gênero, é necessário, portanto, fazer um primeiro recorte e excluir da presente análise 

quaisquer institutos que não se submetam ao Direito Público, tendo em vista que o objeto 

do presente trabalho, a concessão urbanística, sem dúvida se encontra dentro desse ramo 

jurídico, relacionando-se mais proximamente ao Direito Urbanístico e ao Direito 

Administrativo. 

Este recorte, apesar de válido por diminuir o universo de institutos que deveriam ser 

alvo de análise para uma conceituação da concessão como gênero, mostra-se insuficiente, 

pois ainda nos veríamos diante de instrumentos muito diversos, ainda que todos estivessem 

abrangidos Direito Público. 

Justamente nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro alerta para o fato de o 

vocábulo “concessão”, no âmbito do direito administrativo, admitir diferentes sentidos, 

porque pode ter diversos objetos, como a delegação da execução de serviço público ao 

particular (concessão de serviço público, agora, também sob a forma de concessão 

patrocinada), a delegação da execução de obra pública (concessão de obra pública), a 

utilização de bem público por particular, com ou sem possibilidade de exploração 

comercial (concessão de uso, concessão de uso para fins de moradia, concessão para 

exploração de minas e jazidas), concessão para prestação de serviços à Administração, 

acompanhada ou não da execução de obra ou fornecimento e instalação de bens (concessão 

administrativa)
168

. 
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Diante desse cenário, Fernando Vernalha Guimarães conclui que o termo 

“concessão” isoladamente considerado não apresentaria uma significação jurídica unitária. 

Não obstante, ressalva o referido autor que, embora seja certo não existir no direito 

positivo uma classe única abrangente dos diversos institutos recobertos pelo vocábulo 

“concessão”, isso não significa que seria impossível identificar regimes jurídicos comuns 

por ele referidos
169

. 

Em outras palavras, o que se quer dizer é que inexiste no direito positivo uma 

espécie autônoma e autoaplicável denominada simplesmente “concessão”, como são as 

concessões de serviços públicos ou as concessões patrocinadas. Isso não significaria, 

entretanto, que, atualmente, diante da variedade de espécies de concessão existentes, não 

seria possível realizar um exame de tais espécies e extrair delas um conjunto mínimo de 

elementos que pudesse ser denominado como o gênero “concessão”
170

. De fato, tal 

exercício não foi possível por muito tempo, já que outrora falar em concessão significava 

falar necessariamente em concessão de serviço público, como já mencionado. Esta 

realidade, entretanto, já não é mais verdadeira. 

Com isto em vista, a doutrina se lança na difícil empreitada de buscar tais 

elementos comuns a todas essas espécies concessórias, elementos esses que, quando 

somados, seriam capazes de produzir um conceito de concessão como gênero, 

especificamente dentro do universo do Direito Público. 

 Nesta busca por elementos comuns, Maria Sylvia Zanella Di Pietro
171

, apoiada nos 

ensinamentos de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, busca agrupar as modalidades de 

concessões já referidas em dois grandes grupos: (i) as concessões translativas, que seriam 

aquelas em que há a passagem, de um sujeito a outro, de um bem ou direito que se perde 

pelo primeiro e se adquire pelo segundo (os direitos derivados dessa concessão são 

próprios do Estado, porém transferidos ao concessionário); e (ii) as concessões 
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constitutivas, que ocorreriam quando, com base em um poder mais amplo, o Estado, 

constitui em favor do concessionário, um poder menos amplo. 

 Seriam exemplos das concessões translativas as concessões de serviço público e de 

obra pública, as concessões patrocinadas e as concessões administrativas. Por sua vez, as 

concessões constitutivas teriam como maior exemplo a concessão de uso de bem público. 

 No direito estrangeiro, em que também é possível verificar o mesmo fenômeno 

(uma multiplicidade de institutos denominados como “concessão” no campo do Direito 

Administrativo), Pedro Gonçalves
172

 se debruça sobre o assunto e nos fornece algumas 

lições úteis. Para o autor português, muito embora a concessão (ou “concessão 

administrativa” como ele a denomina) possa tomar diferentes formas, como veremos logo 

abaixo, esta sempre poderá ser considerada um ato constitutivo de um direito para um 

determinado destinatário. 

 A constituição desse direito poderá ocorrer de duas formas: por meio da 

transferência de um direito da Administração para o concessionário (concessões 

translativas) ou pela criação de um novo direito a partir de um poder da Administração e a 

sua atribuição ao concessionário (concessões constitutivas). 

 Note-se que o conceito de concessão translativa apresentado por Pedro Gonçalves e 

por Maria Sylvia Zanella Di Pietro é em tudo semelhante, havendo certa divergência 

apenas no que diz respeito às concessões constitutivas. Tal divergência, por óbvio, gera 

outros pontos controversos entre os autores, mas, para os fins do presente trabalho, não é 

necessário descermos nesta minúcia
173

. 

 Por ora, podemos nos ater ao ensinamento do autor português (e igualmente 

aplicável à classificação proposta por Maria Sylvia Zanella Di Pietro), segundo o qual, nas 

duas formas de concessão (translativas ou constitutivas) há em comum o fenômeno da 

constitutividade, já que em qualquer caso o concessionário se beneficia de um direito novo, 

que não existia na sua esfera jurídica, ou porque pertencia à Administração ou porque só 

ela podia criá-lo (na medida em que se trata de um direito que descende de um poder dela). 

Com base nesse raciocínio, conclui o autor que a essência ou unidade da concessão baseia-
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se na idéia de derivação, podendo afirmar-se que o direito concedido deriva sempre de um 

direito da Administração
174

. 

 Assim sendo, seriam elementos comuns e, portanto, poderiam ser consideradas 

características de um conceito de concessão como gênero: (i) o fato de toda concessão ser 

um ato constitutivo, pois resulta na criação de uma nova situação jurídica para o 

concessionário (há um alargamento da sua esfera jurídica); e (ii) essa nova situação derivar 

de uma posição jurídica de titularidade da Administração Pública
175

. 

 Corroborando tal entendimento, entre nós, Fernando Dias Menezes de Almeida 

afirma que, do ponto de vista estrutural, a concessão consiste na outorga, a diversa pessoa, 

de um direito relativo a algo inerente à Administração
176

, quer se trate de um serviço – 

serviço público em sentido estrito ou outra atividade própria da Administração -, quer seja 

o uso ou exploração de um bem público. 

 Ainda sem entrar no mérito de como a legislação brasileira aborda o tema da 

concessão, vale questionar se seria possível somar à definição acima mais algum elemento 

capaz de afunilar ainda mais aqueles institutos que poderiam se enquadrar no gênero 

denominado concessão. Sublinhe-se que, se nos restringirmos à definição de concessão 

como ato constitutivo em que o direito concedido deriva da Administração Pública, ainda 

estaríamos diante de um universo razoável de institutos. Não seria possível, por exemplo, 

diferenciar a figura da concessão de qualquer outro modelo contratual, já que contratos de 

obra e de prestação de serviços também teriam esse mesmo traço. 

 Desta maneira, assim como Fernando Dias Menezes de Almeida, entendemos que é 

possível agregar a esta concepção um elemento funcional, tal qual preconizado por Vera 

Monteiro. De maneira resumida, para a autora, seria possível identificar o gênero da 

concessão por sua função: “viabilizar a realização de investimentos significativos para 

promover a disponibilização de bens e serviços a sociedade”
177

. 

 A autora chega a tal conclusão justamente após indagar sobre a possibilidade de se 

falar em um uso universal do instituto da concessão e analisar os elementos 

tradicionalmente tidos como essenciais para a caracterização desta figura, todos, como se 

verá, de certa maneira, superados vis-à-vis o atual panorama legal. 
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 Primeiramente, é refutada a ideia de se caracterizar a figura da concessão por seu 

objeto. Como apontado, esta comporta uma diversidade de objetos possíveis, não sendo 

mais possível identificar apenas no serviço público o núcleo do conceito de concessão. É 

prova disso a existência da concessão administrativa, que, tal qual mais adiante explicado, 

pode contemplar em seu objeto atividades consideradas muito distantes (e.g.: gestão de um 

estádio de futebol) daquilo que se considera um serviço público (mesmo atualmente após 

as inúmeras transformações sofridas por este conceito). 

 Em segundo lugar, também é rechaçada a ideia de se caracterizar a concessão pela 

existência de um sistema remuneratório específico. Com o deslocamento da idéia de 

serviço público do núcleo do instituto da concessão, deixa de ser correto afirmarmos que 

uma concessão deve ter necessariamente no sistema tarifário seu mecanismo de 

remuneração. Fazendo este mesmo diagnóstico, Fernando Vernalha Guimarães afirma que 

o sistema tarifário não é mais uma peça-chave na caracterização do modelo concessório no 

direito brasileiro. Sequer se pode dizer que lhe é inerente
178

. Mais uma vez, a prova cabal 

da superação do modelo tarifário como elemento marcante da concessão veio com as 

parcerias público-privadas, que instituíram a possibilidade de a Administração Pública 

contribuir com parte da remuneração da concessionária, por meio do pagamento da 

chamada contraprestação pública. 

 O terceiro elemento tido como essencial para a caracterização da concessão e que 

merece ser afastado reside na ideia de que em uma concessão o contratado 

(concessionário) exploraria o negócio por sua “conta e risco”, expressão utilizada pelo 

artigo 2º, inciso II, da Lei de Concessões. Isto mais uma vez não se mostra uma verdade 

absoluta, pois, de uma leitura integral da Lei de Concessões e da Lei de PPPs, é possível 

afirmar que ambos os diplomas permitem uma alocação de certos riscos envolvidos no 

projeto entre as partes. 

 Diante de tal constatação, poder-se-ia então tentar alterar o foco do elemento em 

discussão e se afirmar, ao revés, que apenas o modelo concessório permitiria um 

compartilhamento de riscos. Mas isso também não seria uma característica exclusiva da 
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concessão, podendo ocorrer em qualquer arranjo contratual (num contrato de empreitada, 

por exemplo
179

). 

 Por fim, também é rebatida a idéia de que apenas o modelo concessório permitiria 

que o contratado realizasse investimentos necessários à criação da infraestrutura pública e 

à prestação de serviços. Apesar de inegavelmente fazer parte da lógica financeira da 

concessão a existência de um investimento por parte do privado, não há qualquer vedação 

na Lei de Licitações
180

 que impeça que isso ocorra também num contrato de obra pública 

(muito embora esse tipo de contrato não exija grandes investimentos pelo privado pelo fato 

de a Administração realizar pagamentos periódicos ao longo da própria execução da obra, 

diferente do que ocorre em uma PPP, por exemplo). 

 Do exposto acima, conclui-se que os chamados elementos tidos como essenciais 

para a caracterização da concessão, além de estarem excessivamente vinculados a um tipo 

específico de concessão (a concessão de serviços públicos), não são capazes de 

acompanhar a constante adaptação das espécies de concessão à forma de atuação do 

Estado. Como vimos, a maior evidência dessa constante mutabilidade veio na forma das 

parcerias público-privadas, que acabaram por subverter a lógica de muitos dos elementos 

supramencionados, o que, ademais, faz que muitos autores taxem tais modalidades 

concessórias como inconstitucionais. 

 Neste contexto, faria sentido definir a concessão não pelos elementos acima, mas 

sim por sua função, que, como já mencionamos, seria viabilizar a realização de 

investimentos significativos para promover a disponibilização de bens e serviços à 

sociedade. Este ponto de vista, aliás, encontra respaldo no viés histórico, já que a 

concessão de serviço público, como ensina Odete Medauar, utilizada desde o século XIX 

na Europa, foi criada justamente para serviços que exigiam grandes investimentos e 
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pessoal técnico especializado, encargos esses que o poder público não podia assumir, daí a 

transferência de sua execução ao setor privado
181

. 

 Percorrendo um caminho ligeiramente diferente, Fernando Vernalha Guimarães 

parece também concluir que a função, de certo modo, singulariza o modelo concessório 

(ou a “classe-gênero concessão”, como prefere o autor). Segundo ele, configura a 

concessão um modo de financiamento peculiar de serviços e obras ao Estado, ou em outras 

palavras, “trata-se de uma engenharia financeira vocacionada à diluição do custo financeiro 

do Estado em projetos estruturantes (desinibindo a realização de projetos que, dada sua 

dimensão econômico-financeira, não seriam viáveis pelo sistema de pagamentos ao tempo 

do adimplemento das obrigações)”
182

. 

 Está aí o mesmo raciocínio de Vera Monteiro: a concessão tem a função de tornar 

viável determinados projetos que, de outra maneira, não poderiam ser executados pelo 

Estado devido à quantidade de investimentos necessária. 

 Com isso, somamos ao elemento estrutural um elemento funcional e podemos 

chegar um conceito inicial de concessão como gênero: é a outorga de um direito relativo a 

algo que seja inerente à Administração a outra pessoa, tendo por finalidade viabilizar a 

realização de investimentos significativos para promover a disponibilização de bens e 

serviços à sociedade. 

 Corroborando este entendimento, Floriano de Azevedo Marques ensina que as 

concessões: (i) importam em deferimento de um plexo de direitos ao concessionário, 

conferindo-lhe uma posição jurídica desigual em relação aos demais particulares em face 

da utilidade pública concedida, na medida em que (ii) conferem a ele, concessionário, o 

desempenho de uma atribuição que, na origem, corresponde a uma competência do poder 

público concedente, e tal posição de saliência de direitos do concessionário é lastreada no 

fato de que (iii) este se torna vetor de consecução do interesse geral subjacente àquela 

atribuição pública da qual derivou o direito objeto da concessão
183

. Estão aí presentes os 

dois elementos estruturais acima apresentados e o elemento funcional / finalístico trazido 

por Vera Monteiro. 

 Delimitado assim um primeiro conceito de concessão como gênero, caberia ainda 

questionar o seguinte: qual seria a natureza jurídica da concessão como gênero? Seria esta 
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um ato ou um contrato, ou nenhuma das duas alternativas? E ainda: seria possível falar em 

um regime jurídico específico da concessão como gênero? 

 Respondendo à primeira pergunta, Pedro Gonçalves preconiza que a concessão é 

um ato jurídico de direito público, que tanto pode ser unilateral (ato administrativo) como 

bilateral (contrato administrativo). Por seu turno, Maria Sylvia Zanella Di Pietro defende 

que, do ponto de vista formal, qualquer modalidade de concessão toma a forma de um 

contrato administrativo sujeito ao regime de direito público. 

 Se nos adiantarmos na análise da legislação sobre o tema, veremos que, de fato, no 

caso brasileiro, a concessão, via de regra, toma a forma de um contrato administrativo. Isto 

se explica, mais uma vez de acordo com Vera Monteiro, precisamente para que seja 

cumprida a função da concessão. Com efeito, a viabilização de um alto investimento pelo 

privado voltado à disponibilização de bens e serviços passa necessariamente por uma 

amarração contratual que garanta a estabilidade da relação entre Estado e privado e, 

igualmente, pela fixação de um prazo contratual suficiente para que tal investimento seja 

realizado e amortizado. 

 Dizer, contudo, que a concessão toma a forma de um contrato administrativo não é 

algo trivial e gera uma série de implicações, já que o instituto do contrato administrativo 

também constitui um dos pilares da teoria do direito administrativo e possui diversas 

nuances e especificidades. Dito de outra maneira, a vinculação da concessão como gênero 

à forma do contrato administrativo nos impinge a fazer uma breve incursão sobre este 

último instituto, já que suas características acabarão sendo refletidas no instrumento 

contratual que vier a formalizar a concessão (em qualquer de suas espécies) e, portanto, de 

maneira indireta no próprio conceito de concessão como gênero. 

 Como aponta a doutrina, houve uma grande evolução no conceito de contrato 

administrativo ao longo do tempo. Numa primeira fase, prevalecia a idéia de que o Estado 

não celebraria um contrato, mas praticaria um ato unilateral, após o consentimento, 

também unilateral, do particular contratado. Tempos depois, tomou lugar a concepção de 

que o Estado, ao contratar, estaria praticando um misto de ato unilateral (quanto às 

cláusulas regulamentares) e contrato privado (quanto às cláusulas financeiras). Mais 

recentemente, entretanto, estas duas concepções perderam força e o contrato administrativo 

passou a ser visto como uma espécie contratual (o “contrato administrativo”) sujeita a um 
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regime especial, de direito público, exorbitante do direito privado, ao lado de contratos de 

direito privado celebrados pela Administração Pública
184

. 

 Sob este viés, Celso Antônio Bandeira de Mello define o contrato administrativo 

como “um tipo de avença travada entre a Administração e terceiros na qual, por força de 

lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do vínculo e as condições 

preestabelecidas assujeitam-se a cambiáveis imposições de interesse público, ressalvados 

os interesses patrimoniais do contratante privado”
185

. 

 Dentro de tal concepção, a maior característica dos chamados contratos 

administrativos seria, portanto, a previsão de certas prerrogativas da Administração 

enquanto parte contratante, decorrentes justamente de tal regime especial de direito público 

a que se submetem os contratos administrativos. Estas prerrogativas tomariam a forma de 

“cláusulas exorbitantes”, assim denominadas, pois representariam algo que exorbita o 

normal no mundo do direito privado. 

No direito brasileiro, os exemplos comumente referidos como cláusulas 

exorbitantes residem na possibilidade de modificação ou rescisão unilateral dos contratos 

administrativos pela Administração, conforme previsto no artigo 58
186

 da Lei nº 

8.666/1993. Ressalte-se, entretanto, que o exercício pela Administração dos poderes 

decorrentes de tais cláusulas exorbitantes não pode ter o condão de prejudicar o particular 

contratado, que, como contrapartida, terá sempre resguardado seu direito ao equilíbrio 

econômico-financeiro. 

De maneira muito resumida, esta é a tônica do contrato administrativo. Há, de uma 

lado, a Administração Pública, a quem a lei confere certos poderes para que possa 

conformar o instrumentos contratual ao interesse público, e, de outro lado, o particular, que 

tem os seus interesses resguardados por força da proteção constitucional ao equilíbrio 

econômico-financeiro. 

Vale repisar apenas que os poderes conferidos à Administração em um contrato 

administrativo estão ligados à necessidade de eventualmente se alterar ou rescindir tal 
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contrato tendo em vista o interesse público em questão. Ou seja, não decorrem tais poderes 

simplesmente do fato de que a Administração é a parte contratante. Pelo contrário. Não 

apenas tal noção se encontra defasada, como grande parte da doutrina atualmente defende 

que a existência das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos não serve sequer à 

proteção do interesse público, como vínhamos afirmando. 

Esta crítica está ligada a uma idéia maior de transformação do direito 

administrativo, pela qual a Administração deixaria de ocupar um papel de autoridade, 

sobre um pedestal, e passaria a dialogar com os administrados em pé de igualdade. Sabino 

Cassese descreve este fenômeno da seguinte maneira: “a supremacia do direito 

administrativo vem se erodindo. Primeiramente ela cessa de ser um atributo permanente da 

administração e do direito administrativo e se torna um privilégio que deve ser concedido 

em cada caso pela lei. Depois, a supremacia e a unilateralidade são substituídas pelo 

consenso e pela bilateralidade. Enfim, o cidadão não é mais posto em uma situação de 

subordinação”
187

. Neste novo contexto, não haveria lugar para mecanismos impositivos 

como as cláusulas exorbitantes. A Administração Pública deveria sim continuar buscando 

o interesse público, mas não necessariamente por meio de tais mecanismos. 

Não pretendemos nos estender nesta discussão, posto que, não obstante a tendência 

acima, o fato é que o ordenamento jurídico brasileiro acolheu tais cláusulas exorbitantes, 

de modo que estas deverão se fazer presentes em todos os contratos administrativos, 

incluindo aqueles que tenham por objeto concessões, que são aqueles que nos interessam 

no presente estudo. Isso não tira, todavia, a validade de mencionarmos a tendência acima, 

pois podemos estar nos aproximando do dia em que as cláusulas exorbitantes deixem de 

representar uma característica dos contratos administrativos e, consequentemente, deixem 

de ser uma marca também dos contratos de concessão. 

 Feito esse breve introito, podemos retornar à primeira das questões propostas 

acima, qual seja a de que, consoante o previsto na legislação brasileira, a concessão toma a 

forma de um contrato administrativo. Assim sendo, e utilizando-se da proposta de 

definição de concessão já apresentada, o contrato de concessão seria um contrato 

administrativo, por meio do qual a Administração (“poder concedente”) outorga algo que 

lhe é inerente a um privado (“concessionário”), visando viabilizar o investimento em 

serviços e bens em prol da sociedade. 
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Este contrato, por sua vez, teria certas peculiaridades (como a presença das 

cláusulas exorbitantes) e seria regido pelo direito público (mais especificamente, pela Lei 

nº 8.666/1993). Com este gancho, passamos para a última questão pendente: ainda que a 

concessão tome a forma de um contrato administrativo, que, por sua vez, tem seu regime 

jurídico estipulado na Lei nº 8.666/1993, seria possível falar em um regime jurídico 

específico da concessão como gênero? 

Logicamente que, ao tomar a forma de um contrato administrativo, deve a 

Administração Pública observar o regime estabelecido pela Lei nº 8.666/1993. Isto, 

contudo, não significa dizer que o regime jurídico da concessão como gênero se resume ao 

que está estabelecido neste diploma. Qual seria então o regime jurídico aplicável à 

concessão como gênero? Seria este uma soma daquilo estabelecido na Lei de Licitações e 

aquilo que preveem as leis sobre cada uma das modalidades concessórias (Lei nº 

8.987/1995 e Lei nº 11.079/2004)? Esta poderia sim ser uma resposta, mas talvez não uma 

resposta suficiente pelo seguinte motivo. 

 Como visto, fixar o conceito do gênero concessão com base nos elementos tidos 

usualmente como essenciais – que, nada mais são, do que elementos retirados da legislação 

sobre o tema –, pode ser algo extremamente problemático tendo em vista a constante 

mutação em que se encontram tais elementos, fruto da frequente alteração da legislação 

que rege a matéria e mesmo das interpretações sobre o tema. A premissa por traz de tal 

raciocínio, portanto, é justamente que não é possível falar em um regime jurídico fixo e 

predefinido por uma lei específica para a concessão como gênero. Até mesmo por que se 

isto fosse possível, também seria possível extrair de tal regime elementos claros capazes de 

distinguir a concessão como gênero, o que não é o caso. 

 Dentro deste mesmo contexto, Floriano de Azevedo Marques é enfático ao 

sustentar que não faz sentido pretender unificar todas as concessões sob um único regime 

jurídico, menos ainda pretender submeter todas elas ao regime das concessões de serviços 

públicos. Mas ressalva que isto não significa dizer que seja impossível utilizar, por 

analogia, o regime legal previsto para uma modalidade de concessão com vistas a 

preencher lacunas normativas em relação a outras. E dá como exemplo justamente o objeto 

do presente estudo: “É comum muitas vezes se ter de aplicar normas da lei de concessões 

de serviços públicos para disciplinar concessões de uso de bens públicos ou concessões 
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urbanísticas, diante da ausência de normas legais disciplinadoras dessas modalidades 

concessórias”
188

. 

 Vera Monteiro também entende que: “Apesar de soar angustiante o reconhecimento 

de uma nova categoria contratual (o gênero “concessão”) sem lhe atribuir um regime 

jurídico rígido e predefinido em lei, considera-se ser mais eficiente aceitar que ela seja 

formada por um regime mais flexível, que comporta variações e adaptações a serem 

elaboradas nos contratos a partir das peculiaridades do caso concreto, das leis que 

normatizam o serviço ou bem objeto da contratação, bem assim das leis que tratam do 

regime dos contratos públicos e das espécies concessórias”
189

. 

 Uma vez conceituada a concessão como gênero, bem como delineada sua natureza 

e regime jurídico (ou a inexistência de um), cumpre agora verificar como tal instituto foi 

tratado pela Constituição e, ato contínuo, abordar aquelas espécies que se configuram 

como parte do gênero concessão no contexto aqui abordado e que, concomitantemente, 

dialogam de alguma forma com o objeto do presente trabalho, as concessões urbanísticas. 

 

III.3. A concessão na Constituição Federal 

 

 Como adiantado no tópico anterior, podem ser encontradas inúmeras referências ao 

termo “concessão” na Constituição Federal. Consequentemente, também podem ser 

verificadas diferentes acepções deste termo. 

Em alguns momentos, tal termo é utilizado como sinônimo de ato unilateral do 

Poder Público, tomado no exercício de competência vinculada. Se tais requisitos forem 

atendidos, tal benefício é “concedido”. Trata-se da significação mais trivial e óbvia do 

termo “concessão”. Há também referências a este termo como instrumento para habilitar o 

uso de bens públicos por particulares
190

. 

Em outros momentos, entretanto, a Constituição parece fazer alusão ao vocábulo 

“concessão” com o sentido mais específico de “concessão de serviço público”. 

O artigo 21, por exemplo, prescreve ser de competência da União explorar, 

diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização: (i) os serviços de 
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 Estes dois sentidos do termo “concessão” são utilizados pelo constituinte nos artigos 4º, X; 23, XI; 37, 

XIV; 40, §§ 2º, 3º, 4º e 7º; 48, VIII; 49, XII e XVII; 52, VIII; 71, III; 105, I, “i”; 150, § 6º; 151, I; 163, III; 

167, VII e X; 169, § 1º; 174, § 4º; 176, caput e §§ 1º, 3º e 4º; 183, § 1º; 188, §§ 1º e 2º; 189, caput e 

parágrafo único; 195, § 11; e 201, § 1º. No ADCT, vide os artigos 18; 43; 44; 47, § 3º; 51, caput e § 2º; 53, 

parágrafo único; 54, § 3º; 57, § 4º; art. 58; e 88, II. 



 

100 

telecomunicações (inciso XI); (ii) de radiodifusão sonora, de sons e imagens (inciso XII, 

“a”; tais serviços também são mencionados no artigo 223 do Texto Constitucional); (iii) os 

serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água 

(inciso XII, “b”); (iv) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária 

(inciso XII, “c”); (v) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos 

brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território 

(inciso XII, “d”); (vi) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de 

passageiros (inciso XII, “e”); (vii) os portos marítimos, fluviais e lacustres (inciso XII, 

“f”). 

No artigo 25, § 2º, a Constituição atribui aos Estados-membros a competência para 

a concessão dos serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de 

medida provisória para sua regulamentação. 

Em relação aos Municípios, o artigo 30, inciso V, prevê ser de sua competência a 

organização e prestação, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, dos 

serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter 

essencial. 

Dentre as vedações aos deputados e senadores, está a de não firmar, desde a 

expedição do diploma, contrato com concessionária de serviço público, salvo quando 

obedecer a cláusulas uniformes (art. 54, I, “a”). Os artigos 202, § 5º, e 66 do ADCT 

também fazem referência às concessionárias de serviço público. 

O dispositivo mais relevante, porém, é o artigo 175, cujo caput estabelece incumbir 

“ao Poder Público, na forma da lei ou sob o regime de concessão e permissão, sempre 

através de licitação, a prestação de serviços públicos”. Complementarmente, seu parágrafo 

único prescreve que a lei disporá sobre: (i) “o regime das empresas concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 

prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão 

ou permissão” (inciso I); (ii) “os direitos dos usuários” (inciso II); (iii) “política tarifária” 

(inciso III); e (iv) “a obrigação de manter o serviço adequado” (inciso IV). 

 Feito este sobrevoo, a primeira conclusão que se impõe é que não é possível extrair 

do texto constitucional um conceito do gênero concessão, tal qual mencionado no primeiro 

tópico deste Capítulo; este conceito advém, sobretudo, da análise das modalidades 

concessórias estabelecidas em nível infraconstitucional. 

Neste sentido, Fernando Vernalha Guimarães é enfático ao constatar que: “De fato, 

a Constituição não prescreveu um modelo único de concessão, vestindo-a com um figurino 
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definido. Sequer cuidou de delinear notas mais genéricas a caracterizá-la minimamente”
191

. 

Caso, pelo contrário, existisse sim um desenho rígido do instituto da concessão na 

Constituição, tornar-se-ia inviável o acolhimento de uma pluralidade de espécies 

(concessão administrativa, concessão patrocinada etc.) do modelo concessório, tal qual 

ocorre atualmente. Nesses termos, faz sentido que a Constituição não abrigue um conceito 

do gênero concessão. 

 Há, contudo, quem enxergue no supramencionado artigo 175 uma vedação à 

existência de qualquer outro modelo concessório diferente da concessão de serviços 

públicos. De acordo com tal visão, a concessão seria um instrumento exclusivo para a 

prestação de serviços públicos. Estes serviços seriam o único objeto possível de uma 

concessão, pois. 

Em sentido diametralmente oposto, Vera Monteiro afirma que a concessão, na 

Constituição Federal de 1988, não é um modelo exclusivo para a exploração de serviços 

públicos
192

. Nesse mesmo sentido, Alexandre Aragão entende que há uma “inegável 

tendência contemporânea de tornar passível de gestão delegada privada não apenas os 

serviços públicos econômicos (titularizados pelo Estado) – seu objeto clássico –, como 

também as atividades econômicas stricto sensu e os serviços públicos sociais e culturais 

que a iniciativa privada pode explorar por direito próprio, isto é, sobre as quais não há 

publicatio”
193

. 
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Sem entrar no mérito da extensão proposta por Alexandre Santos de Aragão a 

respeito dos possíveis objetos da concessão, tema que será abordado mais adiante quando 

do enfrentamento das espécies concessórias, fato é que, realmente, não se pode depreender 

do texto constitucional uma vedação à existência de outros modelos concessórios 

diferentes da concessão de serviços públicos, inclusive para a própria prestação de serviços 

públicos
194

. 

Igualmente, Marçal Justen Filho interpreta a Constituição no sentido de que “o art. 

175 não impôs uma disciplina restritiva para o legislador. A referência à delegação por 

meio de concessão de serviço público não significou nem a consagração de um único e 

determinado tipo de avença nem a vedação a que outras avenças sejam praticadas”
195

. 

Afirma ainda que: “a tentativa de produzir uma solução única para a concessão não 

encontra respaldo na ordem jurídica e acaba produzindo efeitos extremamente 

perversos”
196

. 

Indubitavelmente, os efeitos perversos a que se refere o autor consistiriam na 

limitação imposta ao legislador infraconstitucional para a criação de diferentes 

modalidades de concessões e, por conseguinte, na impossibilidade de o Poder Público se 

utilizar de diferentes formatos de parcerias tendo por objeto as mais diversas atividades 

para assim poder levar a cabo os mais variados projetos. 

Sobre isto, aliás, vale tecer um breve comentário tendo em vista o cenário atual da 

infraestrutura no Brasil. Provavelmente, nunca tivemos em nosso ordenamento jurídico 

tantos instrumentos capazes de promover o desenvolvimento do setor de infraestrutura. E 

aqui não nos referimos apenas aos modelos concessórios, mas também aos instrumentos 

financeiros, tributários e mesmo de mercado de capitais (e.g.: debêntures de infraestrutura 

instituídas pela Lei nº 12.431/2011). Ainda assim, mesmo com abundantes remédios 

jurídicos, o fato é que diversos setores estratégicos (portos, aeroportos, rodovias etc.) 

permanecem num estado de completa obsolescência e carecem de investimentos que, para 

serem viabilizados, exigem justamente uma variedade de modelos jurídicos. Isto apenas 

chama a atenção para o perigo de, atualmente, adotarmos teses que ofereçam uma visão 
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restritiva do texto constitucional no que tange a possibilidade de se acolher no 

ordenamento jurídico diferentes modalidades concessórias. 

Superado este ponto e, portanto, partindo da premissa que o artigo 175 não 

inviabiliza a adoção de outras formas de parcerias diferentes da concessão de serviço 

público, há ainda outra leitura de tal dispositivo que poderia acabar por restringir a 

existência de determinadas espécies concessórias. De acordo com tal leitura, o artigo 175 – 

ao mencionar em seu parágrafo único que a lei disporá sobre a política tarifária aplicável à 

concessão de serviços públicos (inciso III) –, quis vincular qualquer modelo concessório 

(não apenas a concessão de serviços públicos, mas esta principalmente) ao sistema de 

remuneração via tarifa. 

Este raciocínio importaria, por exemplo, na inconstitucionalidade da figura da 

concessão administrativa, que tem como pressuposto o custeio integral da concessão pela 

Administração Pública – o que pode se traduzir na inexistência do sistema tarifário 

(existiria apenas a contraprestação pública) ou na fixação de tarifa zero aos usuários
197

 –, 

na condição de sua usuária direta ou indireta. 

 Ocorre, contudo, que grande parte da doutrina cuidou de refutar tal entendimento, 

sob o argumento de que o dispositivo constitucional, ao prever a instituição de “política 

tarifária”, não pretendia com isso dizer que a concessão deve necessariamente pressupor a 

aplicação do sistema tarifário. Isto é: não é possível inferir do texto constitucional que a 

tarifa consiste no único mecanismo de remuneração do modelo concessório, nem mesmo 

que ela se afigurará como elemento minimamente necessário à configuração da 

concessão
198

. 

Neste diapasão, Gustavo Binenbojm, tratando especificamente das concessões de 

serviços públicos, assinala que: “Nada – absolutamente nada – no texto e no espírito do art. 

175 da Carta da República pressupõe ou dá a entender que, nas concessões de serviços 

públicos, a atividade do concessionário (isto é, a prestação dos serviços à população) tenha 

de ser suportada exclusivamente pelo pagamento de tarifa pelos usuários. Com efeito, o 

que está previsto no parágrafo único e seus incisos do mencionado preceptivo 

constitucional é que a lei disporá sobre o regime jurídico das empresas concessionárias, o 

caráter especial de seu contrato e sobre política tarifária. Ora, dispor sobre política tarifária 
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não significa exigir que a tarifa seja o único mecanismo de remuneração do 

concessionário”
199-200

. 

Com efeito, a menção à “política tarifária” no artigo 175 não quer dizer que este 

seria o único mecanismo de remuneração em uma concessão de serviços públicos (ou em 

qualquer outro modelo concessório), nem sequer que é imperativa a presença de um 

sistema tarifário em todos os casos. A depender das circunstâncias (políticas e 

econômicas), pode muito bem constituir uma política tarifária a eliminação de tarifas ou a 

cobrança de uma tarifa simbólica (no Brasil, este artefato já foi utilizado diversas vezes 

para fins eleitoreiros). 

 Afastadas essas duas interpretações e confirmada a ausência de um conceito de 

concessão como gênero na Constituição Federal (não obstante isso seja possível com base 

na legislação infraconstitucional, como vimos no tópico anterior), é válido, entretanto, 

retornarmos uma última vez ao artigo 175 para que possamos examinar se, ao menos em 

relação à espécie “concessão de serviços públicos”, o texto constitucional fornece um 

conceito único ou se tal missão também ficou relegada ao legislador infraconstitucional, 

que, para isso, editou a Lei nº 8.987/1995. 

 Sobre este ponto, Marçal Justen Filho constata que: “A Constituição Federal 

brasileira determina, no art. 175, que a prestação dos serviços públicos incumbe ao Poder 

Público, diretamente ou “sob regime de concessão ou permissão”. Em inúmeras outras 

passagens, a CF/88 faz menção ao instituto da concessão de serviço público. Não existe, 
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porém, uma formulação conceitual precisa, no âmbito da Constituição, sobre os contornos 

da concessão de serviço público — nem caberia, aliás, definição dessa ordem no plano 

constitucional”
201

. 

 O autor ainda ressalta que, no momento da publicação da Constituição Federal, 

também não havia uma definição clara de “concessão de serviços públicos” no nível 

infraconstitucional, o que afasta eventual argumentação no sentido da recepção 

constitucional de um conceito eventualmente cristalizado em outro nível. Ou seja, não seria 

possível afirmar que a alusão constitucional à “concessão de serviços públicos” deveria ser 

interpretada no sentido da constitucionalização de um conceito pré-definido por meio de lei 

ordinária. Nem se poderia afirmar que, à época da edição da Constituição, o conceito 

doutrinário da concessão de serviço público estivesse pacificado a ponto de dispensar o 

aplicador da Constituição de cogitações mais amplas sobre a figura. 

 De outro lado, não se pode negar que, se a Constituição não forneceu um conceito 

preciso de “concessão de serviços públicos”, ela ao menos esboçou alguns elementos que 

deveriam ser e, de fato, foram (como veremos no próximo item), observados pelo 

legislador ordinário quando de sua definição. 

O primeiro desses elementos reside no fato de a concessão de serviço público ser 

uma forma de gestão indireta de serviços públicos. Isso fica claro quando se lê o artigo 175 

da Constituição (juntamente com os artigos 21, XI e XII, 30, V), o qual dispõe que o 

Estado presta os serviços públicos diretamente ou mediante concessão. Ou seja, a 

concessão de serviços públicos nada mais é do que um modo de gestão indireta de serviços 

públicos. 

 O segundo elemento decorre do artigo 37, § 6º, da Constituição, que estabelece que 

as pessoas privadas prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente, perante os 

administrados, por suas ações. Ou seja, o concessionário de serviços públicos age em nome 

próprio. Ele é, nos dizeres de Pedro Gonçalves, um centro de imputação jurídica
202

. 

Em linha com o que indicamos no item anterior, também merece destaque a 

menção à natureza contratual da concessão de serviços públicos. O artigo 175, parágrafo 

único, inciso I, prescreveu caber à lei dispor sobre “o caráter especial de seu contrato e de 

sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão”. A 

concessão de serviço público é, portanto, um contrato. E, por se tratar de um contrato 
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relativo ao exercício de uma função administrativa (no caso, a prestação de serviços 

públicos), a concessão é um contrato administrativo. 

Como visto, disso decorre a prerrogativa da Administração de modificar ou 

extinguir o contrato unilateralmente e, como limitação constitucional a esse poder da 

Administração, o direito do contratado à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

(artigo 37, XXI, da Constituição). Outro aspecto decorrente da natureza de contrato 

administrativo da concessão de serviços público reside no dever da Administração de 

selecionar isonomicamente o futuro contratado, mediante licitação pública (artigo 37, XXI, 

e artigo 175, caput, da Constituição). 

 Além dos elementos acima, o artigo 175 também entra no detalhe da necessidade de 

se prever no âmbito de uma concessão de serviço público os direitos dos usuários, bem 

como a obrigação do concessionário de prestar um serviço adequado (o que também se 

traduz em um direito do usuário). 

 Com base no exposto acima, pode-se afirmar que, muito embora não seja possível 

extrair da Constituição Federal um conceito do gênero concessão, esta fornece alguns 

elementos importantes na conformação do instituto da concessão de serviços públicos, a 

qual passaremos a explorar com maiores detalhes no próximo item. 

Além das concessões de serviços públicos, serão abordadas igualmente a concessão 

de obra pública e, posteriormente, as chamadas parcerias público-privadas, tudo isso com 

um duplo objetivo: confirmar a possibilidade de se traçar um conceito de concessão como 

gênero (como exposto anteriormente) e, concomitantemente, destacar os elementos 

essenciais de tais espécies concessórias e seus respectivos regimes jurídicos. 

Com isso, pretendemos, em passo subsequente, averiguar, em primeiro lugar, se a 

concessão urbanística pode ser enquadrada dentro do gênero concessão e, ato contínuo, se 

esta figura criada pelo legislador paulistano constitui uma nova modalidade concessória ou 

se confunde com alguma das espécies já existentes. Isso permitirá, ademais, a delimitação 

do regime jurídico da concessão urbanística. 

 

III.4. As modalidades concessórias instituídas pela Lei nº 8.987/1995 
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 Com base no artigo 175 da Constituição, expresso logo em seu artigo 1º
203

, veio a 

Lei nº 8.987/1995 (também conhecida como “Lei Geral de Concessões” ou simplesmente 

“Lei de Concessões”) estabelecer normas gerais em matéria de concessões de serviços 

públicos. Posteriormente, ainda em 1995, também seria publicada a Lei nº 9.074, com o 

fulcro de complementar alguns aspectos da Lei de Concessões, mormente no que tange à 

prorrogação de concessões. 

 A despeito de uma análise mais aprofundada poder gerar dúvidas em relação a 

certos dispositivos da Lei nº 8.987/1995 e da Lei nº 9.074/1995, a grande maioria da 

doutrina atribui natureza geral às normas previstas nestes diplomas. Arnoldo Wald, Luiza 

Rangel de Moraes e Alexandre de M. Wald, por exemplo, entendem que “no campo das 

concessões devem ser consideradas impositivas para os Estados e Municípios as normas 

gerais estatuídas nas Leis 8.987/1995 e 9.074/1995, que regulamentam as matérias 

expressamente enunciadas no art. 175 e seu parágrafo único”
204

. 

Com efeito, especificamente em relação à Lei de Concessões, o parágrafo único de 

seu artigo 1º, dá o tom de que esta seria uma norma geral, ao prever que: “A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a revisão e as adaptações 

necessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, buscando atender as peculiaridades 

das diversas modalidades dos seus serviços”. 

 Este tema será melhor abordado em tópico futuro, quando forem enfrentadas as 

competências federativas em matéria de concessões. Por ora, vale ressaltar, contudo, que o 

fato de a Lei de Concessões constituir uma lei-quadro não impede a edição tanto daquelas 

leis reguladoras do funcionamento de concessões em setores específicos (Lei nº 

9.427/1996 – energia elétrica; Lei nº 9.472/1997 – telecomunicações; Lei nº 11.445/2007 – 

saneamento básico; Lei nº 12.815/2013 – portos) como de leis que criem novas 

modalidades de concessões (exemplo da Lei nº 11.079/2004). A Lei de Concessões 

incidiria de forma transversal sobre todas essas leis específicas e respectivas alterações
205

. 

 Do ponto de vista de política legislativa, os princípios subjacentes à publicação da 

Lei de Concessões pareciam ser: (i) a eliminação da exclusividade na prestação do serviço 

público, buscando a atenuação das características monopolistas dos serviços; (ii) o 
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 Art. 1
º 
As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-

se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas 

cláusulas dos indispensáveis contratos. 
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 WALD, Arnoldo; MORAES, Luíza Rangel de; WALD, Alexandre de M. O Direito de Parceria e a Lei de 

Concessões. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 149. 
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 MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de Serviço Público: Inteligência da Lei 8.987/1995 

(Parte Geral). São Paulo: Malheiros Editores, 2010, pp. 50-51. 



 

108 

estabelecimento de política tarifária embasada no valor da proposta vencedora, em 

conformidade com os critérios contratuais, e não mais na garantia de remuneração fixa, 

visando a incentivar a eficiência das concessionárias; e (iii) o estabelecimento de regime 

próprio de controle e fiscalização do serviço, do qual o próprio usuário participa, e de 

gradação de penalidades pelas faltas cometidas, com vistas à elevação dos padrões de 

eficiência na prestação do serviço público
206

. 

 Feita essa breve introdução sobre a natureza de suas normas e os princípios 

embasadores de tal diploma legal, convém examinar como a Lei de Concessões conceituou 

a chamada “concessão de serviços públicos”, bem como a “concessão de serviço público 

precedida da execução de obra pública”. 

 A primeira foi definida pelo artigo 2º, inciso II, da Lei de Concessões. Trata-se da 

“delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na 

modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 

capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado”. 

Por sua vez, a concessão de serviço público precedida da execução de obra pública 

é conceituada pelo artigo 2º, inciso III, como “a construção, total ou parcial, conservação, 

reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada 

pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa 

jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua 

conta e risco, de forma que o investimento do concessionário seja remunerado e 

amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado”. 

 Mais tarde, estas duas modalidades concessórias seriam classificadas pela Lei nº 

11.079/2004 (artigo 2º, § 3º
207

) como espécies do gênero concessão comum. Pode-se falar, 

portanto, que dentro do gênero concessão existe o subgênero concessão comum, do qual 

fazem partes as modalidades constantes nos incisos II e III do artigo 2º da Lei de 

Concessões
208

. 

Voltando à redação dos incisos II e III do artigo 2º da Lei de Concessões, esta 

costuma ser frequentemente criticada pela doutrina. Isso porque o legislador incluiu nas 
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 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A experiência brasileira nas concessões de serviço público. In: 

SUNDFELD, Carlos Ari. Parcerias público-privadas. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 198. 
207

 Art. 2º (...). 

§ 3º Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços 

públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 
208

 Curiosamente, a Lei nº 11.079/2004, ao aludir à concessão comum no dispositivo supracitado, fala em 

“concessão de serviços públicos” e “concessão de obras públicas”. Ou seja, não se utiliza da expressão 

“concessão de serviço público precedida da execução de obra pública” prevista na Lei de Concessões.  
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definições aspectos que são pressupostos para a válida formação do contrato de concessão: 

o dever de licitar na modalidade concorrência e a sua outorga a pessoa jurídica ou 

consórcio que demonstre capacidade para executar tal atividade. De outro lado, o inciso II 

não mencionou que, na concessão de serviço público, haverá a remuneração mediante a 

exploração do serviço. Ademais, a Lei de Concessões, em seu artigo 2º, também não 

indicou a natureza contratual dessas modalidades concessórias
209

. 

 Ou seja, ao invés de se preocupar em apresentar em tal dispositivo características 

capazes de individualizar os institutos, a fórmula proposta pela Lei de Concessões acabou 

por privilegiar alguns pontos colaterais (como a necessidade de licitação, que, como 

sublinhado, constitui um pressuposto para a válida formação do contrato de concessão). 

A despeito disso, entendemos que uma leitura conjunta do artigo 2º (com as 

ressalvas já apresentadas) com as demais previsões da Lei de Concessões é capaz de 

fornecer uma definição mais apropriada de tais institutos. 

 Nesta toada, buscaremos agora, com apoio no texto legal e na abundante doutrina 

sobre o tema, os elementos característicos da concessão de serviços públicos para, com 

base nestes, propor uma possível definição deste instituto. Num segundo momento, o 

mesmo exercício será realizado em relação à concessão de serviço público precedida da 

execução de obra pública. 

 O primeiro elemento marcante da concessão de serviços públicos, extraível do 

próprio artigo 2º, inciso II, é o seu objeto, qual seja: a prestação de um “serviço público”. 

Sem qualquer pretensão de esgotar o complexo tema do “serviço público”, que não 

constitui o objeto do presente trabalho e mereceria por si só uma análise extremamente 

aprofundada, vale a pena apontarmos as principais correntes de entendimento sobre o tema 

para que se possa ter uma noção, ainda que vaga, do que estamos nos referindo quando 

utilizamos a expressão “serviço público” no âmbito de uma concessão de serviços 

públicos. Isto se faz minimamente necessário para que posteriormente possamos analisar 

com maior rigor o objeto da própria concessão urbanística. 

 O primeiro aspecto apontado pela doutrina nessa matéria é justamente a imensa 

dificuldade em se obter um conceito unívoco de serviço público. 

Carlos Roberto Martins Rodrigues, por exemplo, escreve que tal expressão, “no seu 

aspecto eminentemente técnico, é de difícil compreensão conceitual, dada a sua notória 
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 Cfr. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, p. 723; DI PIETRO, 

Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, 

parceria público-privada e outras formas, p. 75. 
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vinculação à problemática das finalidades do Estado”
 210

. No mesmo sentido, Marçal 

Justen Filho afirma que: “Discutir serviço público conduz a enfrentar questões políticas e 

jurídicas essenciais. Trata-se de definir a função do Estado, seus limites de atuação e o 

âmbito reservado à livre iniciativa dos particulares. Essa é uma questão histórica, e cada 

Estado desenvolve um modelo peculiar. O elenco dos serviços públicos reflete uma 

determinada concepção política”
211

. 

 Essa dificuldade de conceituar a expressão “serviço público” torna-se ainda mais 

evidente ao analisarmos o texto constitucional. Muito embora a Constituição se utilize de 

tal expressão em diversos momentos, não se pode dizer que ela fixou um conceito expresso 

para a locução “serviço público”. Muito pelo contrário, tal expressão é utilizada em 

diversos sentidos
212

. 

 Diante de tal cenário, a doutrina costuma recorrer a três critérios na tentativa de 

definir os chamados “serviços públicos”. 

O primeiro critério é chamado de subjetivo (ou orgânico). Segundo este critério, o 

serviço público é um complexo de entes, órgãos e agentes. Como bem anota Dinorá 

Adelaide Musetti Grotti, a concepção subjetiva de serviço público é ampla: basta a 

atividade ser desempenhada pelo Poder Público para que ela seja considerada como serviço 

público. A autora escreve ainda que o conceito subjetivo de serviço público se modificou 

ao longo do tempo por duas razões: primeiramente, em função da realização, pelo Estado, 

de tarefas de cunho econômico que não consistiam em serviço público; e, em segundo 

lugar, pela prestação, por pessoas privadas, de serviços próprios do Estado
213

. 

Passemos ao segundo critério: o material (também designado como objetivo ou 

funcional). De acordo com este, o serviços público consistiria numa atividade voltada para 

a satisfação de necessidades coletivas. Alguns autores – como Ruy Cirne Lima – chegam 
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 RODRIGUES, Carlos Roberto Martins. A crise e a evolução do conceito de serviço público. Revista de 

Direito Público, São Paulo, nº 57-58, 1981, p. 130. 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público, p. 16. 
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 Uma, dentre as diversas classificações possíveis destes sentidos adotados pela Constituição, é a seguinte. 

Em sentido subjetivo, isto é, como sinônimo de entes e órgãos do Estado, a expressão “serviço público” 

consta no art. 37, XIII, art. 39, § 7º, art. 40, §§ 1º, III, e 16. No ADCT, ela está no art. 8º, § 4º, art. 19 e no art. 

53, I. Em sentido objetivo, isto é, enquanto atividade, o Texto Constitucional utiliza expressamente a 

expressão “serviço público” em diversos dispositivos. Em sentido amplíssimo, como sinônimo de atividade 

estatal, pode-se citar o art. 20, IV, e o art. 21, XIV. Em sentido amplo (isto é, como atividade administrativa), 

vale mencionar os seguintes: art. 37, §§ 3º e 6º, art. 61, § 1º, II, “b”, art. 139, VI, art. 241. Em sentido estrito 

(o serviço público consiste apenas em parte das atividades administrativas), há o art. 30, V, art. 34, VII, “e”, 

art. 35, III, art. 145, II, art. 167, IV, art. 175, art. 198, caput e § 2º, art. 202, § 5º; no ADCT, art. 2º, § 1º, art. 

66, art. 77, caput, I, “a”, e § 3º. 
213

 “Operou-se, então, uma manifesta evolução dentro do critério orgânico: enquanto no princípio só se 

concebia o serviço público prestado por entes estatais, passou-se a admitir sua prestação por entes ou pessoas 

privadas (concessionários)” (GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição 

brasileira de 1988, p. 44). 
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até a dizer que serviços públicos são apenas os serviços essenciais à sociedade.
214

 

Independentemente disso, o que vale destacar é que, pelo critério material, pouco importa 

quem executa a atividade, se um ente público ou privado; se ela estiver voltada para a 

realização de um interesse geral, de uma necessidade coletiva ou utilidade pública, será um 

serviço público. 

O último critério é o formal. Aqui, será serviço público a atividade a qual 

corresponder um regime jurídico específico, qual seja, o de direito público. É a concepção 

de, dentre outros, Celso Antônio Bandeira de Mello. De acordo com este autor, ao cientista 

do direito interessa apenas identificar as normas que são ou serão suscitadas à vista de 

determinado evento. Assim, compete-lhe verificar: (i) se ocorreu algo que tem relevância 

para o direito; e, (ii) se afirmativa a resposta, quais são as consequências que o direito 

atribui ao evento. Por tal razão, cabe-lhe apenas se ocupar dos problemas da existência 

jurídica, da validade dos atos e dos efeitos jurídicos oriundos dos fatos e atos jurídicos. 

Com base nesses pressupostos, o autor escreve ser evidente que “a noção jurídica de 

‘serviço público’ só poderá consistir no isolamento de uma certa realidade cuja presença é 

correlata a um bloco homogêneo de regras e princípios”.
215

 

Convém ainda destacar que alguns autores, por reputarem que os três aspectos 

(subjetivo, material e formal) são igualmente relevantes, acabam definindo o instituto do 

serviço público com base em todos os critérios. No Brasil, pode-se citar Lúcia Valle 

Figueiredo, Luís Roberto Barroso, José dos Santos Carvalho Filho e Augusto Dal Pozzo.
216

 

                                                 
214
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indiretamente, pelo Estado ou outra pessoa administrativa” (LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito 
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 Como se vê, há uma incrível diversidade no que diz respeito a este tema. Destaque-

se que, no âmbito jurisprudencial, também não há uma posição clara sobre o critério (ou 

critérios) que devem ser utilizados na definição de “serviço público”. 

Nas palavras de André Luiz Freire, que analisou uma série de julgados
217

 sobre o 

tema: “o STF, em seus diversos pronunciamentos, não utiliza um critério para definir 

serviço público. Na motivação dos julgados – e outros poderiam ter sido aqui citados –, a 

definição de serviço público tem sido utilizada de forma tópica, apenas para resolver o 

problema concreto que se apresentou para a Corte em dado momento. Mais do que isso, as 

concepções sobre serviço público também variam conforme a posição de cada julgador. 

Isso mostra que o STF não fixou um conceito de serviço público a ser aplicado de modo 

indistinto a todos os casos que se apresentam”
218

. 

 Por fim, vale sublinhar que, do ponto de vista histórico, por ser o serviço público 

uma noção muito relacionada às finalidades e ao espaço de atuação do Estado, como já 

apontado, esta noção sofreu diversas mutações ao longo do tempo, decorrentes justamente 

da transformação do papel do Estado. Daí a afirmação de Alexandre Aragão de que o 

serviço público é, desde sua origem, uma noção em permanente crise. 

Sobre isso e de maneira extremamente resumida, vale mencionar que a primeira 

grande “crise” deste conceito originou-se com o movimento de intensificação da 

intervenção estatal (em meados do século passado) e a segunda com o movimento oposto 

de liberalização e aumento da participação na iniciativa privada (na década de 1980). Estas 

duas crises, de certa maneira, estressaram os limites conceituais do instituto “serviço 

público”, que, mesmo assim, permaneceu sendo utilizado, tendo sido, inclusive, 

mencionado expressamente e por diversas vezes na Constituição Federal, como já 

ressaltado. 

 Atualmente, há uma corrente no direito administrativo, inaugurada por Eros 

Roberto Grau
219

, que vê no serviço público uma modalidade de atividade econômica, o que 

                                                                                                                                                    
fundamentais do serviço público no direito brasileiro. Dissertação (Mestrado) - PUCSP, São Paulo, 2010, p. 
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levaria a um inegável alargamento deste conceito, como é possível verificar da definição 

proposta por Alexandre Santos de Aragão: “serviços públicos são as atividades de 

prestação de utilidades econômicas a indivíduos determinados, colocadas pela Constituição 

ou pela Lei a cargo do Estado, com ou sem reserva de titularidade, e por ele 

desempenhadas diretamente ou por meio de seus delegatários, gratuita ou 

remuneradamente, como vistas ao bem-estar da coletividade”
220

. 

 Não pretendemos aqui avaliar a procedência de tal alargamento conceitual e 

investigar quais seriam suas possíveis implicações. Tampouco temos a intenção de fixar 

um conceito de serviço público próprio. Pretende-se apenas chamar a atenção para a 

complexidade do tema e para a margem concedida tanto pela Constituição, como pela 

doutrina e pela jurisprudência, para que sejam adotados os mais diversos entendimentos a 

respeito deste conceito. Assim, verifica-se que, a depender da conceituação adotada de 

“serviço público”, a concessão de serviços públicos poderia comportar diferentes objetos. 

Não obstante, é importante mencionar, apenas a título ilustrativo, que a concessão 

de serviços públicos vem sendo utilizada pela Administração Pública sem grandes 

malabarismos jurídicos, mormente para aqueles serviços fixados como públicos pela 

Constituição ou por lei e que, portanto, não despertam acaloradas discussões (e.g.: 

transporte ferroviário e transporte coletivo de passageiros). Para a delegação de outras 

atividades, cuja natureza gere maior dúvida, a Administração vem utilizando o modelo das 

parcerias público-privadas, como veremos adiante. 

 Antes de voltarmos à análise da Lei de Concessões e aos elementos essenciais da 

concessão de serviço público, é necessário ainda refletir sobre a seguinte questão: todo e 

qualquer serviço público pode ser prestado indiretamente, por intermédio de uma 

concessionária? Ou seja, além do difícil debate a respeito da conceituação de serviço 

público, também é necessário pensar neste aspecto sob a perspectiva específica de sua 

delegabilidade via concessão. 

Respondendo tal questão, Antonio Carlos Cintra do Amaral entende que somente o 

serviço específico e divisível (uti singuli), que possa ser prestado ao usuário mediante 

pagamento de uma tarifa, é passível de concessão
221

. Os demais serviços públicos 
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 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direitos dos serviços públicos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 

157. 
221

 E prossegue o autor: “Se o serviço é específico e divisível, ele pode ser prestado: (a) diretamente pelo 

Poder Público (ou simplesmente posto à disposição), mediante o pagamento de uma taxa; (b) indiretamente 

pelo Poder Público, mediante concessão ou permissão, e – desde que efetivamente prestado – remunerado 

mediante pagamento de uma tarifa” (AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. Concessão de serviço público. 2ª 

ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 19). 
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(denominados, em contraposição, como uti universi) não seriam delegáveis via concessão 

comum; estes passariam a ser objeto de delegação por meio da concessão administrativa, 

como será verificado a seguir. 

 Após essa modesta análise a respeito do complexo objeto das concessões de 

serviços públicos, é possível prosseguir na investigação sobre os elementos incontroversos 

que compõem este instituto. Neste sentido, o artigo 2º, inciso II, ainda traz dois aspectos 

que merecem consideração. 

 Primeiramente, prediz o dispositivo que o concessionário deverá prestar o serviço 

público “por sua conta e risco”. No sentido clássico, isto significaria que o concessionário 

deveria assumir sozinho as perdas ou os ganhos da exploração do serviço. Ocorre, 

entretanto, que a própria Lei de Concessões cuida de proteger o concessionário da álea 

extraordinária. 

Explicando essa possível contradição, Karina Houart Harb entende que tal 

expressão – em vez de contraditória e equivocada – ainda se mantém, devendo ser 

interpretada em conformidade com o Texto Constitucional. Os riscos não são, na 

concepção da autora, todos do concessionário, porquanto a Constituição – ao garantir o 

equilíbrio econômico-financeiro – exige a manutenção das condições efetivas da proposta 

diante de possíveis mudanças exigidas por força do interesse público envolvido ou ainda 

em função de fatos imprevisíveis.
222

 

 Mas há que se ressaltar que, além de a álea extraordinária estar protegida na 

concessão comum, a Lei de Concessões também admite, como será mais adiante 

explicado, a existência de subsídios do Poder Público ao concessionário, o que reduz (ou 

praticamente elimina em alguns casos) o seu risco ordinário de se remunerar pela 

exploração do serviço (artigo 17
223

). Tendo isto em vista, entende-se que este elemento 

(“por sua conta e risco”) não pode ser considerado como distintivo e, portanto, não deve 

entrar na conceituação da “concessão de serviço público”. 
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 Na lição da Karina Houart Harb (HARB, Karina Houat. A revisão na concessão comum de serviço 

público. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 148), “a questão gira em torno da identificação dos atos e 

fatos que estão inseridos nos riscos do concessionário, ou seja, dos prejuízos com que deverá arcar, por 

estarem identificados na sua esfera jurídica, em cada concessão, a partir do seu obrigatório planejamento, 

que, por sua vez, por não ser capaz, ainda que minuciosamente bem feito, de impedir a ocorrência de novas 

consequências desfavoráveis, resulta, ainda, na necessidade de revisão contratual periódica”. 
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 Uma interpretação a contrario sensu deste dispositivo (“Art. 17. Considerar-se-á desclassificada a 

proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente 

autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes”) permite concluir que podem ser concedidos 

subsídios desde que isto seja aprovado por lei e conste no instrumento editalício. 
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 Destaca, finalmente, o artigo 2º, inciso II, que a concessão de serviços públicos 

deverá ter prazo determinado. Apesar de tal ponto não ser muito lembrado nas 

conceituações do instituto, a nosso ver, caminhou bem o legislador ao fixar a necessidade 

de previsão de um prazo nas concessões de serviço público. Isso porque falar em uma 

concessão sem prazo ou em uma concessão em que o Poder Público renuncie ao direito de 

retomar o serviço significaria o mesmo que falar em transformação do serviço público em 

privado ou em alienação de competências públicas. 

 Além dos elementos acima (objeto e prazo determinado), que decorrem diretamente 

do dispositivo legal supracitado, há ainda dois aspectos que merecem ser considerados e 

cuja ausência no conceito legal foi fortemente sentida e criticada pela doutrina, como já 

mencionado. O primeiro deles consta do artigo 4º da Lei de Concessões: “A concessão de 

serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante 

contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas pertinentes e do edital de 

licitação”. 

 Ou seja, assim como o artigo 175, parágrafo único, inciso I, da Constituição 

Federal, a Lei de Concessões assegurou o caráter contratual da concessão de serviços 

públicos. É fato que tal contrato terá diversas peculiaridades, como a presença das já 

mencionadas cláusulas exorbitantes. No caso das concessões, ainda há que se observar o 

previsto no artigo 23
224

 da lei, que exige a presença de determinadas cláusulas nos 

contratos deste tipo. Isso tudo, apesar de agregar complexidade à discussão, não desnatura 

o caráter contratual dessa modalidade concessória. 
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 Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: 

I - ao objeto, à área e ao prazo da concessão; 

II - ao modo, forma e condições de prestação do serviço; 

III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 

IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas; 

V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às 

previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e conseqüente modernização, 

aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações; 

VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço; 

VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do 

serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la; 

VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação; 

IX - aos casos de extinção da concessão; 

X - aos bens reversíveis; 

XI - aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando 

for o caso; 

XII - às condições para prorrogação do contrato; 

XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder 

concedente; 

XIV - à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária; e 

XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. 
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O outro ponto omitido do conceito legal constante do referido artigo 2ª, inciso II, 

e que tem sido incluído no conceito de concessão de serviço público diz respeito ao tema 

da remuneração. No conceito clássico, a remuneração derivava exclusivamente das tarifas 

cobradas dos usuários
225

 e uma leitura desatenta da Lei de Concessões poderia supor a 

positivação desta visão tendo em vista o grande enfoque dado pelo diploma às tarifas 

dentro do sistema remuneratório da concessionária. 

 É verdade que a tarifa constitui parte essencial do mecanismo de remuneração da 

concessionária, mas uma nova leitura da Lei de Concessões, principalmente de seu artigo 

11 e do já mencionado artigo 17, permite concluir que não necessariamente a 

concessionária deve se remunerar exclusivamente desta maneira, sendo igualmente 

possível a exploração de receitas alternativas, bem como o aporte de recursos pelo Poder 

Público. 

Sob este enfoque, Celso Antônio Bandeira de Mello entende que é essencial à 

concessão de serviço público que a remuneração derive da exploração do serviço 

concedido. Em geral, isso ocorre mediante a cobrança de tarifas dos usuários do serviço. 

Mas alerta o jurista que a remuneração pode ocorrer por outro meio, tal como no caso dos 

serviços de rádio e televisão. De todo modo, nessa hipótese, a remuneração provém da 

exploração do serviço (ainda que não diretamente de uma tarifa). Ademais, alerta que nada 

impede o Poder Público de subsidiar o concessionário e de prever fontes alternativas de 

receitas, complementares ou acessórias, tal como admite a lei brasileira.
226

 

Marçal Justen Filho também aponta ser a remuneração um elemento essencial do 

conceito de concessão. Na concepção do autor, tal remuneração deveria ser variável em 

função do desempenho do concessionário no exercício da atividade, o que não afasta a 

possibilidade de parcela da remuneração ser arcada pelo Estado
227-228

. Também Benedicto 
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 GONÇALVES, Pedro. A concessão de serviços públicos (uma aplicação da técnica concessória), p. 105. 
226

 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, p. 718. 
227

 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público, p. 89. 
228

 Igualmente, Geraldo Ataliba, em parecer publicado em 1989, lecionava que o Estado pode remunerar o 

concessionário diretamente, transferindo dinheiros seus, sem que isso venha a desnaturar o instituto. Na 

concepção do jurista, a remuneração é um aspecto secundário da concessão de serviço público. Nas suas 

palavras: “Costuma-se adotar o termo ‘tarifa’, sempre que o regime estabelecido preveja que o 

concessionário possa receber uma contraprestação dos usuários. Nada impede, entretanto – e por isso não se 

desfigura a concessão – que o poder público estabeleça regras segundo as quais ele mesmo assumirá a 

remuneração das atividades do concessionário. Não deixa de ser concessão a situação em que não haja 

pagamento dos usuários ao concessionário. O que importa é que o concessionário deve ser pago. A forma de 

pagamento é secundária; pode dar-se por qualquer processo. Essencial é o pagamento. Daí o sustentarmos 

que a expressão ‘tarifa’ usada no Texto Constitucional tem o significado genérico de preço contratual devido 

ao concessionário, podendo ser satisfeito (pago) pelo concedente, ou pelo usuário, conforme o estabeleça a 

discrição legislativa, em função de considerações administrativas, financeiras ou outras, que não importa, 

agora, aprofundarmos, mesmo porque não afeta a essência da construção jurídica do instituto” (ATALIBA, 



 

117 

Porto Neto segue essa linha e defende que a Administração Pública pode transferir a 

prestação do serviço público ao concessionário “sem que sua remuneração guarde relação 

com o resultado da exploração do serviço”
 229

. 

 Essa posição, seguida pela ampla maioria da doutrina, parece encontrar apenas um 

ponto de maior divergência: seria possível uma concessão de serviços públicos que tenha 

como remuneração apenas o aporte de recursos públicos, deixando de lado completamente 

a receita tarifária? Parece-nos que isso não seria possível, já que, como adverte Celso 

Antônio Bandeira de Mello: “Se, entretanto, o serviço fosse remunerado apenas por fontes 

estranhas à exploração do serviço, não existiria concessão de serviço público, mas 

modalidade contratual adversa”
230

. 

 Mais recentemente, esta discussão ganhou ainda maior força, uma vez que a Lei nº 

11.079/2004 teve o condão de inserir no ordenamento jurídico duas novas modalidades 

concessórias que tem como elemento marcante justamente a existência de contrapartidas 

públicas. Neste novo cenário, a questão passa a tomar a seguinte forma: com a edição da 

Lei de PPPs, ainda estaria a Administração Pública autorizada a aportar recursos em uma 

concessão comum (em quaisquer de suas subespécies), de modo a custeá-la parcial ou 

integralmente? 

 Como já exposto, o custeio integral de uma concessão de serviços públicos pela 

Administração já nos parecia inviável mesmo antes da Lei nº 11.079/04. Mais difícil, no 

entanto, é a discussão a respeito da possibilidade de custeio parcial. Com muita razão, 

poderia se argumentar que, a partir do momento em que é inserida no ordenamento jurídico 

uma modalidade concessória que comporta a prestação de serviço (ou obra) público e 

permite o pagamento de contraprestação pelo Poder Público em adição às receitas tarifárias 

(a concessão patrocinada), isto automaticamente excluiria a possibilidade de aporte de 

recursos em uma concessão comum, ainda que de maneira parcial. 

Beneficia esta interpretação o § 3º do artigo 2º da Lei de PPPs: “Não constitui 

parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços 

públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado”. 

A contrario sensu, quando envolvida qualquer contraprestação pecuniária, estaríamos 

                                                                                                                                                    
Geraldo. Sabesp – Serviço público – Delegação a empresa estatal – Imunidade a impostos – Regime de taxas. 

Revista de direito público, São Paulo nº 92, 1989, p. 76). 
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 PORTO NETO, Benedicto. Concessão de serviço público no regime da Lei nº 8.987/95: conceito e 

princípios. São Paulo: Malheiros Editores, 1998, pp. 75-76. 
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 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, pp. 691-692. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
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diante de parceria público-privada e não concessão comum. 

 Esta orientação não é pacífica, contudo. Marçal Justen Filho
231

 e Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro
232

, por exemplo, entendem que a Lei de PPPs não fechou as portas para a 

possibilidade de custeio parcial de uma concessão comum pela Administração. 

Compartilhamos de tal entendimento, afinal de contas não se pode negar que, a despeito da 

publicação da Lei de PPPs, o artigo 17 da Lei de Concessões, que permite o pagamento de 

subsídios pela Administração, continua em vigor e, portanto, continua a representar uma 

opção para que o Poder Público complete a equação econômico-financeira de uma 

concessão comum. Destaque-se, no entanto, que esse subsídio poderá custear apenas 

parcialmente a concessão de serviços públicos. 

 Não se esqueça também das fontes de receitas alternativas, complementares, 

acessórias ou de projetos associados, na dicção do artigo 11 da Lei de Concessões. Estas 

podem definir a sustentabilidade financeira de um projeto de concessão e, inclusive, evitar 

a necessidade de um eventual aporte de recursos com base no artigo 17. Com isto em 

mente, imagina-se que o legislador propôs uma redação tão ampla ao artigo 11, permitindo 

a aferição pela concessionária tanto de receitas oriundas de empreendimentos com vínculo 

material com a execução da concessão em si (“receitas acessórias”) como de receitas que 

não guardem necessariamente tal vínculo (“receitas complementares”). 

 Finalmente, perpassados os elementos caracterizadores da concessão de serviços 

públicos trazidos pela Lei nº 8.987/1995, pode-se conceituar este instituto como o contrato 

administrativo, por meio do qual a Administração Pública delega temporariamente a um 

sujeito a prestação de um serviço público, para que este o execute em nome próprio
233

, 

mediante remuneração extraída da exploração do serviço, ainda que custeada parcialmente 

por recursos públicos. 

 Delineados, em termos gerais, os principais elementos conformadores da concessão 

de serviços públicos e sua conceituação a partir de tais elementos, passemos agora à 

análise do instituto abrigado pelo artigo 2º, inciso III, da Lei de Concessões, que, como 

veremos, a não ser por seu objeto, guarda muitos pontos em comum com a concessão de 

serviços públicos, até mesmo por se submeter ao mesmo regime jurídico, a Lei de 

Concessões. 

                                                 
231

 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público, pp. 103-104. 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização, parceria público-privada e outras formas, pp. 54-55. 
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 A execução em nome próprio decorre do disposto no do artigo 37, § 6º, da Constituição, como visto 

anteriormente. 
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 Pois bem, reportamo-nos agora a chamada “concessão de serviço público precedida 

da execução de obra pública”. Primeiramente, cabe aqui a mesma crítica sob o ponto de 

vista de técnica legislativa apontada para a concessão de serviços públicos: o artigo 2º, 

inciso III, traz para dentro do conceito legal as consequências jurídicas de sua subsunção, 

como o dever de precedência de licitação e a atribuição à pessoa ou consórcio com a 

devida capacitação. 

Especificamente em relação ao seu objeto, a redação também é um tanto quanto 

confusa, permitindo que sejam discerníveis pelo menos duas situações completamente 

distintas. 

 A primeira situação seria aquela trazida pelo nome de batismo do instituto: a 

concessão de um serviço público precedida da execução de uma obra pública. Nesta 

hipótese, a prestação do serviço público decorre e depende diretamente da execução de 

uma obra anterior. É o caso do serviço de geração de energia elétrica, que para ser prestado 

exige a construção de uma usina termoelétrica, por exemplo. Veja-se que a obra em si não 

constitui o objeto principal da concessão, ela é apenas um pressuposto fático à prestação do 

serviço público. É por meio da exploração do serviço, aliás, que a concessionária deverá 

ser remunerada nesta modalidade concessória. 

 Partindo do pressuposto que esta modalidade concessória se submete às mesmas 

regras que a concessão de serviços públicos, é possível conceituá-la como o contrato 

administrativo, por meio do qual a Administração Pública delega temporariamente a um 

sujeito a prestação de um serviço público (precedida da execução de obra pública), para 

que este o execute em nome próprio, mediante remuneração extraída da exploração do 

serviço, ainda que custeada parcialmente por recursos públicos. 

 A segunda situação suscitada pelo artigo 2º, inciso III, é usualmente denominada 

pela doutrina como “concessão de obra pública”. Curiosamente, a Lei de Concessões 

utiliza essa nomenclatura logo em seu artigo 1º, caput (“concessões de serviços públicos e 

de obras públicas”), mas posteriormente não a inclui expressamente no conceito legal 

constante no artigo 2º, inciso III. Para chegar neste conceito, o intérprete deve ler este 

dispositivo da seguinte maneira: “a construção, total ou parcial, conservação, reforma, 

ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, (...), de forma que o 

investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração (...) 

da obra por prazo determinado”
234

. 
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 Diferentemente do que se vê na Lei Federal de Concessões, alguns Estados tiveram a preocupação de 

destacar a figura da “concessão de obra pública” em sua legislação. É o caso dos Estados de São Paulo e da 
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 Apesar de parte da doutrina não reconhecer a autonomia desta modalidade 

concessória
235

, é possível vislumbrar claramente a diferença do objeto aqui tratado daquele 

contemplado pela concessão de serviço público. Aqui, a parcela fruível pelos usuários 

reside na utilização do próprio equipamento, não existindo qualquer prestação por parte do 

concessionário
236

. 

Ou seja, no presente modelo a ênfase está justamente na execução da obra pública e 

sua exploração. Não há aqui o caráter instrumental da obra constante no modelo 

anteriormente citado. Podem até existir serviços e é até recomendável que existam, pois 

toda obra exige serviços de manutenção, por exemplo. Mas estes serviços, na maioria das 

vezes, não configurarão serviços públicos propriamente ditos e, ademais, serão meramente 

acessórios. 

 Tal qual ocorre na concessão de serviços públicos, a remuneração em uma 

concessão de obra pública deverá advir principalmente das tarifas cobradas dos usuários 

(da obra pública), o que não exclui a possibilidade de desenvolvimento de fontes 

alternativas de receitas ou o aporte de recursos pelo poder concedente, de maneira 

complementar. Os exemplos mais usuais de concessão de obra pública vistos na doutrina 

são as concessões de pontes ou rodovias, em que o concessionário, após a realização da 

obra, se remunera da tarifa (o pedágio) cobrada dos usuários destas vias. 

                                                                                                                                                    
Bahia. Este último Estado, por exemplo, previu em sua Lei nº 9.433/2005 que: “Entende-se por concessão de 

obra pública o contrato administrativo, precedido de licitação, na modalidade de concorrência, pelo qual a 

Administração ajusta, por prazo determinado, com pessoa jurídica pública ou privada, a edificação, total ou 

parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de uma obra pública, ficando o controle, a 

fiscalização e a regulamentação da sua utilização a cargo do poder concedente, a quem cabe preservar o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato” (artigo 26). 
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 Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca a resistência de parte da doutrina em relação a esta modalidade 

concessória: “Alguns autores, como Mário Masagão, negam a existência desse tipo de contrato, alegando que 

ele é sempre acessório de um contrato de concessão de serviço público. O que a Administração Pública tem 

em vista é a prestação do serviço público; mas, como este depende da realização de uma obra pública, esta é 

previamente transferida ao mesmo concessionário. Hoje já se reconhece a existência desse contrato, como 

modalidade autônoma em relação ao de concessão de serviço público, sendo secundária a prestação ou não 

de um serviço público” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, 

permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, p.130). 
236

 Distinguindo obra pública e serviço público, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que: “Obra pública 

é a construção, reparação, edificação ou ampliação de um bem imóvel pertencente ou incorporado ao 

domínio público. Obra pública não é serviço público. De fato, serviço público e obra pública distinguem-se 

com grande nitidez, como se vê da seguinte comparação: a) a obra é, sem si mesma, um produto estático; o 

serviço é uma atividade, algo dinâmico; b) a obra é uma coisa: o produto cristalizado de uma operação 

humana; o serviço é a própria operação ensejadora do desfrute; a fruição da obra, uma vez realizada, 

independe de uma prestação, é captada diretamente, salvo quando é apenas o suporte material para a 

prestação de um serviço; a fruição o serviço é a fruição da própria prestação; assim, depende sempre 

integralmente dela; d) a obra, para ser executada, não presume a prévia existência de um serviço; o serviço 

público, normalmente, para ser prestado, pressupõe uma obra que lhe constitui o suporte material.” 

(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, pp. 676-677). 
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 É importante que não se confunda a concessão de obra pública prevista na Lei de 

Concessões com o contrato de empreitada constante na Lei de Licitações. Muito embora 

estes tipos contratuais tenham objetos próximos (uma obra), a lógica financeira é muito 

distinta e, consequentemente, também o sistema de remuneração do contratado. Numa 

empreitada, o Poder Público arca com a execução da obra integralmente, enquanto numa 

concessão de obra pública o concessionário deve executar as obras com recursos próprios 

(obtidos com financiamentos, em geral) e depois recuperar tal investimento com a 

exploração da obra. Ou seja, é necessário que a obra pública objeto da concessão seja 

capaz de gerar receitas para a remuneração do concessionário; este predicado não precisa 

estar presente na obra objeto de um simples contrato de empreitada. 

Esta analogia da concessão da obra pública com o contrato de empreitada é, no 

entanto, extremamente válida para demonstrarmos a impossibilidade de o Poder 

Concedente custear integralmente uma concessão de obra pública, com base no artigo 17 

da Lei de Concessões, já que, nesta situação, passaríamos a estar diante de um verdadeiro 

contrato de empreitada; ou seja, a concessão de obra pública acabaria desnaturada. 

 Caracterizado o objeto da concessão de obra pública e considerando a identidade 

entre os regimes jurídicos aplicáveis a este instituto e à concessão de serviços públicos, 

pode-se definir aquele como o contrato administrativo, por meio do qual a Administração 

Pública delega temporariamente a um sujeito a realização de uma obra pública, para que 

este a execute em nome próprio, mediante remuneração extraída da exploração da obra, 

ainda que custeada parcialmente por recursos públicos
237

. 

 Adiantando-se na discussão a ser travada no próximo capítulo, Paulo José Villela 

Lomar entende, por exemplo, que a concessão urbanística instituída inicialmente pelo 

Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, constitui uma concessão de obra 

pública. Aplicar-se-ia, consequentemente, a integralidade da Lei de Concessões a esta 

figura. 

 Há que se ressaltar que, muito embora seja possível distinguir pelo menos três 

modalidades concessórias diferentes no artigo 2º, incisos II e III, a Lei de Concessões, 
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 Além da concessão de serviço público precedida da execução de obra pública e da concessão de obra 

pública, parte da doutrina também enxerga no artigo 2º, inciso III, da Lei de Concessões, uma terceira 

configuração: a concessão de obra pública já existente. É o caso de Antônio Carlos Cintra do Amaral 

(AMARAL, Antônio Carlos. Concessão de serviço público, p. 39). Parece-nos cabível a afirmação, uma vez 

que o dispositivo fala tanto em construção como em conservação de obras de interesse público. Assim, seria 

possível a concessão pela Administração de uma ponte já construída para um privado que seria responsável 

por conservá-la e se remuneraria por sua exploração. O regime jurídico aplicável a esta modalidade 

concessória seria o mesmo que aquele já tratado em relação às modalidades anteriores, sendo, portanto, 

válidas para este modelo as considerações já apresentadas em relação aos demais. 
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como já mencionado, introduziu normas uniformes para tais modalidades. Tendo isto em 

vista, é importante que, ao longo da leitura de tal diploma – que, na maioria das vezes trata 

essas modalidades concessórias de maneira indistinta –, o intérprete se atente para as 

peculiaridades que cada uma das modalidades guarda em sua essência
238

. 

 Tendo sido abordados os principais pontos em termos conceituais das espécies de 

concessões estipuladas pela Lei nº 8.987/1995, convém agora enfrentar as duas novas 

modalidades concessórias que surgiram e ganharam grande espaço recentemente. São as 

chamadas parcerias público-privadas. 

Como já adiantado, foi a introdução dessas novas figuras e seu regime jurídico 

próprio que, em grande medida, fez nascer a discussão sobre a existência da categoria da 

concessão como gênero comportando diferentes espécies, antes obnubilada pelo papel 

dominante exercido pela concessão de serviços públicos na teoria sobre o tema. 

 

III.5 As parcerias público-privadas 

 

 Do ponto de vista econômico, a década de 1980 ficou marcada no Brasil pela crise 

fiscal e pela capacidade reduzida de investimento por parte do Estado. Neste caótico 

cenário, surgem as concessões de serviços públicos como uma das possíveis ferramentas 

jurídicas capazes de propiciar uma redução dos investimentos diretos do Estado em 

determinados setores, o que, naquela época, era algo extremamente bem-vindo. 

Tendo isto em vista, foram promovidas diversas licitações para a concessão de 

serviços públicos, serviços esses que por vezes tinham tamanho potencial de lucratividade, 

que a empresa contratada, além de não receber qualquer suporte financeiro do Poder 

Público (com base no artigo 17 da Lei de Concessões), ainda lhe pagava um valor de 

outorga estabelecido na licitação, remunerando-se integralmente com as tarifas pagas pelos 

usuários ao longo do prazo de vigência da concessão. 

Acreditava-se que o resultado direto desse movimento de desestatização seria um 

aumento na capacidade do Estado para investir em setores que, por sua natureza, não 

poderiam ser delegados à iniciativa privada, ou ainda em projetos que poderiam sim ser 

delegados, mas que, do ponto de vista financeiro, não seriam capazes de atrair a iniciativa 

privada. 
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 As diretrizes constantes do Capítulo II (“Do Serviço Adequado”), da Lei de Concessões, por exemplo, não 

podem ser lidas literalmente quando estamos diante de uma concessão de obra púbica. Nesse caso, tais 

preceitos deverão adaptados para a realidade desse diferente objeto. 
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A bem da verdade, entretanto, isso nunca ocorreu e o Estado se manteve endividado 

e incapaz de realizar os investimentos necessários, seja nos setores mais basilares seja em 

outros menos estratégicos. Alexandre Santos de Aragão resume de maneira simples o 

dilema em que se encontrava a economia brasileira: “O problema hoje é que, para essa 

crise fiscal ser pelo menos mitigada, o país tem que crescer, e, para tanto, precisa reformar 

e ampliar a sua infraestrutura, para o que, no entanto, continua sem os recursos suficientes 

e com a capacidade de endividamento esgotada. Busca-se uma saída para esse impasse: 

para crescer e sair da crise financeira o Estado tem que investir em infraestrutura, mas não 

tem como financeiramente realizar tais investimentos”. 

Segundo o autor, foi justamente essa conjuntura que deu origem à ideia das 

parcerias público-privadas no Brasil, que surge então com dois objetivos principais: (a) a 

superação dos gargalos de infraestrutura impeditivos do crescimento e consequente 

melhora da situação fiscal do Estado; e (b) a existência de um remédio jurídico para a 

gestão de determinadas atividades de relevância coletiva, que não seriam autossustentáveis 

financeiramente
239

. 

Assim, de uma perspectiva estritamente econômica, as parcerias público-privadas 

foram imaginadas como uma tentativa do Estado de dividir os custos de implantação de 

infraestruturas com a iniciativa privada, já que nenhum deles teria condições de com elas 

arcar individualmente: o Estado por não ter condições financeiras, e a iniciativa privada 

porque a tarifa seria insuficiente (ou em alguns casos inexistente) para cobrir todos os seus 

custos e ainda propiciar uma legítima margem de lucro. 

Com este contexto em mente, passamos agora a analisar a Lei nº 11.079/2004 (Lei 

de PPPs), que instituiu normas gerais para licitação e contratação de parcerias público-

privadas (ou parcerias público-privadas em sentido estrito, como prefere parte da 
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 Gustavo Binenbojm explica o surgimento das PPPs em termos semelhantes: “As justificativas econômicas 

para a institucionalização das PPPs, em sua modalidade de concessão patrocinada, a despeito dos riscos a ela 

inerentes, são as seguintes: (I) o esgotamento da capacidade de endividamento do Estado, em um ambiente 

político que valoriza a responsabilidade fiscal e o régio cumprimento das obrigações assumidas pelo governo 

brasileiro com seus credores nacionais e internacionais. Tal circunstância reduz significativamente a 

capacidade de investimento do Poder Público em infraestrutura e serviços públicos, gerando os conhecidos 

“gargalos” estruturais e aumentando o chamado custo Brasil. Daí a enorme demanda por investimentos 

privados para o financiamento desses setores, o que, todavia, pressupõe a criação de condições favoráveis por 

parte do Poder Público; (II) exaurimento progressivo dos serviços públicos econômicos autosustentáveis, o 

que inviabiliza a opção pelo formato da concessão comum. Rodovias cuja receita com pedágio não cubra os 

custos de operação e manutenção (ou o investimento inicial na construção, recuperação ou ampliação da 

infra-estrutura), embora não sejam rentáveis para a iniciativa privada, podem vir a proporcionar um retorno 

econômico e social extremamente positivo. Daí ser justificável a previsão de uma contraprestação pecuniária 

do parceiro público ao privado, como forma de criar o ambiente de atratividade necessário para seduzir os 

investidores particulares.” (BINENBOJM, Gustavo. As parcerias público-privadas e a Constituição, pp. 3-

4). 
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doutrina
240

). Essa lei introduziu duas novas modalidades concessórias no direito brasileiro: 

a concessão patrocinada e a concessão administrativa, ambas denominadas genericamente 

de parcerias público-privadas (ou, mais informalmente, de “PPPs”). 

Desde já convém destacar que, mais do que a criação de duas novas modalidades de 

concessão, a Lei de PPPs instituiu um regime jurídico diferenciado cabível apenas em 

determinadas situações. De acordo com o artigo 2º, § 4º, da Lei de PPPs, é vedada a 

celebração de contrato de PPP nas seguintes situações: (i) quando o valor contratual for 

inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) (inciso I); (ii) quando o prazo de 

vigência for inferior a 5 anos (inciso II) ou superior a 35 (artigo 5º, inciso I); (ii) quando o 

objeto contratual se referir apenas ao fornecimento de mão de obra, ao fornecimento e à 

instalação de equipamentos, ou à execução de obra pública (inciso III). 

Por outro lado, quando cabível, o regime jurídico aplicável às PPPs permite: (i) a 

previsão de penalidades para a Administração Pública em caso de inadimplemento (artigo 

5º, inciso II); (ii) o reajuste automático (artigo 5º, § 1º); (iii) a possibilidade de a 

contraprestação pública ser realizada em forma diversa do pagamento em dinheiro (artigo 

6º); (iv) a vinculação da remuneração do “parceiro privado” ao seu desempenho (artigo 6º, 

§ 1º); (v) a necessidade de os serviços serem disponibilizados, ainda que parcialmente, para 

a realização do pagamento (artigo 7º), ressalvada a possibilidade de aportes durante a fase 

de investimentos (artigo 6º, § 2º, conforme redação dada pela Lei nº 12.766/12); (vi) a 

possibilidade de outorga de garantias pelo Poder Público (artigo 8º). 

O objetivo deste tópico não é, contudo, o de abordar esses aspectos do regime 

jurídico dos contratos de PPP (até mesmo por que vários deles comportam discussões 

próprias e provocam crítica intensa na doutrina), mas apenas o de indicar o seu conceito e 

regime jurídico (em termos mais gerais), o que passamos a fazer agora. 

O artigo 2º, § 1º, da Lei de PPPs, define a concessão patrocinada como “a 

concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado”. 
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 Neste sentido, vide o ensinamento de Carlos Ari Sundfeld: “Em sentido amplo, ‘PPPs” são os múltiplos 

vínculos negociais de trato continuado estabelecidos entre a Administração Pública e particulares para 

viabilizar o desenvolvimento, sob a responsabilidade destes, de atividades com algum coeficiente de interesse 

geral (concessões comuns, patrocinadas e administrativas; concessões e ajustes setoriais; contratos de gestão 

com OSs; termos de parcerias com OSCIPs; etc.). Seu regime jurídico está disciplinado nas várias leis 

específicas. Em sentido estrito, ‘PPPs’ são os vínculos negociais que adotem a forma de concessão 

patrocinada e de concessão administrativa, tal qual definidas pela Lei federal 11.079/2004. Apenas esses 

contratos sujeitam-se ao regime criado por essa lei.” (SUNDFELD, Carlos Ari. Parcerias público-privadas, 

pp. 22-23). 
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 Depreende-se da leitura de tal dispositivo, que a única diferença existente entre as 

modalidades concessórias estabelecidas pela Lei nº 8.987/1995 e a concessão patrocinada é 

a existência nesta última de uma contrapartida pecuniária a ser paga pelo parceiro público 

ao privado, em adição à receita tarifária. É isto que peculiariza tal instituto. 

 Neste sentido, Fernando Vernalha observa que o “tipo legal da concessão 

patrocinada abarca o tipo da concessão comum de serviços públicos – adicionando-lhe o 

atributo da contraprestação pecuniária provida cronicamente pela Administração Pública 

como parcela da remuneração do concessionário. A compreensão da hipótese legal da 

concessão patrocinada depende, por isso e em certa medida, da compreensão dos 

característicos da hipótese da concessão comum de serviços públicos”
241

. 

 Essa proximidade entre os institutos fez, inclusive, que a Lei de PPPs, determinasse 

em seu artigo 3º, § 1º, que as concessões patrocinadas deveriam se reger subsidiariamente 

pelo disposto na Lei de Concessões e sua legislação correlata. Note-se, no entanto, que o 

inverso não é verdadeiro: não é aplicável às concessões comuns o regime jurídico 

estabelecido pela Lei de PPPs. E isso se explica pelo fato de o regime jurídico fixado pela 

Lei de PPPs partir da premissa da existência de uma contraprestação pública, coisa que não 

ocorre necessariamente (e nem é a regra) em uma concessão comum. 

 Esta última afirmação, por sua vez, suscita uma interessante questão: já não seria 

possível falar em concessão patrocinada anteriormente à Lei de PPPs, já que a concessão 

comum admitia o pagamento de subsídios ao concessionário, com base no artigo 17 da Lei 

de Concessões? Ou em outras palavras: qual seria a diferença entre uma concessão comum 

parcialmente “subsidiada” e a concessão patrocinada? 

 Parece ser justamente neste sentido a provocação de Carlos Ari Sundfeld: “A 

concessão patrocinada já era viável anteriormente, pois adicionais de tarifa podiam ser 

pagos como receita complementar (Lei das Concessões, art. 11). Cuidados de 

responsabilidade fiscal na assunção desses compromissos financeiros já eram devidos (CF, 

art. 167; Lei 4.320/1964; e Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000). 

O que fez a Lei das PPPs foi reafirmar essas exigências (art. 10) e criar limites específicos 

para as despesas com contratos de PPP (arts. 22 e 28). O objetivo claro é reforçar a 

responsabilidade fiscal (Lei das PPPs, art. 4º, inciso IV)”
242

. 

 Teria sido, portando, despicienda a previsão expressa da concessão patrocinada na 

Lei de PPPs? Acredita-se que não. Em primeiro lugar, teve tal previsão o enorme mérito de 

                                                 
241

 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria Público-Privada. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 90. 
242

 SUNDFELD, Carlos Ari. Parcerias público-privadas, p. 23. 
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dissipar de uma vez por todas quaisquer dúvidas sobre a possibilidade de um arranjo 

concessório envolvendo a delegação de serviços públicos contar com alguma espécie de 

apoio financeiro por parte do Poder Público. Como já dito, esta sempre foi uma discussão 

polêmica no âmbito da Lei de Concessões. 

 Mas não foi apenas isso que a Lei de PPPs fez. Tal qual anteriormente frisado, esta 

lei fixou um regime jurídico próprio para esta nova modalidade concessória, sendo este seu 

principal diferencial em relação à concessão comum subsidiada. Dentre as principais 

marcas deste novo regime jurídico, está a possibilidade de outorga de garantias públicas e 

de uma alocação de riscos entre as partes ainda mais flexível do que permitido pela Lei de 

Concessões
243

. 

 Sublinhados os elementos característicos da concessão patrocinada, que, como 

vimos, não introduziu grandes inovações no ordenamento jurídico (do ponto de vista 

estritamente conceitual), faz-se mister analisarmos agora a outra modalidade concessória 

criada pela Lei de PPPs: a concessão administrativa, esta sim um tanto quanto polêmica. 

Nos termos do artigo 2º, § 2º, desse diploma legal, seria a concessão administrativa 

o “contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta 

ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens”. 

 De tal dispositivo depreende-se, portanto, que as concessões administrativas: (i) 

envolvem tanto a prestação de serviços diretamente aos usuários (prestação indireta de 

serviços à Administração Pública) quanto à prestação de serviços diretamente à 

Administração Pública; (ii) têm a remuneração do concessionário advinda integralmente do 

parceiro público (inexiste a figura da tarifa); (iii) poderão envolver ou não a realização de 

obra pública ou fornecimento de bens à Administração Pública. 

 Sendo assim, no que diz respeito especificamente ao objeto da concessão 

administrativa (item ‘i’’ acima), é possível afirmar que este modelo comporta duas 

variações, cada uma dotada de importantes peculiaridades. 

 A primeira seria a concessão administrativa de serviço público. Em tal hipótese, a 

Administração Pública é de ser considerada a usuária indireta dos serviços, vez que estes 
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 Gustavo Binenbojm chama a atenção para este ponto: “Uma outra distinção importante entre as 

concessões comuns e as patrocinadas diz respeito à distribuição dos riscos dos empreendimentos. Enquanto 

na modalidade comum o art. 2°, incisos II, III e IV, da Lei n° 8.987/95 prevê enfaticamente a assunção da 

execução da obra ou serviço pelo concessionário por sua conta e risco, o art. 4°, inciso VI, da Lei n° 

11.079/2004 estabelece, como uma das diretrizes das PPPs, a repartição objetiva de riscos entre as partes. 

Embora a Lei n° 11.079/2004 não disponha, ela mesma, sobre como serão compartilhados os riscos, tal 

matéria deverá constar obrigatoriamente do contrato de PPP (art. 5°, III).” (BINENBOJM, Gustavo. As 

parcerias público-privadas e a Constituição, pp. 2-3). 
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são prestados diretamente pela concessionária à população, como ocorre em uma 

concessão de serviços públicos ou em uma concessão patrocinada. 

 Aliás, há aqui plena condição técnica de operar-se a concessão de serviços públicos 

ou a concessão patrocinada, mas por uma decisão política do Estado (consistente na 

vontade de não onerar os usuários de um determinado serviço público), opta-se pelo 

financiamento integral do projeto pela Administração. O exemplo clássico é a concessão 

administrativa de uma rodovia, em que, ao invés de o concessionário se remunerar pela 

cobrança de tarifa (na forma de pedágio) dos usuários, sua remuneração é efetuada pela 

Administração; é como se esta pagasse o valor do pedágio ao concessionário (modelo 

chamado na doutrina estrangeira de “shadow toll”). 

 Mas veja-se que, ao contrário do que ocorre na concessão comum de serviço 

público, na concessão administrativa de serviço público não é necessário que o serviço 

objeto de delegação seja passível de tarifação. Ou seja, esta modalidade não é aplicável 

apenas aos serviços públicos uti singuli, abrangendo também os serviços públicos uti 

universi (também denominados como “serviços sociais”). Duas hipóteses mais evidentes 

podem ser lembradas nesse terreno: a possibilidade de trespasse da gestão de atividades de 

saúde e da gestão de atividades educacionais; há, inclusive, projetos com estes escopos já 

licitados no Brasil sob a forma de concessão de administrativa
244

. 

Outro ponto que merece atenção no que diz respeito a este tipo de concessão 

administrativa (a concessão administrativa de serviço público), é que, neste caso, aplica-se 

o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição, uma vez que há a delegação de um serviço 

público. Isto é: assim como acontece na concessão comum de serviço público, também 

aqui o concessionário atuará como um centro próprio de imputação jurídica. Ele atuará em 

nome próprio e responderá por isso diretamente, sendo o Estado responsável subsidiário.
245
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 Cite-se a pioneira experiência do Município de Belo Horizonte, que promoveu licitação para a contratação 

de PPP na área da saúde (Hospital Metropolitano) e no setor educacional (diversas unidades educacionais). 
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 “Uma concessão administrativa para delegação de serviços sociais importará transferir ao concessionário 

um controle gerencial sobre a operação (ainda que submetidos ao controle fiscalizatório e regulatório mais 

abrangente exercido pelo parceiro público ou por ente que titularize tal atribuição, como uma agência 

independente), fixando uma posição jurídica própria do concessionário em face dos usuários. Há a 

responsabilização do concessionário-parceiro privado em face do usuário, pois aquele assume a prestação do 

serviço em nome próprio. A Administração, aqui, figura como usuária indireta do serviço, na acepção de ser 

a pagadora pelas prestações organizadas e gerenciadas pelo parceiro privado. O fato de o custeio sobre a 

operação (que poderá manter-se atrelada a variantes de risco de utilização) trasladar-se dos usuários para a 

Administração não é razão bastante para eliminar a figura da delegação. Penso que essa modalidade deve ser 

examinada a partir da existência de delegação da gestão do serviço, porquanto todos os seus efeitos jurídicos 

estão presentes: há controle sobre a gestão dos serviços pelo parceiro privado, assim como sua 

responsabilização perante o usuário” (GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parcerias público-privadas, p. 

177). 
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Seguindo em frente, a segunda variação admitida pelo artigo 2º, § 2º, da Lei de 

PPPs, é a concessão administrativa de serviços ao Estado, mediante a qual utilidades são 

oferecidas à própria Administração Pública (utilizando-se dos termos do artigo 6º, inciso 

II, da Lei de Licitações
246

), na qualidade de usuária direta. Diferentemente da concessão 

administrativa de serviços públicos, a presente figura admite naturalmente um leque 

infinitamente maior de atividades, como nota Fernando Vernalha Guimarães: “Em 

princípio, prestações de qualquer natureza podem ser delegadas pela via da concessão 

administrativa de serviços administrativos”
247

. 

Esse alto grau de abertura parece permitir, em uma primeira análise, que uma 

concessão administrativa tenha como objeto as atividades listadas nos artigos 2º e 3º da Lei 

nº 14.917/2009, que trata da concessão urbanística. De maneira alguma, pretende-se com 

isso causar uma confusão entre os dois institutos, mas apenas adiantar uma fração da 

discussão que tomará o centro do presente trabalho no próximo Capítulo. 

 Ainda em relação à concessão administrativa de serviços ao Estado (ou concessão 

administrativa de serviços administrativos), note-se que o fato de a Administração 

configurar a usuária direta do serviço não importa na exclusão da população como usuária 

indireta. Tome-se, por exemplo, uma concessão administrativa para construção e operação 

de um centro administrativo. Neste caso, a Administração é a usuária direta e a população 

a usuária indireta, na medida em que os servidores públicos alocados em tal centro 

administrativo tem como missão justamente prestar serviços à população. 

 Por fim, considerando que na concessão administrativa de serviços ao Estado não 

há a delegação de um serviço público, ressalve-se que, nesse caso, o concessionário não 

atua “em nome próprio”. Ou seja, ele não é um centro de imputação jurídica e, portanto, 

não se relaciona juridicamente com os administrados. O gestor de um presídio não presta 

serviços aos presidiários, mas sim à Administração Pública. Logo, sua responsabilidade 

não é objetiva (artigo 37, § 6º, da Constituição), pois não se trata de um prestador de 

serviços públicos. 

Independentemente das diferenças acima apontadas, é válido repisar que em ambos 

os tipos de concessão administrativa a remuneração do parceiro privado se dará 
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 Art. 6
o
 Para os fins desta Lei, considera-se: 

(...); 

II – Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais 

como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 

manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais; 

(...). 
247

 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria público-privada, p. 170. 
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exclusivamente por meio de pagamentos realizados pelo Poder Público e o objeto 

contratual poderá contemplar, além da prestação de serviços (públicos ou não), a realização 

de obra pública ou fornecimento de bens.  

No que diz respeito a este último aspecto, vale mencionar que a prática já 

demonstrou que dificilmente serão realizadas licitações de concessões administrativas 

tendo como objeto apenas a prestação de serviços, pois o que se quer viabilizar com a 

utilização desse modelo é a superação dos grandes gargalos de infraestrutura do país, o que 

pressupõe necessariamente a instalação dos equipamentos necessários para tanto. Ademais 

disso, a própria Lei de PPPs veta a utilização desse arranjo para contratos com valor 

inferior a R$ 20 milhões
248

, o que obviamente exclui a possibilidade de se utilizar tal 

modelo para a prestação de serviços de baixa complexidade e que prescindam da 

realização prévia de algum tipo de obra ou fornecimento de bem. 

O regime jurídico dos dois tipos de concessão administrativa também será o mesmo 

e está fixado no artigo 3º
249

 da Lei de PPPs. Ao contrário do que ocorre na concessão 

patrocinada e tendo em vista a diversidade de objetos que a concessão administrativa pode 

comportar, não há a aplicação integral da Lei de Concessão de maneira subsidiária. Fica o 

regime jurídico da concessão administrativa limitado ao disposto na Lei de PPPs, sendo 

aplicável adicionalmente: (i) os artigos 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei de Concessões; e (ii) o 

artigo 31 da Lei nº 9.074/1995. 

 Diante das considerações acima, é fácil perceber que a concessão administrativa 

introduziu algumas novidades, dentre as quais, a extensão da lógica concessória para 

atividades incompatíveis com o sistema tarifário. Esta alteração de paradigmas gerou, por 

sua vez, uma série de questionamentos por parte da doutrina, sendo o principal desses o 

seguinte: seria possível considerar a concessão administrativa uma verdadeira concessão? 

Em geral, tal questionamento
250

 está amparado no argumento de que as concessões 

administrativas não se compatibilizariam com o conceito tradicional de concessão, pois 

                                                 
248

 Perceba-se que os R$ 20 milhões referidos pela Lei de PPPs dizem respeito ao montante que o parceiro 

privado deve efetivamente investir na execução das obras e na prestação dos serviços. Carlos Ari Sundfeld 

explica que esse valor é o montante considerado mínimo pela lei para justificar a outorga, ao contratado, dos 

benefícios do regime da concessão – o prazo longo, as garantias etc. (SUNDFELD, Carlos Ari. Parcerias 

público-privadas, p. 34). 
249

 Art. 3
o
 As concessões administrativas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o disposto 

nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei nº 9.074, de 7 de 

julho de 1995. 
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 Neste sentido, veja-se, por exemplo, Antônio Carlos Cintra do Amaral: “A Lei 11.079 diz, no art. 2º, que a 

chamada ‘concessão administrativa’ é modalidade de contrato administrativo de concessão. Não é. Tanto não 

é que a própria lei, no § 2º do mesmo artigo, define-a como ‘contrato de prestação de serviços de que a 

Administração Pública seja a usuária direta ou indireta’. O conceito de concessão de serviço público está 
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seriam, na verdade, simples contratos administrativos de prestação de serviços, dado que 

não envolveriam a delegação de serviços públicos por conta e risco do concessionário, mas 

apenas o desempenho de atividades em prol da Administração Pública
251

. 

 Para refutar esse argumento, é preciso recordar que o artigo 175 da Constituição 

não fixou um modelo concessório único e com características predefinidas
252

. Não é 

possível afirmar, por exemplo, que este dispositivo constitucional exige que qualquer 

modelo concessório deva ter sua remuneração baseada necessária e exclusivamente no 

sistema tarifário. Mas esse contra-argumento, muito embora sirva para demonstrar que não 

havia qualquer impedimento para a utilização do termo “concessão” no caso da “concessão 

administrativa”, não explica por que o legislador optou por efetivamente utilizar este termo 

e não outro qualquer (o que poderia gerar menos questionamentos, aliás). 

 Explicando tal fato, Carlos Ari Sundfeld ensina que a opção legislativa não foi 

apenas terminológica. O que se quis foi empregar em novos objetos a estrutura contratual e 

a lógica econômica dos contratos regidos pela Lei de Concessões
253

. Na mesma linha, 

Mauricio Portugal e Lucas Navarro colocam que: “ao considerar as PPPs espécies de 

concessão, a Lei 11.079/2004 permitiu a celebração de contratos, com a mesma estrutura 

econômica das concessões de serviço público, voltados, entretanto, à aquisição de serviços 

para a Administração ou para os beneficiários que ela indicar”
254

. Fazendo um breve 

exame retrospectivo, as principais marcas dessa estrutura econômica são a necessidade de 

investimentos pelo parceiro privado e o longo prazo desses ajustes (algo necessário 

justamente para que os investimentos possam ser amortizados). 

 É esta estrutura econômica, ademais, que diferencia a concessão administrativa de 

um mero contrato de prestação de serviços regido pela Lei nº 8.666/1993. Muito diferente 

daquele, que não pode ter valor inferior a R$ 20 milhões, este não demanda qualquer 

                                                                                                                                                    
contido no art. 175 da Constituição. De acordo com esse dispositivo, ao Poder Público compete prestar 

serviço público, direta ou indiretamente, nesta última hipótese mediante concessão ou permissão. Assim, na 

concessão o Poder Público é o prestador do serviço aos usuários, embora o faça indiretamente. Na chamada 

‘concessão administrativa’, o serviço é prestado à Administração Pública. Esta não é a prestadora do serviço, 

e sim sua usuária direta ou indireta” (AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. As parcerias público-privadas no 

Brasil. In: www.conlicitacao.com.br. Acesso em: 25 de julho de 2013). 
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 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria público-privada, p. 83. 
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tanto para designar a transferência da prestação de serviços públicos econômicos a particulares quanto para 

reger a outorga de direitos a particulares sobre bens públicos (concessão de uso de bem público e concessões 

de direito real de uso” (SCHIRATO, Vitor Rhein. A noção de serviço público nas parcerias público-privadas. 

Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, nº 20, 2007, pp. 229-230). 
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 SUNDFELD, Carlos Ari. Parcerias público-privadas, p. 33. 
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investimento por parte do contratado. As diferenças, contudo, não se resumem a isto. 

Também, os contratos de prestação de serviços regidos pela Lei de Licitações são 

marcados por: (i) um escopo unitário, ao contrário da concessão administrativa que admite 

objetos complexos; (ii) desembolsos crônicos da Administração, mas sem viabilidade para 

introduzir no objeto vias para o financiamento da execução (como ocorre em uma PPP); 

(iii) prazos curtos (no máximo 6 anos). 

 Igualmente, não se pode confundir a concessão administrativa com a contratação de 

obra pública (contrato de empreitada) regido pela Lei de Licitações. Na concessão 

administrativa, muito mais do que se responsabilizar pela construção de uma determinada 

infraestrutura, o parceiro privado tem como obrigação operá-la, assumindo, 

consequentemente, quaisquer riscos relacionados à construção. Não à toa, nas PPPs o 

parceiro privado fica responsável também pela elaboração dos projetos básico e executivo. 

 Outro frequente debate relacionado às PPPs (e extensível às concessões 

tradicionais) se trava nas fronteiras do que poderia ou não ser objeto de delegação. Apesar 

de ser muito anterior à Lei de PPPs, essa discussão ganhou força a partir do momento em 

que a Administração Pública passou a utilizar o instituto da concessão administrativa para 

a contratação de serviços em estabelecimentos prisionais, remontando à questão da 

indelegabilidade do poder de polícia. 

 Conforme devidamente detalhada no Capítulo I, tal questão foi tratada pela Lei de 

PPPs, em seu artigo 4º, inciso III, que dá como exemplo de atividades indelegáveis as 

funções de regulação, jurisdição e do exercício do poder de polícia. Tratam-se de funções 

que envolvem autoridade e que, em regra, impõem restrições à esfera jurídica dos 

particulares, razão pela qual só podem ser legitimamente exercidas pelo Poder Público. No 

que diz respeito, entretanto, às atividades meramente materiais relacionadas a tais funções 

(ou outras da mesma natureza), sem alcunha estratégica, não há que se falar em vedação à 

iniciativa privada. O subjetivismo por vezes oculta as margens que separam as atividades 

indelegáveis de outras, devendo tal análise ser realizada no caso concreto, mediante o 

escrutínio do instrumento contratual e das atividades em jogo. 

 Quase dez anos após a aprovação da Lei de PPPs, a experiência vem mostrando que 

estes debates e outros questionamentos mais específicos vêm sendo paulatinamente 

superados. Prova disso é que, após um início tímido, hoje abundam em todas as esferas 

federativas os projetos de PPPs. Já foram realizadas licitações para concessões 

patrocinadas para sistemas viários e de irrigação. Há ainda diversas concessões 

administrativas, envolvendo gerenciamento de hospitais públicos, saneamento básico, 
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estádios de futebol e unidades educacionais. Enfim, as concessões administrativas têm 

envolvido ora a prestação de serviços públicos, ora a contratação de outras atividades não 

qualificadas como tal. 

Muitos Estados e Municípios também já contam com normas próprias sobre o tema, 

que, de maneira geral, seguem o disposto na Lei de PPPs. Muitos entes federativos também 

tomaram a iniciativa de regulamentar outros aspectos específicos relacionados às PPPs, 

como, por exemplo, a possibilidade de apresentação de estudos de viabilidade por entes da 

iniciativa privada, a fim de basear eventuais projetos de PPPs. São os chamados 

procedimentos de manifestação de interesse – PMIs
255

. 

 Com isso, conclui-se a apresentação dos elementos característicos das concessões 

patrocinada e administrativa, bem como das modalidades concessórias regidas pela Lei nº 

8.987/1995. Convém agora abordar a concessão urbanística em meio a tal arcabouço e 

confrontá-la com as modalidades de concessões já existentes, para que se possa chegar a 

uma conclusão quanto a sua natureza e regime jurídico. 

 Para executar tal tarefa, é necessário, entretanto, dar um passo atrás e avaliar 

primeiramente as competências dos entes federativos para legislar sobre licitações e 

contratos administrativos, duas matérias diretamente abordadas pela Lei nº 14.917/2009. 

Com tal análise, poder-se-á discutir não apenas a natureza e regime jurídico da concessão 

urbanística (o que será objeto do próximo Capítulo), como também a constitucionalidade 

da lei que a instituiu. 

 

III.6. A competência para legislar sobre licitação e contratos administrativos 

 

 Para que seja possível oferecer uma análise completa do instituto da concessão 

urbanística no próximo capítulo, é preciso, contudo, abrir espaço para a discussão a 

respeito do sistema de competências previsto na Constituição Federal em matéria de 

concessões, contratos administrativos e licitação. 

Isto será determinante para a verificação da constitucionalidade da legislação 

paulistana sobre o tema, tendo em vista que o Plano Diretor Estratégico do Município de 

São Paulo e a Lei nº 14.917/09 autoproclamaram a concessão urbanística como uma 

“concessão” que toma a forma de um “contrato administrativo” a ser celebrado após a 

devida “licitação”. 
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É verdade, contudo, que, a despeito do teor literal da legislação, tal qual acima 

apontado, nossa análise sobre o instituto, a ser desenvolvida no próximo capítulo dentro do 

arcabouço teórico já apresentado sobre o tema das concessões, poderia eventualmente nos 

levar a conclusões diversas daquilo que consta explicitamente nas leis sobre a concessão 

urbanística (poderíamos concluir, por exemplo, que a concessão urbanística não é uma 

verdadeira “concessão”), o que tornaria inútil uma análise sobre as competências nessa 

matéria. 

Mas como se verá mais adiante, no Capítulo IV, este não é o caso. A discussão que 

se pretende travar gira ao redor da eventual autonomia da figura da concessão urbanística e 

seu regime jurídico em relação às demais modalidades concessórias já existentes. Não há 

dúvidas, contudo, que este instituto enquadra-se dentro do gênero concessão e toma a 

forma de um contrato administrativo, a ser celebrado após a devida licitação. Assim sendo, 

a presente análise das competências legislativas sobre esta matéria é sim determinante para 

o presente trabalho. 

Como verifica Maurício Zockun, a Carta Republicana não aponta explicitamente 

qual pessoa política goza de competência para legislar sobre concessão e permissão de 

serviço público
256

. Também não há uma referência expressa ao termo “contrato 

administrativo” nos dispositivos que tratam das competências federativas. 

Sobre o tema, dispõe apenas a Constituição Federal que “compete privativamente à 

União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, 

para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas 

públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III” (artigo 22, 

inciso XXVII). Não há qualquer outra alusão a este tema nos artigos 21, 22, 23 e 24, que 

estipulam a repartição de competências entre os entes federados. 

Especificamente em relação à concessão de serviços públicos, deve-se levar em 

conta igualmente o teor do artigo 175, parágrafo único, da Constituição, o qual já tivemos a 

chance de abordar aqui. Após dispor em seu caput que os serviços públicos poderão ser 

prestados direta ou indiretamente, neste último caso via concessão ou permissão, prevê seu 

parágrafo único a edição de lei que deverá abranger as seguintes matérias: (i) o regime das 

empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu 

contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e 
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rescisão da concessão ou permissão; (ii) os direitos dos usuários; (iii) a política tarifária; e 

(iv) a obrigação de manter serviço adequado. 

 Note-se que o tal dispositivo não esclarece de quem seria a competência para editar 

tal lei. Se, entretanto, considerarmos o teor das matérias ali elencadas (de caráter altamente 

genérico) e tomarmos como premissa que a concessão de serviços públicos configura uma 

modalidade de contrato administrativo, uma leitura sistemática da Constituição, 

combinando o disposto no artigo 175, parágrafo único, e o previsto no artigo 22, inciso 

XXVII, permite concluir que a lei referida naquele artigo deverá ser editada pela União. 

Afinal de contas, o artigo 22, inciso XXVII, prevê justamente que cabe privativamente à 

União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas suas modalidades. 

Muito embora este dispositivo não fale expressamente em “contrato administrativo”, mas 

sim em “contratação”, esta é a interpretação que vem sendo dada pela doutrina. 

 Com base nesses dispositivos, a União editou então a Lei nº 8.987/1995 e a Lei nº 

9.074/1995, que, a princípio, deveriam trazer normas gerais a respeito das concessões e 

permissões de serviços públicos. Diz-se “a princípio”, pois tais diplomas foram um pouco 

além em alguns de seus dispositivos, conforme mais adiante demonstrado. 

 Considerando, entretanto, que, a figura objeto do presente trabalho não se confunde 

com a concessão de serviços públicos e, igualmente, não encontra fundamento expresso na 

Lei de Concessões ou na Lei nº 9.074/1995, como será visto no Capítulo subsequente, faz-

se necessário retornarmos à análise do artigo 22, inciso XXVII, da Constituição, que, como 

exposto, não se prende a uma única modalidade concessória, fazendo referência genérica 

aos termos “contratação” e “licitação”. 

 Este dispositivo não é, entretanto, de simples aplicação e traz consigo algumas 

complexidades, a começar pelo conteúdo de seu caput, que prevê a competência privativa 

da União para legislar sobre as matérias ali arroladas, dentre as quais aquela constante no 

inciso XXVII. 

 De acordo com a doutrina sobre o tema, no caso das competências privativas, a 

regra é que seu exercício seja conferido em plenitude à respectiva esfera de poder. Isto é, o 

poder competente fica autorizado a normatizar todos os aspectos, gerais e específicos, das 
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matérias submetidas à sua competência
257

. No caso do artigo 22, o poder competente seria 

a União
258

. 

 Em contraposição às competências legislativas privativas, existiriam as 

competências legislativas concorrentes, que na nossa Constituição estão previstas no artigo 

24. Nesse caso, a regra geral é que à União cabe editar normas gerais, ficando os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios responsáveis pela legislação suplementar. Ou seja, 

existe um espaço muito maior para a atuação legislativa dos demais entes federados. 

 Diante desse quadro legal, se levarmos ao pé da letra o disposto no caput do artigo 

22, caso a legislação paulistana possa ser configurada como uma norma geral de licitação e 

contratação, ela seria necessariamente inconstitucional, já que apenas a União poderia 

legislar sobre tal assunto. 

 Sem entrar ainda no mérito de a legislação sobre a concessão urbanística configurar 

ou não uma norma geral de licitação e contratação, é válido, independentemente disso, 

avaliarmos a afirmação acima: seria, de fato, a União o único ente competente para legislar 

sobre esse tema? Como então compatibilizar este dispositivo com a existência de leis 

estaduais sobre licitações e concessões antes da promulgação da Lei de Concessões ou 

ainda a existência de leis estaduais e municipais sobre parcerias público-privadas antes da 

Lei nº 11.079/2004? Seriam tais leis necessariamente inconstitucionais? 

 A maior parte da doutrina vem adotando uma postura crítica em relação a este tema 

e refutando o entendimento de que apenas a União poderia legislar sobre normas gerais de 

licitação e contratação. 

 Fazendo referência a este inciso, José Afonso da Silva, por exemplo, entende que o 

fato de tal matéria (licitação e contratação) não constar na competência concorrente não 

impede que Estados e Distrito Federal possam legislar suplementarmente sobre esses 

assuntos. Podem e é de sua competência fazê-lo, pois, nos termos do § 2º do artigo 24, a 

competência da União para legislar sobre “normas gerais” não exclui (na verdade até 

pressupõe) a competência “suplementar” dos Estados (e também do Distrito Federal, 

embora não se siga daí), e isso abrange não apenas as “normas gerais” referidas no § 1º 

desse mesmo artigo no tocante a matéria neste relacionada, mas também as “normas 

gerais” indicadas em outros dispositivos constitucionais, porque justamente a característica 

da legislação “principiológica” (normas gerais, diretrizes, bases), na repartição de 
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competências federativas, consiste em sua correlação com a competência suplementar 

(complementar e supletiva) dos Estados
259

. 

 Ou seja, ao prever em seu inciso XXVII que compete à União legislar sobre 

“normas gerais” de licitação e contratação, estaria a Constituição automaticamente 

remetendo a questão à disciplina do artigo 24, que trata justamente das matérias que 

deverão ser objeto de normas gerais por parte da União, sem excluir a competência 

suplementar e complementar dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Neste sentido, Fernanda Dias Menezes de Almeida sustenta que há uma 

inadequação técnica na inclusão de certas competências legislativas concorrentes entre as 

competências legislativas privativas da União. Segundo a autora, deveriam ter figurado 

entre as matérias objeto de competência legislativa concorrente, arroladas no artigo 24, 

aquelas que, impropriamente, constaram nos incisos IX, XXI, XXIV e XXVII do artigo 

22
260

. Ter-se-ia então num mesmo artigo todas as matérias em relação às quais cabe à 

União editar apenas normas gerais e, em outro, todos os assuntos passíveis de disciplina 

legislativa plena pela União. 

A autora chama atenção ainda para as consequências práticas que tal impropriedade 

já gerou, invocando o exemplo da Lei nº 6.544/1989, do Estado de São Paulo, que 

dispunha sobre o estatuto jurídico das licitações e contratos pertinentes a obras, serviços, 

compras, alienações, concessões e locações. Interpretando literalmente o artigo 22, 

parágrafo único, da Constituição, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo chegou a 

recomendar que não fossem celebrados quaisquer contratos com base em tal lei, uma vez 

que inexistia lei complementar que autorizasse o Estado a legislar sobre o tema. 

 Também analisando este caso, Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira é enfático e conclui 

que: “Ora, a interpretação sistemática da Constituição não permite, nem de longe, concluir 

pela inexistência de competência dos entes federados de legislar sobre essa matéria no seu 

âmbito, independentemente de eventual legislação da União”
261

. 

 Traduzindo em outros termos os entendimentos doutrinários trazidos acima, parece-

nos que a interpretação mais precisa do artigo 22, inciso XXVII, é aquela que combina este 
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dispositivo com o disposto nos artigos 18, 24 e 30, inciso II, da Constituição. Ou seja, a 

regra constante no artigo 22, inciso XXVII, deve ser interpretada em função do princípio 

da federação e não pode servir como instrumento para limitação da atuação dos demais 

entes federativos em relação ao tema de licitação e contratação. 

 E vale notar que essa limitação poderia ocorrer de duas maneiras completamente 

diferentes. Poderia a União se valer do disposto no artigo 22, inciso XXVII, para 

estabelecer normas gerais abusivas, capazes de invadir a autonomia local e, com isso, 

inviabilizar a adoção de determinadas alternativas jurídicas por parte dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Ou, alternativamente, pode a União silenciar a respeito de 

determinando assunto, não estabelecendo qualquer norma geral. Com uma interpretação 

literal do artigo 22, inciso XXVII, a única consequência possível dessa eventual omissão 

seria a completa paralisação dos demais entes federativos, já que apenas a União possuiria 

competência para legislar a respeito do tema e ela teria optado por não legislar. 

 Com a interpretação sistemática do artigo 22, inciso XXVII, da Constituição é 

possível responder ao primeiro dos problemas acima com o seguinte remédio: no caso de a 

União propor normas gerais abusivas, estas deverão ser interpretadas como aplicáveis 

apenas à União e não aos demais entes federativos. Por sua vez, em relação ao segundo 

problema, o não exercício pela União de sua competência para editar normas gerais (no 

caso, de licitação e contratação) não paralisa a competência estadual para legislar sobre a 

matéria, por força do artigo 24, § 3º (“Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os 

Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades”). 

Como já visto (no Capítulo I), este último dispositivo pode e deve ser interpretado 

extensivamente aos Municípios. 

 Em relação à última hipótese, aplica-se, portanto, o mesmo racional que já tivemos 

a chance de explorar quando analisamos o artigo 24, inciso I, que trata da competência em 

matéria de direito urbanístico. E consequentemente a conclusão só poderia ser a mesma: a 

inexistência de norma geral editada pela União a respeito da licitação e contratação de 

concessão urbanística, no caso, não constitui obstáculo para que tal figura seja instituída 

por via local. 

 É essa a conclusão de Marçal Justen Filho, que traça, ademais, um paralelo entre a 

situação atual da concessão urbanística e a situação das concessões de serviço público em 

momento anterior à Lei nº 8.987/1995. Transcreva-se a valiosa lição deste autor: “Não se 

contraponha que a concessão urbanística seria uma modalidade de concessão, tema objeto 

de normas gerais em diversas leis federais. Assim, tendo as leis federais omitido a 
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disciplina da concessão urbanística, deveria reputar-se existente uma implícita vedação em 

nível de norma geral. O argumento prova demais, eis que dele redundaria o efeito de que 

somente as concessões previstas expressamente em lei federal poderiam ser praticadas 

pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Basta lembrar a ausência de normas gerais 

sobre concessão de serviço público até a edição da Lei Federal nº 8.987 e a inexistência de 

norma geral quanto a concessão de bem público para comprovar a inviabilidade da tese 

acima exposta. Admitir que os entes federados poderiam praticar apenas as concessões 

previstas em normas gerais federais conduziria à invalidade de todas as concessões de 

serviços públicos adotadas antes de 1995 e à impossibilidade de outorgas de concessões de 

bens públicos”
262

. 

 Ou seja, inexistindo uma lei federal estipulando normas gerais sobre licitação e 

contratação em matéria de concessão urbanística, podem sim os Municípios legislarem a 

este respeito. Como já enfatizado no primeiro capítulo, isso não significa, entretanto, que 

uma lei federal sobre o assunto não seria bem-vinda. Não para dar suporte legal à 

legislação paulistana, mas sim para estabelecer normas uniformes sobre a matéria e fixar 

uma alternativa jurídica que possa ser utilizada por todos os entes federativos, 

independentemente da necessidade de cada um de tais entes aprovarem uma legislação 

específica como fez o Município de São Paulo. 

 Caso uma lei federal com este conteúdo venha a ser aprovada, o máximo que se 

poderia admitir seria a necessidade de adaptação da legislação local a tal diploma 

federal
263

, como ocorreu com a Lei de Licitações do Estado de São Paulo quando da 

promulgação da Lei nº 8.666/1993 ou com a Lei de PPPs do Estado de Minas Gerais 

quando da promulgação da Lei nº 11.079/2004. 

 Se partirmos da premissa acima de que, em certas situações, poderiam sim os 

Municípios legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, nem seria necessário, 

para nosso caso concreto, discutir se a legislação paulistana sobre concessão urbanística 

poderia ou não ser considerada uma norma geral de licitação e contratação. Isto apenas 

seria necessário se chegássemos à conclusão de que apenas a União pode legislar sobre tal 

matéria, o que, por conseguinte, nos obrigaria ao exercício de verificar se a Lei nº 

14.917/2009 (e os artigos relacionados ao tema no Plano Diretor Estratégico) constitui uma 

norma geral de licitação e contratação: se assim o fosse, ela teria que ser considerada 
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inconstitucional. Ou seja, sob tal raciocínio, a legislação paulistana só poderia ser 

considerada válida se sua natureza fosse considerada específica e não geral. 

 Sem qualquer pretensão de esgotar essa difícil discussão, vale ressaltar, como já 

fizemos no primeiro capítulo, que constitui uma tarefa extremamente árdua conseguir 

identificar na legislação quais normas têm natureza geral e quais não. A doutrina 

estrangeira e brasileira há muito se debruça sobre o assunto, mas não há unanimidade. 

Há, contudo, certo consenso a respeito determinados critérios que poderiam ser 

utilizados nessa empreitada. Segundo Mariana Novis
264

, tais critérios seriam os seguintes: 

(i) normas gerais fixam princípios, critérios básicos, diretrizes; (ii) normas gerais estão 

impedidas de exaurir o assunto em foco; e (iii) normas gerais podem ser aplicadas 

uniformemente em todo o país. 

 Em amplo estudo sobre o tema, Alice Gonzales Borges entende que normas gerais 

são diretrizes para legislar, comandos dirigidos para o legislador local, para que este as 

tenha como orientação, no exercício de sua competência inafastável. Assim, normas que 

detalhem, minudenciem, todos os aspectos de uma questão, nada deixando à imaginação 

do legislador local para que se crie direito, atendendo às suas peculiaridades locais, às 

exigências diversificadas pelos múltiplos interesses públicos a atender; no uso da 

competência constitucional, seguramente não são normas gerais
265

. De maneira ainda mais 

sintética, afirma Floriano de Azevedo Marques que o máximo possível, em se tratando de 

normas gerais, é uma delimitação genérica do conceito, o estabelecimento de um 

“standard” jurídico que permita, diante de situações concretas, concluir pelo caráter 

genérico ou específico de uma dada norma jurídica
266

. 

 Em matéria de licitações e contratações públicas, as leis que pretendem cumprir o 

papel de normas gerais são aquelas já amplamente mencionadas no presente trabalho, quais 

sejam: a Lei de Licitações, a Lei de Concessões e a Lei de PPPs. 

 Neste sentido, inclusive, a Lei de Licitações, numa aparente ânsia de provar 

imediatamente que constitui uma norma geral, traz logo em seu artigo 1º o seguinte texto: 

“Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes 

a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. 
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E, de fato, diversos dos dispositivos previstos em tal diploma têm o claro objetivo 

de fornecer diretrizes e princípios para a atuação dos demais entes federativos (veja-se os 

artigos 1º a 5º, por exemplo). Isso não significa, entretanto, que em alguns momentos o 

legislador não tenha entrado em detalhes que tiveram por resultado restringir a atuação de 

Estados e Municípios nesta matéria. 

 Esse, aliás, é o diagnóstico de grande parte da doutrina. Para Adilson Abreu Dallari, 

por exemplo, a Lei de Licitações não contém apenas normas gerais, pois desce a minúcias 

e detalhamentos que não podem se enquadrar em tal conceito. Ela pode e deve ser acatada, 

sem restrições, pelos órgãos da Administração Federal, mas não merece acatamento 

integral por parte dos Estados e Municípios, que devem respeitar apenas as normas gerais 

ali contidas, mas devem editar suas próprias leis sobre licitações e contratos, ajustadas as 

suas respectivas peculiaridades. 

O mesmo pode ser dito da Lei de Concessões e da Lei de PPPs. São, de maneira 

geral, leis estruturantes, que contêm normas gerais sobre diferentes modalidades 

concessórias, mas que, por vezes, acabam por tropeçar no limite da autonomia dos outros 

entes federativos. Tome-se, por exemplo, o artigo 28
267

 da Lei de PPPs. Antes mesmo de 

tal dispositivo ser alterado, para prever o limite de 5% da receita corrente líquida para fins 

de contratação de PPPs nos anos subsequentes (anteriormente o limite era de apenas 1%), o 

Estado da Bahia, entendendo que tal norma claramente não se configurava como norma 

geral, fixou em sua própria Lei de PPPs que tal limite seria de 5% e não despertou com 

isso qualquer questionamento por parte dos órgãos de controle. Ressalte-se, contudo, que a 

presença de normas específicas no âmbito da Lei de Licitações, da Lei de Concessões e da 

Lei de PPPs deve ser considerada a exceção; a regra, tal qual frisado, é a natureza geral das 

normas contidas nesses diplomas. 

Prosseguindo na análise sobre o tema, se tomarmos como parâmetro de normas 

gerais as leis acima citadas (excluindo-se, logicamente, aqueles dispositivos que, como 

mencionado, são de alguma maneira abusivos), veremos que o conteúdo da legislação 

paulistana sobre concessão urbanística segue a linha desses diplomas federais, fixando 

normas programáticas e genéricas. 
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Eventualmente, num esforço hercúleo, poder-se-ia tentar defender, na contramão do 

exposto acima, que a legislação paulistana visa na verdade instituir uma ferramenta 

específica para resolver um problema local igualmente específico, o que amenizaria a 

discussão sobre sua constitucionalidade. 

Mas esse definitivamente não é o caso. O que a legislação paulistana faz sobre o 

tema é em tudo semelhante ao que fazem a Lei de Concessões e a Lei de PPPs: ela fixa 

conceitos gerais, estabelece princípios e tenta delimitar um regime jurídico; tudo isso sem 

grande rigor técnico é verdade, o que, aliás, foi o que nos levou a optar por esse tema para 

o presente trabalho. 

Por essa razão, afirmamos mais acima que, se partíssemos da premissa de que o 

artigo 22, inciso XXVII, Constituição Federal constitui uma vedação à estipulação de 

normas gerais em matéria de licitação e contratação por Estados e Municípios, a legislação 

sobre concessões urbanística acabaria por ser considerada inconstitucional. 

 Esse não é o caso, contudo. Como já explicado com base nos ensinamentos de 

Marçal Justen Filho, a cláusula constitucional reservando à União a competência para 

editar norma geral deve ser conjugada com o princípio da federação. Assim, diante da 

inexistência de norma geral em nível federal sobre o tema, não estão os Estados e 

Municípios vedados a legislar sobre o tema, mas pelo contrário: estão plenamente 

legitimados e autorizados a tanto. A inércia de um ente, diga-se uma vez mais, não pode 

acabar por onerar outro ente, que enxerga em determinada alternativa jurídica uma solução 

para alguns de seus desafios (no caso, os problemas de cunho urbanístico). 

 Por fim, vale ressaltar que há ainda uma última interpretação que poderia ser 

invocada caso não admitíssemos, como fizemos, a possibilidade de o Município de São 

Paulo editar normas gerais sobre concessão urbanística e fossemos, portanto, obrigados a 

se esquivar do comando constitucional contido no artigo 22, inciso XXVII, sob pena de 

inconstitucionalidade da legislação paulistana, que, tal qual exposto, pode sim ser 

considerada de natureza geral. 

 Esta interpretação estaria calcada na possível diferenciação entre os termos 

“contratação” e “contrato”. É o que preconiza Fernando Dias Menezes de Almeida
268

. Com 

base nessa distinção, ensina que contratação é a ação de contratar, enquanto contrato é o 

objeto dessa ação. De fato, o dispositivo constitucional fala em “contratação” e não em 

“contrato”. 
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 De acordo com esse entendimento, os aspectos estruturais dos contratos 

administrativos (ex.: tipos contratuais, cláusulas necessárias, regime jurídico próprio) 

dizem respeito à noção de “contrato”, enquanto a “contratação” envolve normas de 

regência do ato de contratar (ex. necessidade de previsão de recursos orçamentários, 

respeito ao resultado do procedimento licitatório, controles externo e internos pertinentes). 

 Se tomada a questão sob esta perspectiva, uma possível linha de argumentação seria 

que a legislação sobre a concessão urbanística se relaciona muito mais com o conceito de 

“contrato” do que com o de “contratação”, restando, portanto, inaplicável o disposto no 

referido dispositivo constitucional. Entende-se, contudo, que tal interpretação, além de 

excessivamente formal por se prender apenas a aspectos terminológicos, acabou por não 

prosperar na jurisprudência sobre o tema
269

. 

 Frise-se, contudo, que ainda que tais discussões venham a tomar lugar quando de 

uma possível análise sobre a constitucionalidade da legislação sobre a concessão 

urbanística, razão pela qual entramos nesse detalhe, a nosso ver, não seria preciso ir tão 

longe, já que a leitura sistemática da Constituição (principalmente dos artigos 18, 24 e 30, 

inciso II) admite a atuação do Município nesta seara diante da ausência da atuação federal. 

 Um último argumento contrário à constitucionalidade da legislação que instituiu a 

concessão urbanística residiria na eventual violação ao artigo 22, incisos I e II, da 

Constituição Federal. Segundo Kiyoshi Harada
270

, a Lei nº 14.917/2009 regularia questões 

relativas à propriedade, além de criar uma nova modalidade desapropriatória, o que 

representaria uma invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito 

civil (inciso I) e desapropriação (inciso II). 

 Como se verá no Capítulo subsequente, o argumento – que, aliás, já foi refutado 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ação sobre o tema (vide nota de 

rodapé nº 302) –, não procede. Primeiramente, não há criação de nova modalidade de 

desapropriação, como se verá no próximo Capitulo. Em segundo lugar, quando disciplina 

sobre instrumentos como o direito de preempção, o direito de superfície e a concessão de 

direito real de uso, a Lei nº 14.917/2009 apenas reproduz o constante no Estatuto da 

Cidade, assim como o faz o próprio Plano Diretor Estratégico (em diversos momentos), 

que, aliás, é uma lei municipal e não teve sua constitucionalidade discutida. 

 Fixada, portanto, a constitucionalidade das leis objeto do presente estudo, tanto sob 

a perspectiva das competências constitucionais para fins de direito urbanístico, como no 
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âmbito de licitações e contratações públicas, convém agora passarmos para o desafio 

principal do presente trabalho, que é buscar uma definição do instituto da concessão 

urbanística e delimitar seu regime jurídico. 
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CAPÍTULO IV - CONCESSÃO URBANÍSTICA: NATUREZA E REGIME 

JURÍDICO 

 

IV.1. Plano do Capítulo 

 

 No âmbito deste Capítulo IV, pretendemos enfrentar mais diretamente a questão 

nevrálgica do presente trabalho: constituiria a concessão urbanística um novo instituto 

dentro do Direito Administrativo dotado de autonomia ou esta se enquadraria em 

categorias jurídicas já existentes? Respondido satisfatoriamente tal questionamento, será 

proposta, ato contínuo, uma delimitação do regime jurídico aplicável a tal instituto. 

Finalmente, uma vez fixada a natureza jurídica da concessão urbanística e 

delimitado seu regime jurídico, serão retomadas algumas discussões abordadas 

preliminarmente em outros momentos do presente trabalho, que prescindiam justamente de 

uma melhor definição a respeito de tais questões para sua plena análise, caso, por exemplo, 

da questão da desapropriação. 

 Por fim, serão explorados outros pontos igualmente importantes para a plena 

implementação do instrumento da concessão urbanística pela Administração no âmbito do 

exercício da atividade urbanística, mas que não foram esquadrinhados até o momento. 

 Para cumprir com tal plano, será realizado inicialmente um exercício de 

confrontação daquilo que foi exposto no Capítulo II, que teve a função primordial de 

apresentar as características centrais da concessão urbanística na legislação local, com o 

exposto no capítulo anterior, onde foram explorados os contornos das modalidades 

concessórias estabelecidas pela Lei nº 8.987/1995 e pela Lei nº 11.079/2004. 

 

IV.2. A concessão urbanística como modalidade do gênero concessão 

 

 Para prosseguirmos, contudo, no exame de nossa questão central, é imperativo 

preliminarmente validar uma premissa já adotada no âmbito do Capítulo anterior, a de que 

a concessão urbanística constitui uma modalidade que se insere no gênero concessão. 

 Naquela ocasião, adiantamos nossa opinião positiva a este respeito apenas para fins 

de análise da constitucionalidade da figura da concessão urbanística tendo em vista as 

competências constitucionais em matéria de Direito Administrativo. Mas considerando que 

o fizemos de forma breve, somente para a finalidade que se buscava naquele momento, 
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aproveitamos o ensejo para ratificar este ponto, já nos colocando no devido caminho para o 

posterior enfrentamento da questão a respeito da autonomia do instituto. 

 Muito embora o Plano Diretor Estratégico, a Lei nº 14.917/2009 e a Lei nº 

14.918/2009 tenham utilizado o termo “concessão” para batizar o instituto em tela, tendo, 

ademais, feito referência abundante a tal termo ao longo de seus textos, tal fato, por si só, 

não comprova que a concessão urbanística se enquadra como uma modalidade dentro do 

gênero concessão. Pelo contrário, isso poderia denotar apenas e tão somente uma má 

técnica legislativa por parte do legislador local. 

 Não acreditamos ser esse o caso, mas também não nos parece ser tão óbvia a 

configuração da concessão urbanística como uma modalidade dentro do gênero concessão. 

E nem poderia ser, tendo em vista a extrema complexidade das atividades que podem 

servir de objeto para tal instituto. 

 Não à toa, ao analisar especificamente a figura da concessão urbanística e o amplo 

leque de atividades que esta pode abarcar, Marçal Justen Filho questiona a possibilidade de 

se falar em concessão: “Como aludir-se a uma concessão a propósito de uma relação 

jurídica que redunda na exploração de atividades claramente econômicas, de natureza 

privada, pelo particular ‘contratado’?”
271

. O mesmíssimo questionamento também pode ser 

encontrado nos ensinamentos de Floriano de Azevedo Marques
272

: “pode o instituto da 

concessão ser utilizado para delegar obras e atribuições públicas que não sejam serviço, 

obra ou uso de bem público?”. 

 De fato, não se trata de algo trivial. Cabe recuperar, pois, a definição proposta para 

o instituto da concessão como gênero no capítulo anterior, e analisar calmamente a 

questão. 

 Como já exposto, o instituto da concessão como gênero pode ser conceituado como 

a outorga de um direito relativo a algo que seja inerente à Administração a outra pessoa, 

tendo por finalidade viabilizar a realização de investimentos significativos para promover a 

disponibilização de bens e serviços à sociedade. 

 Partindo de tal definição, cumpre, portanto, identificar primeiramente se há na 

concessão urbanística a delegação de algo que seja inerente à Administração. Retomando o 

disposto na Lei nº 14.917/2009, nota-se que a concessão urbanística busca viabilizar a 

delegação ao privado da atribuição pública de urbanizar ou reurbanizar determinada área, 

nos termos definidos pelo Poder Público no âmbito de um projeto urbanístico. Utilizando-
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se da terminologia empregada no primeiro capítulo, efetiva-se, por meio da concessão 

urbanística, a delegação da função urbanística
273

, que, como já visto, tem natureza pública. 

 Em síntese, ainda que o objeto da concessão urbanística compreenda, além de obras 

e serviços classificados como públicos, atividades eminentemente privadas, estas estarão 

sempre vinculadas a uma função pública, qual seja, a função urbanística, o que justifica o 

enquadramento da figura no âmbito da concessão. 

 Mais uma vez de acordo com Marçal Justen Filho, na concessão urbanística o 

núcleo fundamental da questão reside na execução de obras e atividades de natureza 

privada, mas vinculadas a uma atividade de interesse público. O surgimento de 

oportunidades de negócios privados é uma decorrência, que não configura a finalidade 

principal da avença, ainda que sua relevância econômica seja fundamental para o sucesso 

do pacto
274

. 

 Também é inegável que a concessão urbanística cumpre com o elemento funcional 

constante no conceito do gênero concessão, tendo em vista que serve, tais quais as demais 

modalidades concessórias, a viabilizar a realização de investimentos significativos, 

promovendo a disponibilização de bens e serviços à sociedade. No caso, bens e serviços 

conexos à atividade urbanística. 

 Assentada a classificação da concessão urbanística como modalidade dentro do 

gênero concessão, cabe agora prosseguir na análise de tal instituto, colocando uma lupa em 

seus elementos essenciais com o intuito de diferenciá-los definitivamente ou aproximá-los 

daqueles já existentes em outras modalidades concessórias. Apenas assim, será possível 

obter uma resposta satisfatória a respeito da autonomia do instituto da concessão 

urbanística. 

 

IV.3. A autonomia da modalidade concessão urbanística 

 

 Tal qual ressaltado em outro momento, para se avaliar determinado instituto 

jurídico é de fundamental importância atentar para o regime ao qual se acha subordinado. 

É lá que podem ser encontrados os elementos que caracterizam o instituto analisado. Não 

por outra razão, dedicou-se o Capítulo II deste estudo à apresentação dos elementos 
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essenciais fornecidos pelo Plano Diretor Estratégico e pela Lei nº 14.917/2009 a respeito 

da concessão urbanística. 

 Também é certo, contudo, que os próprios elementos fornecidos por tais diplomas 

podem nos conduzir a conclusões que nos permitem melhor avaliar o regime jurídico 

aplicável. Suponhamos, por exemplo, que a análise das caraterísticas essenciais da 

concessão urbanística nos levasse a concluir que este instituto se confunde com a figura da 

concessão de obra pública. Neste caso, além do Plano Diretor Estratégico e da Lei nº 

14.917/2009 – legislações que instituíram a concessão urbanística –, dever-se-ia aplicar a 

tal instituto a integralidade da Lei de Concessões, mas não a Lei de PPPs, como ocorre 

atualmente (vide artigo 4º, caput, da Lei nº 14.917/2009). 

 Neste contexto, investigaremos agora a natureza jurídica da concessão urbanística, 

com o objetivo de ou afirmar sua autonomia e, consequentemente, avaliar o regime 

jurídico instituído pelo Plano Diretor Estratégico e, em maiores detalhes, pela Lei nº 

14.917/2009 a partir de tal premissa, ou, alternativamente, identificar a verdadeira 

identidade de tal instituto e perseguir o regime jurídico então aplicável. 

 A partir do panorama legal apresentado no capítulo anterior, uma primeira 

alternativa seria aproximar a figura da concessão urbanística da concessão de serviços 

públicos, tal qual esta se apresenta no artigo 2º, inciso II, da Lei de Concessões. 

 Uma nova leitura do artigo 3º da Lei nº 14.917/2009 permite, contudo, refutar de 

imediato tal entendimento. Em primeiro lugar, resta evidente em tal dispositivo que a 

tônica da concessão urbanística reside na execução de obras e não de serviços. Estas obras, 

como já pontuamos, podem ter natureza pública (construção de um viaduto, por exemplo) 

ou privada (construção de um edifício comercial, por exemplo), mas serão sempre 

vinculadas ao interesse público inerente à atividade urbanística. 

 Note-se, ademais, que o caput do referido artigo 3º não menciona qualquer serviço 

(seja de natureza pública ou privada). Por óbvio, considerando o caráter não exaustivo da 

listagem fornecida pelo artigo, nada impede que a concessão urbanística traga em seu 

objeto alguns serviços. Aliás, isso se mostra imprescindível já que a execução de obras 

exige igualmente a prestação de determinados serviços (manutenção, por exemplo). 

Ainda assim, não nos parece que a existência de tais serviços acessórios possa, em 

qualquer cenário, ter o condão de transmutar a figura em questão em uma concessão de 

serviços públicos ou em uma concessão de serviços públicos precedida obra. 

Até mesmo porque, ainda mais importante, é o fato de que tais serviços, assim 

como outros que possam eventualmente integrar a concessão urbanística e não sejam 
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meramente acessórios às obras executadas, dificilmente poderiam ser classificados como 

serviços públicos. Como tivemos a chance de explorar, muito embora o conceito de serviço 

público seja contingente e historicamente variável, sendo passível de inúmeras 

interpretações diferentes na doutrina nacional, não nos parece, num primeiro momento, ser 

juridicamente viável configurar de antemão os possíveis serviços objeto de uma concessão 

urbanística como serviços públicos, ainda que adotada uma concepção extremamente 

ampliativa de tal conceito. 

 No que tange aos possíveis objetos da concessão urbanística, chama a atenção ainda 

o fato de o § 1º do artigo 3º da lei paulistana exigir que a área o objeto da concessão 

urbanística seja dotada de infraestrutura de abastecimento de água potável, disposição 

adequada de esgoto sanitário, distribuição de energia elétrica e iluminação pública, dentre 

outros. Ou seja, são mencionados diversos serviços categorizados como públicos pela 

legislação. 

 A leitura descontextualizada desse dispositivo poderia dar margem a, ao menos, 

três interpretações, quais sejam: (i) a concessão urbanística pode eventualmente incluir em 

seu objeto tanto a execução das obras de infraestrutura relacionadas à prestação de serviços 

públicos, como a própria prestação de tais serviços públicos; (ii) a concessão urbanística 

pode ter em seu objeto a execução das obras de infraestrutura relacionadas à prestação de 

serviços públicos, sendo a própria prestação de tais serviços públicos de responsabilidade 

do Poder Público, podendo fazê-lo direta ou indiretamente; ou ainda (iii) a execução das 

obras de infraestrutura relacionadas à prestação de serviços públicos e ainda a própria 

prestação de tais serviços públicos é de responsabilidade exclusiva do Poder Público, 

podendo fazê-lo mais uma vez direta ou indiretamente. 

 Considerando o teor do caput do artigo 3º, voltado, sobretudo, à execução de obras 

de infraestrutura de caráter urbanístico, entende-se que a segunda interpretação é a mais 

acertada. Pode a concessionária no âmbito de uma concessão urbanística ter como encargo 

a execução de obras de infraestrutura relacionadas à prestação de um serviço público 

(abertura de túneis para a passagem de cabos de energia elétrica, por exemplo). Não só é 

possível, como é recomendável que isto ocorra. 

 Descarta-se, a princípio, a primeira interpretação, pois, apesar de ser juridicamente 

viável, destoa do objetivo precípuo da concessão urbanística, que é o de promover a 

revitalização urbana de determinada área e não servir como instrumento para 

disponibilização de serviços públicos básicos. Além disso, do ponto de vista estritamente 

prático, a realização de uma licitação cujo objeto combinasse serviços tão distintos quanto 
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os relacionados à revitalização urbana e o de fornecimento de energia elétrica, por 

exemplo, agregaria extrema complexidade ao certame licitatório e, por tal razão, 

provavelmente seria de pouca aceitação pelo mercado. 

 A terceira interpretação cabível de tal dispositivo peca, por sua vez, por não 

observar o princípio da eficiência, que deve nortear os atos da Administração Pública. 

Ainda que a prestação dos serviços públicos na área objeto da concessão urbanística 

permaneça sendo de responsabilidade do Poder Público, o fato é que seria mais eficiente 

para o Poder Público incluir determinadas obras de infraestrutura relacionadas a tais 

serviços no âmbito da própria concessão urbanística (levando-se em consideração, 

logicamente, que esta já seria contratada) do que promover diferentes contratações com 

objetos segregados. Esta segunda opção, sem dúvida, importaria em maior tempo e em 

maior custo administrativo, sem necessariamente garantir uma economia para os cofres 

públicos. 

 Outro ponto que parece evidenciar a incompatibilidade entre as figuras da 

concessão urbanística e da concessão de serviços públicos é o sistema de remuneração 

inerente a tais institutos, algo que decorre justamente do fato desses institutos terem 

objetos muito diversos, como acima realçado. 

 Na concessão urbanística, como já visto, a remuneração do concessionário se dá 

principalmente por meio de mecanismos inerentes ao mercado imobiliário: compra e venda 

de imóveis, aluguéis, dentre outros. Isso não exclui, é verdade, a possibilidade de o 

concessionário também explorar direta ou indiretamente áreas públicas, por meio da 

cobrança de tarifas, como resguardado pelo artigo 2º, parágrafo único, Lei nº 14.917/2009. 

Da leitura da lei, fica claro, entretanto, que essa não será a regra, mas sim a exceção, sendo 

a remuneração da concessionária baseada, sobretudo, senão exclusivamente, na exploração 

comercial da área. 

 A lógica na concessão de serviços públicos é inversa. Muito embora a Lei de 

Concessões não impeça que a concessionária tenha outras fontes para sua remuneração 

(com base nos artigos 11 e 17), esta advirá precipuamente da tarifa cobrada dos usuários do 

serviço público em questão. Aqui, os recursos provenientes ou de contribuição do Poder 

Público ou de projetos associados terão, como já visto, sempre natureza complementar à 

tarifa cobrada pela concessionária, esta sim base de sua remuneração. 

 Ressalte-se que essa primeira conclusão no sentido da diferença entre os institutos 

da concessão urbanística e da concessão de serviços públicos pode ter consequências 

perigosas. Parte dos que reputam a figura da concessão urbanística como sendo 
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inconstitucional adotam tal posição por entenderem que o Decreto nº 3.365/1941, em seu 

artigo 3º, autoriza apenas concessionários de serviços públicos a realizar desapropriações e, 

portanto, em não se enquadrando o concessionário urbanístico em tal categoria, não 

poderia ele ser dotado de tal poder, como estabelecido na Lei nº 14.917/2009. Esse tema 

será devidamente explorado em item próprio a seguir. 

 Além disso, seria possível arguir, de maneira contrária ao aqui proposto, que o 

instrumento da concessão se prestaria apenas à delegação de serviços públicos. Esta, aliás, 

foi a tese levada pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL ao Supremo Tribunal 

Federal por meio da ADI nº 4.651, a qual não chegou a ser conhecida, em face do 

descabimento de arguição direta de inconstitucionalidade perante o STF de lei municipal. 

 Superada esta primeira hipótese, caberia indagar então se o instituto da concessão 

urbanística se confunde com a concessão de obra pública propriamente dita, aludida pelo 

artigo 2º, inciso III, da Lei de Concessões
275

. Lembre-se novamente que uma resposta 

positiva a esta indagação importaria em reconduzir a concessão urbanística ao regime 

tradicional das concessões (e restringi-lo a este). 

 Dentre os autores filiados a tal posição, Paulo José Villela Lomar, pioneiro no 

assunto, enquadrava a concessão urbanística, antes mesmo de sua previsão no Plano 

Diretor Estratégico, como uma espécie de concessão de obra pública, a ser realizada com 

base nos 1º e 2º, inciso III, da Lei de Concessões. Tratava-se de concessão de obra pública 

destinada à urbanização ou à renovação urbana, sendo o investimento da concessionária 

remunerado mediante a exploração da obra tomada em seu conjunto, conforme as regras 

extraídas da lei específica que previa a concessão urbanística. 

 Para o jurista citado, o fato de a concessionária ser remunerada pela exploração das 

áreas ou das edificações destinadas a usos privados não impediria que se considerasse o 

instituto como uma espécie de concessão de obra pública. Isso porque a obra pública 

resultante da aplicação do instituto da concessão urbanística (obra pública de urbanização 

ou de renovação urbana) caracterizar-se-ia pela utilidade pública propiciada pelo conjunto 

do plano urbanístico executado
276

. 

 Consequentemente, para Paulo José Villela Lomar seria aplicável às concessões 

urbanísticas o regime jurídico previsto na Lei de Concessões com as adaptações adequadas 
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às suas peculiaridades. E, subsidiariamente, quando cabíveis, as normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos constantes na Lei nº 8.666/1993. Ressalta ainda o 

autor que no Estado de São Paulo seriam também aplicáveis à concessão urbanística as 

normas da Lei nº 7.385/1992
277

. 

 José Afonso da Silva, também escrevendo antes da edição da legislação municipal 

que expressamente a previu, afirma que a concessão urbanística é uma espécie de 

concessão de obras públicas, não para a exploração de serviço subsequente e ressarcimento 

mediante a cobrança de tarifa. Segundo o autor, trata-se de uma concessão pura de obras 

públicas, e não de uma concessão mista de obras e serviços. 

 Na concessão urbanística, explica o autor, o Poder Público Municipal elabora um 

plano de reurbanização ou de renovação urbana de alguma área; sendo a área de 

propriedade privada, será desapropriada para a execução do plano – execução, esta, que 

poderá ser feita diretamente pelos órgãos da Prefeitura ou por empresa pública desta, como 

a EMURB (Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo), ou por via de “concessão”; 

por esta, o concessionário assume os encargos da execução do plano, com o direito de 

venda de parcelas ou de novas edificações da área urbanificada. O concessionário, 

portanto, cobrirá seus custos e terá seus lucros precisamente com as vendas dos lotes ou de 

edificações (conforme os termos do instrumento de concessão) que sobrarem em 

consequência da execução do plano de urbanificação da área delimitada
278

. 

 Logicamente, tais autores partem da premissa, sustentada neste estudo, que é 

possível divisar no artigo 2º, inciso III, da Lei de Concessões, uma modalidade concessória 

autônoma denominada “concessão de obra pública”, que não se confunde, por conseguinte, 

com a concessão de serviços públicos ou com a concessão de serviços públicos precedida 

de obra. 

 O entendimento desses autores foi reforçado quando da publicação do Plano 

Diretor Estratégico que, ao dispor sobre o regime jurídico da concessão urbanística, se 

referiu especificamente ao artigo 32 da Lei Estadual nº 7.825/1992, que regulamenta 

justamente a concessão de obra pública. Vê-se, portanto, que o próprio legislador 

municipal buscou aproximar o instituto da concessão urbanística da concessão de obra 

pública. 

 Indo na contramão, Adilson Abreu Dallari, por sua vez, defende que a “concessão 

urbanística não configura, exatamente, uma modalidade de concessão de obra pública, mas 
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sim, consiste num instituto específico do Direito Urbanístico, que, conforme foi salientado, 

vem ganhando corpo e autonomia, tendo, agora, após a edição da Lei 10.257, de 

10.07.2001 (Estatuto da Cidade) um início de unidade normativa, apresentando institutos e 

princípios próprios”
279

. 

Apesar de gerar certa estranheza inicial, pelo fato de o autor tentar descolar a 

discussão a respeito da natureza jurídica da concessão urbanística do universo do Direito 

Administrativo, esse entendimento é bastante interessante pelo seguinte. Ao afirmar que a 

concessão urbanística consiste num instituto específico do Direito Urbanístico, parece-nos 

que não quer o autor afastar definitivamente o influxo das normas específicas relativas ao 

instituto da concessão, mas sim chamar a atenção para o quão específico é o objeto da 

concessão urbanística justamente por estar intrinsecamente conectado ao próprio objeto do 

Direito Urbanístico e seus princípios. 

Este fato ao mesmo tempo particulariza o instituto da concessão urbanística e 

distingue esta figura das demais modalidades concessórias, a nosso ver. Sendo a concessão 

urbanística um instituto para a consecução da urbanização ou reurbanização, é inevitável 

que seu objeto compreenda tanto intervenções em equipamentos de natureza pública como 

em espaços privados. Esta complexidade advinda de seu multifacetado objeto é a marca da 

concessão urbanística. 

Explorando essa característica da concessão urbanística, Marçal Justen Filho afirma 

que a concessão urbanística é um instrumento de intervenção ampla no ambiente urbano, 

podendo eventualmente comportar a execução de obra pública, mas com dois pontos 

diferenciais. 

 O primeiro ponto reside na possibilidade de pluralidade e heterogeneidade de obras 

públicas comportadas no âmbito da contratação. A concessão urbanística poderá impor ao 

particular a execução de vias públicas, de edifícios destinados à instalação de repartições 

públicas e de toda a infraestrutura necessária à prestação de serviços públicos ou privados. 

Ou seja, diferentemente do que ocorre na concessão de obra pública tradicional, a 

concessão urbanística não versa sobre uma obra pública específica e determinada (e.g.: 

uma ponte ou um túnel). 

 A segunda peculiaridade consiste na mencionada possibilidade de atribuição de 

encargos de outra natureza, que não configurem obra pública. O concessionário será 
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autorizado a promover atividades de puro cunho econômico, destinadas a propiciar 

rendimentos lucrativos e assegurar a viabilidade do empreendimento
280

. Essas atividades, 

entretanto, por estarem ligadas à execução da função urbanística não deixam de ser de 

interesse público, o que não significa dizer, ao mesmo tempo, que essas se tornam 

atividades públicas
281

. 

Neste mesmo sentido, Floriano de Azevedo Marques também não entende que a 

concessão urbanística constitua uma espécie de concessão de obra pública. Nas palavras do 

autor, o objeto da concessão urbanística é bastante mais amplo e não se restringe a delegar 

ao particular a execução de uma obra e consequente exploração desta. Na concessão 

urbanística, a depender do plano de requalificação que o embase, o particular tem delegada 

a implantação de um amplo rol de atividades, que podem ou não implicar a execução de 

obras e, quando implicam, muitas dessas obras são de natureza privada
282

. 

 Do exposto até aqui, é possível extrair, numa tentativa de sistematizar 

juridicamente os possíveis objetos de uma concessão urbanística, o que, logicamente, 

sempre irá depender do plano de urbanização a ser implementado e das características da 

própria área objeto da delegação, que seus objetos poderão compreender: (i) uma ou mais 

obras públicas; (ii) uma ou mais obras públicas combinadas com uma ou mais obras 

privadas; (iii) uma ou mais obras privadas; (iv) a combinação de quaisquer dos itens 

anteriores com a prestação de serviços. Independentemente dessas inúmeras variações 

possíveis, fato é que: (i) tendo em vista os objetivos buscados pela concessão urbanística, o 

mais lógico é que um projeto dessa natureza abranja tanto obras públicas como obras 

privadas; e (ii) todas as obras e serviços a serem executados no bojo de uma concessão 

urbanística devem estar vinculados a um projeto urbanístico específico, tendo como 

objetivo a proteção ao interesse público e a consagração das funções sociais da cidade. 

Tal qual ocorre ao comparar o sistema remuneratório da concessão urbanística ao 

da concessão de serviços públicos, também o confronto, sob esta perspectiva, com a 

concessão de obra pública revela sensível diferença. 

Na concessão de obra pública, a remuneração da concessionária é extraída da 

exploração da própria obra pública, o que se dá por meio da cobrança de tarifa, via de 

regra. Enquanto isso, na concessão urbanística, as receitas obtidas pelo concessionário tem 

natureza de preço privado e são oriundas de operações tipicamente privadas, resguardada a 
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possibilidade de, na hipótese de a concessão urbanística abranger obras ou espaços 

públicos, a concessionária poder explorar tais aspectos. Nesses casos, e para essas 

utilidades, a remuneração pode assumir natureza de preço público, a depender do 

tratamento que se lhe der o contrato de concessão
283

. 

 Por fim, poderia cogitar-se ainda configurar a concessão urbanística como uma das 

espécies de parcerias público-privadas instituídas pela Lei nº 11.079/2004. Nesta hipótese, 

além de ser aplicável às concessões urbanísticas o disposto na Lei nº 14.917/2009, seria 

igualmente incidente o regime instituído pela Lei de PPPs, que, tal qual visto no capítulo 

anterior, é marcado por uma série de inovações, dentre as quais a possibilidade de outorga 

de garantia em favor do parceiro privado por parte do poder concedente. 

 Iniciando esta análise pela concessão patrocinada, vale notar, primeiramente, que 

essa figura, não obstante possua um regime jurídico peculiar (aquele estabelecido pela Lei 

nº 11.079/2004), é, em termos conceituais, muito próxima da concessão de serviços 

públicos e da concessão de obras públicas, previstas pela Lei de Concessões. 

 Se, aliás, analisarmos a concessão patrocinada unicamente pelo ângulo do seu 

objeto, veremos que ela poderia sim se confundir ou com a concessão de serviço público 

ou com a concessão de obra pública, já que seu objeto será justamente um serviço público 

ou uma obra pública, de acordo com o artigo 2º, § 1º, da Lei de PPPs. A diferença 

fundamental entre tais institutos consiste na existência na concessão patrocinada de uma 

contraprestação pecuniária a ser paga para o parceiro privado, em adição à receita tarifária. 

 Tendo em vista essa semelhança entre as figuras da concessão patrocinada e da 

concessão de serviço público ou concessão de obra pública, tornam-se igualmente 

aplicáveis aqui as colocações a respeito da complexidade do objeto da concessão 

urbanística, muito mais amplo do que o da concessão de serviço público e o da concessão 

de obra pública e, consequentemente, também mais amplo do que o da concessão 

patrocinada. 

 A despeito disso, a Lei nº 14.917/2009 faz referência à concessão patrocinada em 

três oportunidades, sendo a primeira em seu artigo 4º, que determina ser também aplicável 

às concessões urbanísticas o regime jurídico das concessões patrocinadas. Posteriormente, 

o artigo 17 elege, dentre outros possíveis critérios de julgamento da licitação da concessão 

urbanística, os seguintes: (i) o menor valor da contrapartida a ser paga pela Administração 

Pública, no caso de concessão patrocinada (inciso V); (ii) a melhor proposta em razão da 
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combinação do critério do inciso V com o de melhor técnica, de acordo com os pesos 

estabelecidos no edital, no caso de concessão patrocinada (inciso VI). 

 Deixando de lado o teor do artigo 4º, objeto de análise do próximo item deste 

capítulo, é interessante notar que uma interpretação literal dos incisos V e VI supracitados 

do artigo 17 poderia nos levar à conclusão de que a concessão urbanística pode se 

confundir com a com a própria concessão patrocinada nos casos em que o instrumento 

convocatório prever o pagamento de contrapartida. Isso, entretanto, não parece 

consentâneo com o disposto na Lei nº 14.917/2009 em seus artigos iniciais, que, como 

visto, estabelece um grupo de atividades assaz variadas como sendo passível de delegação 

por concessão urbanística, muito diferente, portanto, da concessão patrocinada e também 

das demais modalidades concessórias previstas na Lei de Concessões. 

 Pode-se defender, portanto, que a única interpretação possível para tal artigo 17 

consiste em entendê-lo como uma autorização explícita para a possibilidade de pagamento 

de contrapartida pelo Poder Público ao concessionário no âmbito da concessão urbanística, 

possibilidade essa que também está evidenciada no artigo 4º, § 2º, da lei
284

. Afasta-se, 

assim, a possibilidade de utilização deste dispositivo como argumento para defender que a 

concessão urbanística, na verdade, tem a natureza de uma concessão patrocinada. 

 Sem prejuízo do exposto, ainda se faz necessário confrontar a concessão urbanística 

com a segunda modalidade de parceria público-privada existente, a concessão 

administrativa, figura um tanto quanto peculiar, como já destacado. 

 Muito antes da concessão urbanística, a concessão administrativa introduziu no 

ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de utilização do instituto da concessão para 

a delegação de determinadas atividades que até aquele momento não pareciam condizentes 

com tal instituto, o que, como frisado, gerou um inevitável movimento de revisão do 

entendimento doutrinário a respeito das modalidades concessórias e da existência do 

instituto da concessão como gênero no Direito Administrativo. 
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avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou doação, e que também não 

conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do 

contrato, despacho esse ratificado pela autoridade imediatamente superior. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/21945373/art-4-2-da-lei-14917-09-sao-paulo
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 Nos dizeres de Floriano de Azevedo Marques, a modalidade concessão 

administrativa alargou sobremaneira o campo das concessões de serviços em dois grandes 

vetores. Pode compreender, por um lado, serviços que, embora usufruídos pelos cidadãos, 

não são passíveis de individualização ou em que, embora individualizáveis, a cobrança do 

usuário é inviável econômica ou tecnicamente ou vedada pela ordem jurídica. O outro 

vetor de ampliação do objeto da concessão da prestação de serviços reside no fato de que a 

concessão administrativa permite delegar a prestação dos serviços ditos “administrativos”, 

ou seja, aqueles que não são usufruídos diretamente pelo administrado, mas servem à 

estrutura da administração para que esta possa, aí sim, servir aos administrados
285

. 

 Ainda assim, mesmo com todo o alargamento conceitual promovido pela concessão 

administrativa, parece-nos que também aqui há uma diferença em relação à concessão 

urbanística, já que esta, a depender de sua configuração, pode abranger intervenções 

privadas. 

 Neste ponto, importante ressaltar que na concessão urbanística a execução de um 

empreendimento de natureza privada pode constituir o próprio objeto da contratação. Com 

isso, torna-se clara a diferença entre esta situação e aquela em que o privado desenvolve 

um projeto privado, como forma de projeto associado (com base no artigo 11 da Lei de 

Concessões), no âmbito de uma concessão de serviços públicos ou de uma PPP. Neste 

último caso, o empreendimento privado é completamente acessório e não constitui o objeto 

da contratação. 

Conclui-se, portanto, que, em que pese as PPPs, na modalidade administrativa, 

estejam sendo utilizadas para a consecução dos projetos mais diversos, alguns dos quais 

tendo como objeto, inclusive, a execução de obras de requalificação urbana, não é possível 

confundir as duas figuras. A mesma ressalva apresentada por Marçal Justen Filho ao 

abordar a relação entre a concessão de obra pública e a concessão urbanística também pode 

ser reproduzida aqui em termos semelhantes: a concessão urbanística pode contemplar 

atividades delegáveis pela via da concessão administrativa (pense-se no caso de uma 

concessão urbanística que inclua a construção de um centro administrativo), mas destina-se 

a ser muito mais ampla do que isso. Destina-se a dar forma a uma operação urbanística, o 

que necessariamente envolverá atividades muito diversas entre si. 

É valido tecer ainda um comentário de ordem geral, aplicável tanto à concessão 

administrativa como à concessão patrocinada. Essas modalidades concessórias foram 
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instituídas pela Lei nº 11.079/2004 como forma, sobretudo, de viabilizar a contratação pelo 

Poder Público de serviços que exigiam altos investimentos para sua prestação, o que, antes 

da edição de tal lei, não era possível na maior parte das vezes (já que a Lei de Licitações 

previa um limite máximo de tempo para esses contratos não condizente com o prazo 

necessário para a amortização de um grande investimento). 

 Ou seja, ainda que grande parte dos projetos de PPPs licitados nas modalidades 

administrativa ou patrocinada incluam em seu objeto a execução de obras como condição 

precedente à prestação dos serviços, esta não é tônica destas modalidades concessórias, 

que, como dito, voltam-se muito mais à prestação de serviços. Não à toa, a Lei de PPPs 

proíbe a contratação de PPP tendo como objeto exclusivo a execução de obra (artigo 2º, § 

4º, inciso III). A concessão urbanística, por sua vez, tende a ter um enfoque muito maior na 

execução de obras, já que seu objetivo é promover a requalificação urbana completa de 

determinada área, o que seria inviável apenas por meio da prestação de serviços. 

 Na linha do acima exposto, pode-se concluir que a figura da concessão urbanística, 

muito embora possa ser enquadrada dentro do gênero concessão, não se confunde com as 

demais modalidades concessórias constantes na legislação. 

 Também concluem nesse sentido Mariana Novis e Alexandre Levin. Para a 

primeira, a concessão urbanística não equivale perfeitamente a uma concessão de serviço 

público, nem a uma concessão de obra pública e muito menos a alguma das duas 

subespécies de parceria público-privadas aventadas na lei competente, seja a concessão 

administrativa ou a concessão patrocinada, nem mesmo exercendo o papel de uma possível 

releitura ou variação dos mesmos conceitos. 

O autor, em termos semelhantes, coloca que: “não existia, até então, previsão legal 

alguma no Direito pátrio que previsse espécie concessória com tal objeto. Também a forma 

de remuneração da concessionária por meio da exploração dos imóveis resultantes do 

empreendimento é inovação no ordenamento pátrio. Daí concordamos com a parcela da 

doutrina que considera a concessão urbanística um tipo único e inédito de concessão (...)”. 

 Sendo a concessão urbanística um instituto com características próprias, a ele será 

aplicado um regime jurídico igualmente próprio, tipicamente destinado ao objeto que se 

tem em vista, conforme exposto no tópico a seguir. 

 

IV.4. O regime jurídico aplicável à concessão urbanística 
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 Com base no exposto acima, é possível agora avaliar o regime jurídico instituído 

pelo Plano Diretor Estratégico e pela Lei nº 14.917/2009 para a concessão urbanística, o 

qual é marcado, como não poderia deixar de ser, sendo esta figura uma espécie dentro do 

gênero concessão e materializando-se na forma de um contrato administrativo, pelo influxo 

de normas de Direito Público. 

 De acordo com o Plano Diretor Estratégico, a concessão urbanística “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 8 de maio de 1992”. 

 Imediatamente, considerando o exposto até o momento, dois pontos chamam a 

atenção na proposta de regime jurídico instituído pelo Plano Diretor para a concessão 

urbanística. 

 Primeiro, como já pontuamos, parece o legislador municipal, neste momento, ter 

optado por aproximar a figura da concessão urbanística das concessões comuns e, mais 

especificamente, da concessão de obra pública. Por via de consequência, previu ser 

aplicável à concessão urbanística o regime jurídico das concessões comuns (a Lei nº 

8.987/1995 no âmbito federal e a Lei nº 7.835/1992 no âmbito estadual – mais 

especificamente, seu artigo 32, que trata da concessão de obras públicas), o que nos leva ao 

segundo ponto. 

 Levando em consideração que os institutos da concessão de serviços públicos e de 

obras públicas e da concessão urbanística possuem, a princípio, objetos diversos e, 

portanto, não se confundem, a aplicação automática do regime jurídico dos primeiros ao 

segundo pode gerar distorções. Marçal Justen Filho nota, nesse sentido, que as 

peculiaridades atinentes à concessão urbanística tornam problemática a aplicação 

automática a esse instituto dos dispositivos pertinentes à concessão de serviços públicos 

(que coincide com o regime aplicável à concessão de obra pública). O próprio Paulo José 

Villela Lomar, que sustenta ser a concessão urbanística uma espécie de concessão de obra 

pública, defende que o regime jurídico a ela aplicável seria o da Lei de Concessões “com 

as adaptações adequadas às suas peculiaridades”, evidenciando que sua aplicação 

automática poderia ser problemática. 

Não podem ser imediatamente aplicáveis à concessão urbanística, por exemplo, as 

disposições previstas na Lei de Concessões a respeito da equação econômico-financeira 

contratual, como veremos mais adiante. 
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Daí se pode extrair desde já que, muito embora nada impeça que a concessão 

urbanística, por ser uma modalidade concessória, tome de empréstimo as disposições 

aplicáveis a outras modalidades concessórias, estas apenas poderão ser aplicáveis à 

concessão urbanística no que não forem incompatíveis com as características essenciais 

desse instituto, conforme estabelecidas no Plano Diretor Estratégico e em seu diploma 

instituidor, a Lei nº 14.917/2009, que constituem o núcleo do regime jurídico de tal figura. 

 Sete anos depois da publicação do Plano Diretor Estratégico, a Lei nº 14.917/2009, 

em seu artigo 4º, veio prever que “a concessão urbanística fica sujeita ao regime jurídico 

das concessões comuns regidas pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, com 

as complementações constantes desta lei, e das concessões patrocinadas previstas na Lei 

Municipal nº 14.517, de 16 de outubro de 2007, e na Lei Federal nº 11.079, de 30 de 

dezembro de 2004, sem prejuízo da aplicação das normas com ela compatíveis das leis que 

lhe são correlatas”. 

 E complementa o § 1º que “são correlatas com o regime jurídico das concessões 

comuns e a elas aplicáveis subsidiariamente as normas pertinentes e com elas compatíveis 

das Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 

bem com da Lei Municipal nº 13.278, de 7 de janeiro de 2002”. 

 Seguindo a mesma lógica do Plano Diretor Estratégico, a Lei nº 14.917/2009 

remeteu o regime jurídico da concessão urbanística ao regime das concessões comuns, que 

encontra guarida na Lei nº 8.987/1995. Da forma como está proposta, tem-se a impressão 

de que a Lei de Concessões incidiria antes da própria Lei nº 14.917/2009, que apenas 

“complementaria” o regime estabelecido pelo primeiro diploma. Independente de qualquer 

outro ponto, este já traduz uma impropriedade, pois é a legislação local que, editada com o 

propósito específico de disciplinar a figura, deve reger a matéria em primeiro lugar, 

socorrendo-se de outros diplomas para sua complementação. É a Lei de Concessões que 

complementa Lei nº 14.917/2009 e não o inverso. 

Adicionalmente, fez o referido artigo referência ao regime das concessões 

patrocinadas, conforme regulamentada nos níveis federal e estadual. 

 Considerando a proximidade das figuras das concessões comuns e das concessões 

patrocinadas, como já visto anteriormente, bem como o fato destas últimas apenas terem 

sido introduzidas no ordenamento jurídico pátrio em 2004, tudo leva a crer que o legislador 

municipal quis manter a associação entre as concessões urbanísticas e as concessões se 

serviços públicos ou de obras públicas, tendo apenas atualizado as disposições aplicáveis a 
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estas últimas figuras (que, a partir da Lei nº 11.079/2004, passaram a poder tomar às vezes 

de concessão patrocinada quando acompanhada de contraprestação pública
286

). 

 Mais uma vez, é natural que determinada modalidade concessória busque referência 

em regras análogas aplicáveis em outras modalidades concessórias. Como destacado por 

Alexandre Levin, justificando o diálogo entre as normas, muitas das características 

presentes na lei que regula a concessão urbanística no Município de São Paulo estão 

presentes nos contratos de concessão em geral, regidos por outras leis, notadamente: (i) a 

outorga de prerrogativas públicas ao concessionário (artigo 11); (ii) o reconhecimento de 

poderes à Administração concedente, como a encampação (artigo 33), a intervenção 

(artigos 28 a 30) e o poder de decretar a caducidade da concessão (artigo 34); (iii) a 

reversão de bens da concessionária afetados à prestação do serviço (artigo 31, § 1º), dentre 

outras
287

. 

 No entender de Mariana Novis, certamente as diferentes espécies de concessão 

admitem a permeabilidade de regras legais pertencentes a diplomas regentes de outras 

modalidades. E isso não ocorre apenas com a concessão urbanística, que pode desfrutar de 

orientações presentes em diplomas referentes a espécies correlatas; o mesmo se dá em 

outras situações
288

. Um exemplo recente disso é justamente o das PPPs, que valem-se de 

diversas regras aplicáveis às concessões comuns constantes na Lei de Concessões (vide 

artigo 3º da Lei nº 11.079/2004). 

 Reafirme-se, entretanto, que o fato de a Lei nº 14.917/2009 buscar complementar o 

regime jurídico da concessão urbanística por meio da referência a outras leis, de maneira 

alguma, implica em dizer que tal figura corresponde exatamente aos institutos tratados por 

tal legislação. Como já exploramos anteriormente, este não é o caso. Por se tratarem de 

disciplinas afins (todas aplicáveis a modalidades concessórias), nada obsta, contudo, que 

exista certa permeabilidade entre estas. 

 Há que se notar, contudo, que, com a redação adotada pelo artigo 4º, caput, da Lei 

nº 14.917/2009, permanece pertinente (e quiçá mais acentuada) a ressalva levantada por 

Marçal Justen Filho e Paulo José Villela Lomar: se a aplicação automática da integralidade 
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da Lei de Concessões à concessão urbanística já podia gerar distorções, quem dirá a 

aplicação automática da integralidade da Lei de Concessões somada a integralidade das 

Leis de PPPs federal e municipal (no que tange às concessões patrocinadas)? 

 A título de exemplo, sendo a Lei de PPPs integralmente aplicável (no que diz 

respeito às concessões patrocinadas) à concessão urbanística, poderia o contrato de 

concessão urbanística, com base no artigo 5º, inciso III, da Lei de PPPs (que permite uma 

alocação de riscos flexível entre as partes), alocar o risco relacionado à comercialização de 

produtos imobiliários integralmente no Poder Público? De acordo com o teor da Lei nº 

14.917/2009, esse parece ser o risco a ser assumido pelo concessionário por definição em 

uma concessão urbanística, já que decorre justamente do projeto urbanístico a ser 

executado por ele; seu sucesso na execução do plano implicará numa remuneração 

suficiente como prêmio, enquanto seu fracasso acarretará numa remuneração insuficiente, 

o que acaba servindo como punição pela má performance do concessionário. 

Sendo assim, parece-nos que o dispositivo em questão deve ser lido uma vez mais 

da seguinte maneira: “a concessão urbanística fica sujeita ao regime jurídico das 

concessões comuns regidas pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, com as 

complementações constantes desta lei, e das concessões patrocinadas previstas na Lei 

Municipal nº 14.517, de 16 de outubro de 2007, e na Lei Federal nº 11.079, de 30 de 

dezembro de 2004, no que couber, sem prejuízo da aplicação das normas com ela 

compatíveis das leis que lhe são correlatas”. 

Outra questão que se coloca a respeito do artigo 4º em comento é a seguinte: se a 

concessão urbanística constitui uma modalidade dentro do gênero concessão, mas não se 

confunde com nenhuma das demais modalidades existentes, por que restringir seu regime 

jurídico ao das concessões comuns e ao das concessões patrocinadas e não fazer uma 

referência geral aos diplomas que tratam do assunto? 

A nosso ver, adotada a linha de raciocínio aqui exposta, segundo a qual a concessão 

urbanística encontra-se dentro do gênero concessão, mas não se confunde com os outros 

tipos concessórios, a opção tecnicamente mais precisa seria remeter seu regime jurídico 

(sempre “no que couber”) à Lei de Concessões e à Lei de PPPs (sem limitar a aplicação 

desta última aos dispositivos concernente às concessões patrocinadas). 

Tanto é assim que o novo Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, 

atualmente em processo de tramitação, parece estar seguindo tal linha. Em seu artigo 124, 

§ 4º, prevê que: “A concessão urbanística fica sujeita ao regime jurídico federal das 
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concessões comuns e das parcerias público-privadas, com as complementações constantes 

da legislação especifica estadual e municipal”. 

Pecou o texto em questão apenas em não ressalvar que tal aplicação se dará no que 

for compatível com a concessão urbanística (com o objetivo de evitar as possíveis 

incompatibilidades advindas da aplicação automática de tais leis à concessão urbanística, 

como exposto acima). 

Note-se que, no dia a dia da aplicação da lei, esta ressalva pode assumir duas 

conotações. Pode servir simplesmente para afastar aquelas regras da Lei de Concessões e 

da Lei de PPPs que, de antemão e em qualquer caso, serão inaplicáveis à concessão 

urbanística tendo em vista suas particularidades (vide exemplo do artigo 5º, inciso III, da 

Lei de PPPs acima). Mas pode servir também para deixar claro que determinadas regras da 

Lei de Concessões e da Lei de PPPs incidirão apenas em casos específicos, a depender da 

modelagem da concessão urbanística. As regras concernentes à prestação de garantias pelo 

Poder Público constantes na Lei de PPPs, por exemplo. Estas não se aplicam 

automaticamente às concessões urbanísticas, mas podem ser invocadas caso esta conte com 

uma contraprestação pública a ser paga pelo poder concedente. 

De qualquer maneira, caso a nova redação do Plano Diretor persista e seja 

aprovada, deverá o texto da Lei nº 14.917/2009 ser alterado para contemplar o regime 

jurídico em questão, mais correto em nosso entendimento (desde que interpretado em 

consonância com a ressalva acima). 

Críticas à parte, vale exaltar o esforço do legislador paulistano em especificar no § 

1º do artigo 4º aquelas normas que reputa correlatas ao regime jurídico constante em seu 

caput, quais sejam: as normas pertinentes e com elas compatíveis da Lei nº 8.666/1993, da 

Lei nº 10.257/2001 e da Lei Municipal nº 13.278/2002. A Lei nº 8.666/1993 e a Lei 

Municipal nº 13.278/2002 trazem regras aplicáveis às licitações e contratos administrativos 

nas esferas federal e municipal, sendo, portanto, plenamente aplicáveis no que forem 

compatíveis com a lei local. O Estatuto da Cidade, por sua vez, traz, como já vimos, todos 

os valores e objetivos que devem ser buscados pela figura da concessão urbanística e, 

portanto, também justifica-se sua menção expressa na Lei nº 14.917/2009. 

 Concluída a análise do artigo 4ª da Lei nº 14.917/2009, constata-se, entretanto, que 

tal dispositivo representa apenas metade da história relativa à concessão urbanística, que, 

tal qual previamente sublinhado, apesar de consistir numa modalidade concessória 

autônoma que se formaliza em um contrato administrativo, possui, ao mesmo tempo, um 
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objeto um tanto quanto singular, abrangendo tanto atividades de natureza pública como 

outras de natureza privada. 

 A inclusão de atividades de natureza privada associadas à execução de um 

determinado projeto urbanístico implica a incidência de múltiplos regimes jurídicos sobre a 

contratação, segundo as características de cada atividade a ser praticada. Nesses casos, há 

um contrato misto, com cada espécie de encargo submetida a seu regime jurídico próprio, 

ainda que seguindo os parâmetros contratuais ajustados entre as partes
289

. 

 Sendo assim, em relação às atividades privadas a serem desenvolvidas pela 

concessionária, será aplicável o regime de direito privado. Neste sentido, a Lei nº 

14.917/2009, em seu artigo 21, §§ 1º e 2º, prevê que a concessionária poderá contratar com 

terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares à 

intervenção urbanística concedida, sendo que tais contratações reger-se-ão pelo direito 

privado. E nem poderia ser diferente. Tome-se o exemplo da atividade de incorporação 

imobiliária. A adoção de qualquer outro regime que não o privado indubitavelmente 

importaria na frustração de tal atividade. 

 Mas note-se que a aplicação do regime privado não pode afastar o interesse público 

inerente à aplicação do instrumento da concessão urbanística. Tenha-se em mente sempre 

que na concessão urbanística, o núcleo fundamental da questão reside na execução de 

obras e atividades de natureza privada, mas vinculadas a uma atividade de interesse 

público
290

, o que, aliás, é o que nos permite falar em concessão. 

Ou seja, é inerente que no desenvolvimento das atividades privadas no bojo de uma 

concessão urbanística exista certo grau de limitação (ainda que mínimo), já que tudo 

deverá se dar em observância ao plano urbanístico determinado pelo Poder Público. 

Utilizando-se novamente do exemplo da atividade de incorporação imobiliária, esta deverá 

observar os parâmetros (tipos de imóveis, padrões arquitetônicos) definidos no plano 

urbanístico para seu desenvolvimento. 

 Com isso, pode-se concluir o regime jurídico aplicável às concessões urbanísticas é 

caracterizado pela incidência marcante de normas de Direito Público (dentre as quais se 

destacam a Lei de Concessões e a Lei de PPPs), sendo, no entanto, aplicáveis os preceitos 

do direito privado nas atividades que assim se enquadrem, ainda que sujeitos ao interesse 

público materializado no plano urbanístico que serve de base para a concessão urbanística. 
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Ratificada a autonomia do instituto da concessão urbanística e melhor conformado 

seu regime jurídico, é possível debruçar-se agora sobre outros pontos de fundamental 

importância na devida aplicação da concessão urbanística, sendo talvez o mais sensível o 

da desapropriação, tratado de passagem até este momento e em detalhes a seguir. 

 

IV.4.1. A questão da desapropriação na concessão urbanística 

 

 Em regra, como alerta Renata Peixoto Pinheiro
291

, a realização de obras de 

urbanização e renovação urbana não pode prescindir do instrumento da desapropriação. 

Isso porque esta atividade envolverá, muitas vezes, a modificação da malha viária, o 

remanejamento de espaços livres, a demolição de alguns prédios, a restauração de outros 

etc. 

 Neste contexto, coloca-se em questão a possibilidade jurídica de o concessionário 

urbanístico realizar tal desapropriação, tal qual permitido pelo artigo 11 da Lei nº 

14.917/2009
292

. 

Preliminarmente, contudo, é necessário ter clareza a respeito dos atos a que estamos 

nos referindo ao afirmar o poder expropriatório do concessionário no âmbito de uma 

concessão urbanística. 

 De acordo com o artigo 6º do Decreto-lei nº 3.365/1941, a declaração de utilidade 

pública de um bem, para fins de desapropriação, poderá ser feita apenas por decreto do 

Presidente da República, dos Governadores dos Estados e dos Prefeitos. Esta fase do 

processo de desapropriação é, portanto, de competência exclusiva das entidades políticas. 

Segundo José Cretella Junior, a prerrogativa expropriatória deflui naturalmente do 

chamado poder eminente de que dispõem as pessoas políticas sobre os bens públicos e 
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particulares existentes em seu território, exercendo a parcela de soberania que o 

ordenamento constitucional lhes confere
293

.  

 Diferentemente, pode-se extrair do artigo 3º do Decreto-lei nº 3.365/1941 que os 

atos relativos à promoção efetiva da desapropriação poderão sim ser delegados a outra 

pessoa. Esta fase de promoção da desapropriação corresponde, no mundo fático, a diversos 

atos como a avaliação do bem, a proposta de acordo ao expropriado, a propositura de ação 

judicial, o pagamento da indenização ajustada ou arbitrada etc. A transferência de tais 

poderes se justifica ainda mais se levarmos em conta que uma entidade de direito privado 

usualmente é dotada de maior agilidade e dispõe de mais recursos para a efetivação de tais 

atos (especialmente para o pagamento das indenizações inerentes aos processos de 

desapropriações). 

 Destarte, no âmbito de uma concessão urbanística, deverá haver um decreto 

municipal declarando os bens localizados na área da concessão urbanística como bens de 

utilidade pública para fins de desapropriação. Ademais disso, os atos relativos à efetivação 

da desapropriação poderiam, a princípio, ser executados pelo concessionário. 

 Devidamente delimitado o escopo do poder expropriatório de que se trata, cabe 

agora avaliar a pertinência dos fundamentos invocados pela Lei nº 14.917/2009 para a 

realização de desapropriações pela concessionária urbanística. 

 Consoante o previsto no artigo 11 da Lei nº 14.917/2009, os fundamentos para a 

realização de desapropriações no âmbito de uma concessão urbanística repousam na alínea 

"i" do artigo 5º do Decreto-lei nº 3.365/1941 e no artigo 44 da Lei Federal nº 6.766/1979. 

 O primeiro dispositivo supracitado prescreve como uma das hipóteses de utilidade 

pública para fins de desapropriação a abertura, conservação e melhoramento de vias ou 

logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com 

ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a 

construção ou ampliação de distritos industriais. Ora, considerando que a concessão 

urbanística é, sobretudo, um instrumento para a consecução de um plano de urbanização, 

podem, sem dúvida, as desapropriações realizadas em tal contexto se utilizarem do referido 

fundamento legal. 

 Por seu turno, o sobredito artigo 44 da Lei nº 6.766/1979 permite aos Municípios, 

Estados e Distrito Federal realizar a expropriação de áreas urbana ou de expansão urbana 

para reloteamento, demolição, reconstrução e incorporação, ressalvada a preferência dos 
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expropriados para a aquisição de novas unidades. Também se está diante de hipótese de 

desapropriação urbanística que pode perfeitamente ser utilizada como fundamento legal 

para a desapropriação realizada no âmbito de uma concessão urbanística. 

Veja-se, ademais, que os termos utilizados no dispositivo acima são muito 

próximos daqueles utilizados pelo Plano Diretor Estratégico e pela Lei nº 14.917/2009 ao 

descreverem as atividades que podem ser objeto de concessão urbanística: reloteamento, 

demolição, reconstrução e incorporação; tal fato pode configurar mera coincidência ou 

pode denotar a intenção do legislador local de atrelar o objeto da concessão urbanística ao 

fundamento legal da desapropriação urbanística. 

 Pois bem, tecidas essas primeiras considerações a respeito do tema, podemos nos 

dedicar agora às duas questões que despertam maior debate na doutrina sobre o tema e que 

poderiam, em última instância, significar a inconstitucionalidade do instituto da concessão 

urbanística. 

 A primeira diz com a legitimidade de a concessionária urbanística promover os atos 

materiais relativos ao processo de desapropriação vis-à-vis o teor do artigo 3º do Decreto-

lei nº 3.365/1941, 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 

contrato”. 

 Referido dispositivo, como mencionado, autoriza que particulares promovam 

desapropriações de acordo com o Decreto-lei nº 3.365/1941. Tais particulares podem ser 

concessionários de serviços públicos, estabelecimentos de caráter público ou outras 

pessoas que exerçam funções delegadas do Poder Público. Consequentemente, resta 

perquirir o significado jurídico de cada uma de tais figuras, de modo que possamos 

verificar se o concessionário de uma concessão urbanística pode ou não realizar as 

desapropriações necessárias. 

 Como adiantamos no tópico anterior, alguns autores
294

 entendem que, não sendo 

possível configurar a concessionária urbanística como uma concessionária de serviço 

público, tal dispositivo padeceria de ilegalidade. De fato, também somos da opinião de 

que, em que pese ser a concessão urbanística um empreendimento de alto interesse 

público, esta não poderia ser confundida com uma concessão de serviço público. 
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 Não obstante, isso não parece conduzir a questão a uma imediata ilegalidade, tendo 

em vista que, além dos concessionários de serviços públicos, o diploma referido também 

menciona estabelecimentos de caráter público e pessoas que exerçam funções públicas por 

delegação do Poder Público. 

 Por estabelecimento de caráter público, pode-se entender aqueles que exercem uma 

função de caráter público, mas que outrora não poderiam ser considerados como serviços 

públicos passíveis de concessão, tais quais hospitais e escolas, e que por força de lei ou 

contrato foram legitimados a realizar desapropriações. Apesar de pertinente, não parece tal 

hipótese se encaixar perfeitamente à concessionária na concessão urbanística. Esta parece 

ter muito mais afinidade com a última figura trazida pelo Decreto-lei 3.365/1941 em seu 

artigo 3º: os estabelecimentos que exercem função pública por delegação do Poder Público, 

mediante autorização expressa em lei ou contrato. 

 Conquanto seja a concessionária numa concessão urbanística uma pessoa que 

exerce uma função pública por delegação do Poder Público – a função urbanística, que, 

como já frisamos, tem natureza pública –, e mais, exista lei ou contrato autorizando a 

promoção das desapropriações por tal pessoa (no caso, a Lei nº 14.917/2009 contém 

autorização expressa), parece não existir qualquer vício no caso em tela
295

. 

 Esta, todavia, não é a questão mais sensível no que tange ao tema das 

desapropriações em sede de concessão urbanística. A maior polêmica a este respeito com 

certeza se encontra na discussão sobre a possibilidade de, uma vez realizadas as 

desapropriações necessárias, a concessionária alienar os bens desapropriados para fins de 

remuneração. 

Dentre os principais opositores a tal modelo está Kiyoshi Harada
296

, para quem o 

sistema jurídico pátrio não admite a figura da “concessionária de prestação de serviço 

público de desapropriação às suas expensas, para execução das obras de reurbanização”, 

além de não permitir atividade lucrativa mediante revenda de novas unidades resultantes 

dessas obras. Arremata, por fim, concluindo que a Lei nº 14.917/2009 está, na verdade, 

criando a “concessionária da especulação imobiliária”. 

 Dando um passo atrás, é importante, em primeiro lugar, lembrar que a legislação 

federal há muito admite que os fins públicos inspiradores da desapropriação sejam 
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realizados por particulares, por meio da transferência do domínio dos bens expropriados à 

esfera privada
297

. É o caso da desapropriação por interesse social fundada no artigo 4º da 

Lei nº 4.132/1962
298

. 

 O mesmo parece ocorrer no caso da desapropriação com finalidade urbanística. 

Como ensina Adilson Abreu Dallari: “Nem sempre a satisfação do interesse público 

depende da aquisição do bem por parte do Poder Público. Ou seja, não é estritamente 

necessário que o bem desapropriado passe a integrar o patrimônio público para se alcançar 

o fim qualificado pela lei. Para efeitos urbanísticos é irrelevante a propriedade do solo, mas 

é fundamentalmente importante determinar qual o uso a que ele deve ser destinado”. 

 É dizer: o que autoriza ou não a realização de uma desapropriação urbanística não é 

a natureza do ente encarregado de tal processo e futuro titular do imóvel desapropriado, 

mas sim a existência de uma finalidade pública, finalidade essa que, em matéria 

urbanística, usualmente vem expressa no chamado plano de urbanização (em geral) ou 

projeto urbanístico (no caso da concessão urbanística). 

 Nesta toada, Floriano de Azevedo Marques entende que na desapropriação 

urbanística o que importa é que o bem desapropriado esteja afetado ao plano de 

reurbanização. Nada impediria, entretanto, que esta afetação estivesse ligada à futura 

alienação do bem desapropriado, uma vez realizadas as obras de requalificação pelo 

particular
299

. Considerando que projetos de requalificação abrangem, igualmente, a 

implantação de equipamentos não públicos, como centros empresariais, é natural que isso 

ocorra. Nesse caso, diga-se de passagem, a alienação dos bens será requisito para o próprio 

cumprimento do plano de reurbanização. 

 Em consonância com o acima exposto, o que a Lei nº 14.917/2009 parece propor 

está muito longe de uma autorização irrestrita para que o concessionário promova 

desapropriações e posteriormente utilize tais bens como bem entender. Pelo contrário, 

deverá o concessionário executar as desapropriações necessárias e, em seguida, utilizar tais 

bens sempre de acordo com o projeto urbanístico e de forma a viabilizar o projeto de 
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requalificação urbana objeto da concessão urbanística, o que, não obstante, poderá incluir a 

alienação de parte dos bens desapropriados. 

Logicamente, como ressalva Guilherme Fredherico Dias, ainda que se possa 

conceber a transferência dos bens expropriados ao domínio privado, adquiridos com 

recursos próprios do concessionário urbanístico, este deverá prestar contas à 

Administração Pública, relativas ao uso e à destinação desses bens no âmbito da realização 

da operação urbanística. Caberá ao instrumento contratual prever tais deveres e 

compatibilizá-los com a autonomia do concessionário no desenvolvimento de suas 

atividades
300

. 

Outrossim, também se mostra recomendável que o contrato de concessão 

urbanística imponha prazos máximos (e as penalidades cabíveis no caso de 

descumprimento) para que o concessionário promova a utilização dos bens desapropriados, 

com o objetivo de otimizar a implementação do plano de urbanização. Ainda que, na 

situação de não utilização dos bens, o principal prejudicado seja o próprio concessionário, 

já que sua remuneração está diretamente relacionada a tal ponto, é imprescindível que se 

criem todos os mecanismos possíveis para que seja evitada a realização de desapropriações 

em vão. 

 Recentemente, com o intuito de resguardar definitivamente a possibilidade de 

exploração comercial de bens desapropriados tanto em projetos licitados na forma de 

concessão urbanística como naqueles modelados como PPPs, o Decreto-lei nº 3.365/1941 

foi alterado pela Lei nº 12.873/2013, passando a prever expressamente que: “Quando a 

desapropriação destinar-se à urbanização ou à reurbanização realizada mediante concessão 

ou parceria público-privada, o edital de licitação poderá prever que a receita decorrente da 

revenda ou utilização imobiliária integre projeto associado por conta e risco do 

concessionário, garantido ao poder concedente no mínimo o ressarcimento dos 

desembolsos com indenizações, quando estas ficarem sob sua responsabilidade” (artigo 4º, 

parágrafo único). Apesar de criticado
301

, não se tem conhecimento de qualquer ação direta 

de inconstitucionalidade tendo tal dispositivo como objeto até o momento. 

 Ressalte-se, por fim, que é justamente a possibilidade de o concessionário 

urbanístico promover as desapropriações necessárias (pagando as indenizações 
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correspondentes) e explorar os bens desapropriados para se remunerar que permite, sob um 

ângulo financeiro, que o Poder Público leve a cabo um empreendimento desta natureza 

sem o dispêndio de recursos próprios. 

 Com isto, pode-se concluir que não só não há qualquer inconstitucionalidade no 

artigo 11 da Lei nº 14.917/2009
302

, como tal ponto é de fundamental importância para a 

viabilização do modelo da concessão urbanística, tanto do ponto de vista estritamente 

jurídico, como sob a ótica da viabilidade econômica de tais projetos. 

 

IV.4.2. O exercício do direito de preempção 

 

 Como visto no tópico anterior, dentre os mecanismos que o concessionário 

urbanístico pode utilizar para adquirir os bens necessários à consecução do projeto de 

urbanização está a desapropriação, a ser realizada após a devida declaração de utilidade 

pública por parte da Administração. 

Foi feliz, entretanto, a Lei nº 14.917/2009 ao não se restringir a esta opção, que, 

sem dúvida, é a mais drástica. Buscou, pelo contrário, disponibilizar ao concessionário 

diversos outros instrumentos urbanísticos menos coercitivos do que a desapropriação. 

Nesse sentido, em seu artigo 10º, previu o referido diploma, de maneira claramente 

exemplificativa, que: “O concessionário pode utilizar os instrumentos jurídicos autorizados 

na legislação vigente em conformidade com os respectivos limites legais, 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”. 

 Recapitule-se que, especificamente no âmbito do Projeto Nova Luz no Município 

de São Paulo, foi fixada como diretriz pela Lei nº 14.918/2009 a utilização pelo futuro 
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concessionário de mecanismos de composição amigável disponíveis em lei 

preferencialmente à desapropriação. A depender do perfil imobiliário da área objeto da 

concessão urbanística, é válido, portanto, a determinação por lei de quais instrumentos 

devem ser utilizados preferencialmente pelo concessionário para a aquisição dos imóveis 

necessários ao desenvolvimento do projeto. Poderia, aliás, o próprio contrato de concessão 

urbanística descer em tal detalhe e esmiuçar quais instrumentos devem ser utilizados 

preferencialmente dentro de cada subárea
303

 integrante da área objeto da concessão 

urbanística. 

Por ora, nos deteremos ao chamado direito de preempção. Esta figura, apesar de ser 

uma velha conhecida do Direito Civil, apenas ganhou tons urbanísticos com sua introdução 

no Estatuto da Cidade (artigos 25 a 27). No Município de São Paulo, o direito de 

preempção também é regulado pelo Plano Diretor Estratégico (artigos 204 a 208) e pelo 

Decreto nº 42.873/2003. 

Conforme disciplina o artigo 25 do Estatuto da Cidade, o direito de preempção 

consiste na preferência a favor do Poder Público municipal para a aquisição de imóvel que 

venha a ser objeto de alienação onerosa entre particulares. 

O objetivo subjacente a tal instrumento é, em última análise, garantir o atendimento 

de duas das diretrizes gerais constantes no artigo 2º do Estatuto da Cidade, quais sejam: a 

justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização (inciso IX) 

e a recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização 

de imóveis urbanos (inciso XI). 

 Sendo o exercício do direito de preempção uma forma de intervenção na esfera 

jurídica dos particulares, é necessário que seja aprovada lei autorizativa (artigo 10º, 

parágrafo único, da Lei nº 14.917/2009). Esta lei deverá delimitar a área em que incidirá o 

direito de preempção e ainda fixar prazo máximo de vigência, que não poderá ser superior 

a cinco anos (artigo 25, § 1º, do Estatuto da Cidade)
304

. 

 Trazendo a discussão a respeito desta figura para o âmbito específico da concessão 

urbanística, a primeira questão que inevitavelmente se coloca é: poderia este direito ser 

exercido diretamente pela concessionária urbanística e não pelo Poder Público municipal? 
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Ou seja, pode o exercício de tal direito ser delegado tal qual ocorre com os atos relativos à 

promoção da desapropriação? 

 Sobre o tema, Diogenes Gasparini entende que uma empresa governamental 

municipal pode ser beneficiária do direito de preferência se ela for a responsável, por 

determinação legal, pela execução da política urbana. Logo, se a reforma urbana estiver a 

cargo de empresa pública municipal, a essa entidade deve ser dado o direito de preferência, 

pois é ela que, no caso, faz as vezes do Município, sendo a outra parte do binômio o 

proprietário-preferente. O autor verifica que não faz sentido atribuir a execução da reforma 

urbana a certa empresa governamental municipal e entender que só o Município tem o 

direito de ser preferido, na medida em que o instituto da prelação é importante instrumento 

de realização dessa transformação urbana
305-306

. 

 De maneira análoga, entende-se que, sendo a concessionária urbanística a 

responsável pela a urbanização de determinada área, nos termos de lei autorizativa 

específica e de contrato de concessão firmado nesse sentido, não há óbice para que ela seja 

a beneficiária do direito de preempção. Ademais, não se está, nesse caso, diante de 

atividade que detenha atributos que a tornem indelegável, como visto no Capítulo I. 

 Do ponto de vista prático, a transferência de tal prerrogativa para a concessionária 

urbanística pode significar uma maior utilização do instituto do direito de preempção. Isso 

porque, para que o Poder Público possa utilizar tal instrumento de maneira efetiva, é 

necessário que o Município preveja determinado valor em seu orçamento, de tal modo que, 

uma vez notificado pelo proprietário, tenha condições financeiras para, caso assim decida, 

adquirir o imóvel em questão. Ocorre, entretanto, que, por diversos motivos, muitas vezes 

os Municípios não preveem tal destinação em seus orçamentos ou ainda contemplam 

valores muito baixos, o que impede o exercício do direito de preempção. 

A concessionária urbanística, por seu turno, não está sujeita a tal processo e, 

portanto, certamente poderá se utilizar de tal ferramenta de maneira mais dinâmica, 

conforme possua recursos para tanto. 
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Especificamente sobre a responsabilidade pelo pagamento do preço do imóvel 

adquirido por meio do exercício do direito de preempção, vale ressaltar que, muito embora 

a Lei nº 14.917/2009 tenha sido omissa, o Plano Diretor Estratégico deixou claro que tal 

responsabilidade é da concessionária (artigo 239, § 2º). 

 Uma vez exercido o direito de preempção e pago o preço pela concessionária, o 

imóvel passa a ser então de sua propriedade. Nesse ponto, a questão mais emblemática 

consiste nas possíveis destinações que a concessionária poderia dar a tal imóvel. Poderiam 

tais bens serem explorados comercialmente, como visto em relação aos bens 

desapropriados? 

 A resposta a essa questão passa necessariamente pela análise do artigo 26 do 

Estatuto da Cidade. Segundo tal dispositivo, o direito de preempção será exercido sempre 

que o Poder Público necessitar de áreas para: (i) regularização fundiária; (ii) execução de 

programas e projetos habitacionais de interesse social; (iii) constituição de reserva 

fundiária; (iv) ordenamento e direcionamento da expansão urbana; (v) implantação de 

equipamentos urbanos e comunitários; (vi) criação de espaços públicos de lazer e áreas 

verdes; (vii) criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental; e (viii) proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. Além 

disso, prevê o § 1º de tal dispositivo que a lei municipal que instituir o direito de 

preempção e delimitar sua área de abrangência, deverá especificar qual das finalidades 

acima listadas deverá ser observada em cada subárea dentro da área em questão. 

 Consequentemente, da mesma forma que a preferência exercida diretamente pelo 

Poder Público municipal deve obedecer tais ditames, também ao ser exercida pela 

concessionária devem ser observadas as finalidades elencadas no artigo 26 do Estatuto da 

Cidade. A nosso ver, a melhor maneira de acomodar tais finalidades no escopo de uma 

concessão urbanística é cuidar para que o projeto urbanístico (que servirá como base para 

tal contratação) seja elaborado tendo como premissa a existência ou não de áreas de 

preempção e as finalidades a que devem atender de acordo com a lei que as instituiu. 

 Por fim, vale ainda atentar para um último aspecto concernente à aplicação do 

direito de preempção no bojo de uma concessão urbanística. Prediz o artigo 26, inciso IV, 

da Lei nº 14.917/2009, que “incumbe à empresa concessionária exercer o direito de 

preempção, em nome da Prefeitura Municipal e nos termos da lei, para aquisição de 

imóveis sujeitos a este direito com base na lei do plano diretor e no Estatuto da Cidade”. 

 O referido dispositivo induz o intérprete a uma possível confusão, ao tratar o direito 

de preempção como uma incumbência/dever da concessionária e não um 
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direito/prerrogativa que ela pode ou não exercer. Veja-se que, de acordo com o artigo 27 

do Estatuto da Cidade, o Poder Público municipal, ao ser notificado pelo proprietário, tem 

a opção de se omitir e, consequentemente, liberar o particular para negociar com terceiros. 

 Com efeito, como ensina Diogenes Gasparini
307

, cabe ao Município examinar a 

conveniência e, especialmente, a oportunidade da aquisição do imóvel objeto da 

notificação para que exerça o direito de prelação. O imóvel pode não lhe interessar em 

razão do estágio de desenvolvimento da política urbana (só vai ser utilizado muito depois) 

ou em virtude do preço (está fora do praticado no mercado). 

 O mesmo, a nosso ver, aplica-se à concessionária urbanística, observado que, se 

efetivamente exercido o direito de preempção, este deverá observar as finalidades expostas 

no artigo 26 supracitado. 

 

IV.4.3. A constituição de consórcio imobiliário 

 

 Além da possibilidade de utilização conjunta da concessão urbanística e do direito 

de preempção, previu igualmente o Plano Diretor Estratégico (artigo 239, § 2º) que o 

concessionário urbanístico poderá receber imóveis que forem eventualmente doados por 

seus proprietários para viabilização financeira do seu aproveitamento, nos termos do artigo 

46 do Estatuto da Cidade. 

 O referido dispositivo do Estatuto da Cidade traz a figura do consórcio imobiliário 

e a conceitua como uma forma de viabilização de planos de urbanização ou edificação por 

meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público municipal seu imóvel e, após a 

realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente 

urbanizadas ou edificadas (artigo 46, § 1º). 

 No âmbito da concessão urbanística, esta se revela como mais uma opção 

consensual que pode ser adotada em lugar da desapropriação. Poderão os proprietários de 

imóveis na área objeto da concessão urbanística negociar com o concessionário sua 

participação no projeto, evitando assim o processo desapropriatório, que certamente não 

seria benéfico a nenhuma das partes. 

 Executadas as intervenções na área de impacto da concessão urbanística, o 

concessionário deverá transferir unidades imobiliárias para os proprietários signatários do 

consórcio, sendo o valor de tais unidades imobiliárias correspondente ao valor do imóvel 
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antes da execução das obras (artigo 46, § 2º, do Estatuto da Cidade). Essa exigência em 

relação ao valor do imóvel guarda perfeita consonância com o ordenamento jurídico, de 

maneira especial com a regra que veda o enriquecimento sem causa, que estaria 

configurado em detrimento da concessionária urbanística, responsável pela realização das 

obras previstas no plano de urbanização
308

. 

 Deixando de lado as discussões a respeito da natureza jurídica do consórcio 

imobiliário e do iter de sua formação, que não se relacionam diretamente ao objeto 

estudado, ao se examinar a aplicabilidade do consórcio imobiliário em conjunto com a 

concessão urbanística, alguns questionamentos específicos vem à tona, em parte 

semelhantes aos já levantados nos itens anteriores. 

 Quanto à possibilidade, por exemplo, de o Poder Público remeter a 

operacionalização do consórcio imobiliário à iniciativa privada, por meio de concessão 

urbanística, limitando-se a acompanhar e fiscalizar a operação, não há qualquer 

impedimento legal. Daniela Campos Libório parece reconhecer essa possibilidade ao 

indicar que, para implementar o consórcio imobiliário, o Poder Público deverá justificar a 

disponibilidade orçamentária (caso resolva contratar o consórcio diretamente) ou 

encaminhar um termo de cooperação com a iniciativa privada para execução do projeto
309

. 

 Aplica-se, assim, o mesmo raciocínio desenvolvido relativamente ao direito de 

preempção: sendo a concessionária urbanística a pessoa legitimada por lei e por contrato 

de concessão a promover a reurbanização de determinada área, não há razão para a não 

utilização por ela de instrumentos como o consórcio imobiliário, que tem como finalidade 

justamente viabilizar a requalificação urbana. 

 Ao avaliar a utilização conjunta desses dois instrumentos, Paulo Afonso Cavichioli 

Carmona constata que a utilização da concessão urbanística eleva, e muito, as 

possibilidades de aplicação do consórcio imobiliário urbanístico como instrumento de 

renovação urbana. 

 No que tange à amplitude da autonomia da concessionária urbanística para 

determinar a forma de utilização dos imóveis recebidos por meio do consórcio imobiliário, 

não há aqui a mesma restrição imposta pelo Estatuto da Cidade em seu artigo 26 para o 

direito de preempção. 
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 Considerando que o artigo 46, § 1º, do Estatuto da Cidade, trata o consórcio 

imobiliário como uma forma de viabilização de planos de urbanização, pode-se entender, 

consequentemente, que sua utilização no âmbito de uma concessão urbanística poderá 

atender a quaisquer usos e finalidades previstos no plano de urbanização base da 

contratação, respeitado logicamente o direito de o proprietário consorciado receber uma 

unidade imobiliária (com valor correspondente ao imóvel original) como forma de 

pagamento pela transferência inicial de seu patrimônio. 

 Sob este prisma, não se vislumbra qualquer ilegalidade na hipótese de o plano de 

urbanização em questão prever que as unidades imobiliárias a serem recebidas pelos 

proprietários em decorrência do consórcio imobiliário não estarão localizadas na mesma 

área que foi transferida à concessionária urbanística
310

. 

 

IV.4.4. Alocação de riscos e equilíbrio econômico-financeiro 

 

 Como ocorre em qualquer projeto de concessão, também na concessão urbanística a 

estrutura de alocação de riscos é um ponto de fundamental importância para a viabilidade 

do empreendimento. Além disso, é tal estrutura de alocação de riscos, delineada 

pormenorizadamente no instrumento contratual, que determina a chamada equação 

econômico-financeira da concessão. 

 A priori, em matéria de alocação de riscos, a Lei nº 14.917/2009 estabeleceu apenas 

que o concessionário urbanístico deverá assumir aqueles relacionados à execução das obras 

urbanísticas de interesse público (artigo 2º, caput), a qual constitui o próprio objeto da 

concessão urbanística, e aqueles relativos à obtenção de sua remuneração (artigo 2º, 

parágrafo único). 

 Ocorre, entretanto, que a execução das obras urbanísticas de interesse público e a 

obtenção da remuneração do concessionário passam, como já exaustivamente apontado, 

pela realização de intervenções privadas (e não apenas públicas), sujeitas, portanto, aos 

ditames do mercado. É o exemplo da atividade de incorporação imobiliária a ser 

eventualmente desenvolvida pelo concessionário na área objeto da concessão urbanística 

como forma de obter remuneração. 

                                                 
310

 Nesta mesma linha: CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli. O consórcio imobiliário como instrumento de 

intervenção urbanística, p. 137. Em sentido contrário: DI SARNO, Daniela Campos Libório. Consórcio 

Imobiliário, p. 121. 



 

177 

 Esta diversidade de atividades a serem executadas pela concessionária, sendo esta 

talvez a característica mais típica da concessão urbanística, acaba impondo, no entanto, 

certa dificuldade ao intérprete no que diz respeito à equação econômico-financeira 

contratual. 

É o que aponta Marçal Justen Filho: “Há uma insuperável dificuldade de aplicação 

à concessão urbanística do conceito de equação econômico-financeira, tal como 

desenvolvido na concepção clássica dos contratos administrativos. Essa concepção de 

relação entre encargos e vantagens, estabelecida por ocasião da formulação da proposta 

pelo particular, foi denominada anteriormente de ‘estática’. Será impossível implementar 

uma concessão urbanística tomando por base esse modelo de equação econômico-

financeira. Tal decorre de que a forma de remuneração do particular se modela 

preponderantemente por mecanismos de mercado”
311-312

. 

 De fato, em uma concessão tradicional de serviços públicos é mais fácil prever de 

antemão os riscos relacionados, sobretudo, à remuneração do concessionário, já que 

normalmente se está diante de um setor amplamente regulado, com uma demanda 

razoavelmente conhecida. 

 Muito diferente é o cenário na concessão urbanística. Aqui, a remuneração do 

concessionário se dá de acordo com o mercado, não sendo possível qualquer intervenção 

regulatória na fixação de preços. Consequentemente, não se aplica, por exemplo, o arsenal 

jurídico aplicável à fixação de tarifa de serviço público
313

. 

 Não obstante o acima exposto, nada impede que o contrato de concessão 

urbanística preveja a assunção de outros riscos pelo Poder Público municipal. Ou seja, a 

despeito da assunção pelo concessionário de todo e qualquer risco relacionado às 

atividades objeto da concessão urbanística, pode o instrumento contratual prever 

mecanismos de proteção ao equilíbrio econômico-financeiro para hipóteses como a 

alteração do plano de reurbanização pelo Poder Público ou a imposição de novas 

obrigações no processo de licenciamento ambiental, de tráfego ou de construções
314

. 
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 Sendo aplicável às concessão urbanísticas, no que com elas for compatível, o 

regime jurídico incidente sobre as demais modalidades concessórias, isto se explica 

tranquilamente pelo fato de inexistir na legislação que trata das concessões comuns e das 

PPPs um modelo natural de divisão de riscos entre parceiros público e privado, como é 

possível extrair do artigo 10 da Lei de Concessões e do artigo 5º, inciso III, da Lei de 

PPPs.
315

 

 

IV.4.5. O prazo da concessão urbanística 

 

 Diferentemente do que ocorre nas PPPs, não há na Lei nº 14.917/2009 a 

determinação de um prazo máximo para a concessão urbanística. Dispõe apenas o referido 

diploma legal que o prazo deverá ser determinado no edital e no contrato (artigos 9º, 14, 

15, inciso I, e 19, inciso I). 

 Todavia, preocupa-se a Lei nº 14.917/2009 em estabelecer uma diretriz geral para a 

fixação de prazos nas concessões urbanísticas, qual seja: “O prazo da concessão a ser 

fixado no edital da licitação, em cada caso, deverá atender ao interesse público e às 

peculiaridades relacionadas ao valor do investimento” (artigo 19, parágrafo único). 

 Leia-se: não há um prazo máximo pré-determinado, mas este não poderá ser 

excessivamente longo, pois isso contrariaria o interesse público em retomar o objeto da 

concessão e explorá-lo diretamente (ou licitá-lo novamente em condições mais benéficas à 

Administração), nem poderá ser muito curto, pois impediria a recuperação pelo 

concessionário dos investimentos realizados. 

 Em outras palavras, o prazo da concessão urbanística deve ser fixado com 

razoabilidade. Para isso, é imperativo que sejam realizados todos os estudos técnicos 

pertinentes (que determinarão exatamente quais deverão ser as intervenções realizadas e os 

investimentos necessários para tanto) e, mais do que isso, que o projeto urbanístico seja 

elaborado em estrita observância a tais estudos. 

 Vale notar, contudo, que, muito embora o prazo das concessões urbanísticas não 

seja pré-fixado, devendo ser aduzido caso a caso conforme os estudos que lhe derem base, 

nem sempre a exploração da utilidade concedida em uma concessão urbanística é 

diretamente impactada pelo fator tempo, como ocorre necessariamente em outras 

modalidades concessórias. 
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 Como ensina Floriano de Azevedo Marques, considerando que na concessão 

urbanística a principal vertente de exploração econômica é atrelada à exploração 

imobiliária e que, nesta seara, a retribuição pelo valor do investimento vem com a 

incorporação do bem ao patrimônio ou com sua alienação, o tempo só influencia quanto ao 

instante da venda, mas não como período de fluxo contínuo de recebíveis. Pode ocorrer 

que, num determinado cenário, a depender do tempo previsto para a conclusão das obras 

constantes no plano de urbanização e da demanda do mercado imobiliário na região, o 

concessionário veja seu investimento remunerado num prazo razoavelmente curto, o que 

jamais ocorreria numa concessão de rodovia, por exemplo. 

 Caso, por outro lado, o objeto da concessão urbanística inclua também a exploração 

de um bem ou obra pública, certamente o fator tempo será determinante, sendo necessária 

a fixação de prazo que permita a recuperação do investimento pelo concessionário. 

 Com base nessas duas hipóteses, conclui-se que a determinação de prazo na 

concessão urbanística deve se apoiar em dois vetores: o vetor eficiência (relativo ao tempo 

necessário à conclusão do plano de urbanização e à incorporação dos bens) e o vetor de 

remuneração complementar (relativo ao tempo necessário para que a eventual exploração 

de bem ou obra pública compense os investimentos realizados pelo concessionário nesta 

frente)
316

. 

 

IV.4.6. Elaboração de estudos, do projeto urbanístico e dos projetos de engenharia 

 

 Conforme prevê o artigo 1º da Lei nº 14.917/2009, a realização das intervenções de 

requalificação objeto da concessão urbanística deverão ter como base o chamado projeto 

urbanístico específico. Trata-se, portanto, de documento chave no desenvolvimento de um 

projeto deste tipo. 

 Não existindo na legislação correlata o conceito específico de projeto urbanístico, 

preocupou-se a Lei 14.917/2009 em estabelecer parâmetros para sua elaboração. De 

pronto, fixou em seu artigo 8º que tal projeto urbanístico deverá ser elaborado em 

observância ao plano diretor municipal, o que, ainda que não estivesse expresso, deveria 

ser feito, já que a própria Constituição Federal elege o plano diretor como o instrumento 

regente do planejamento urbano. 
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 Não obstante, a Lei nº 14.917/2009 foi ainda um pouco além e previu que o projeto 

urbanístico deverá conter, conforme o caso, os seguintes elementos: (i) definição das 

modificações no sistema viário; (ii) localização e definição da infra-estrutura urbana e dos 

equipamentos comunitários; (iii) localização e definição dos espaços públicos de uso 

comum e especial; (iv) definição dos parâmetros e diretrizes urbanísticos, ambientais e 

sociais; (v) programa de atendimento econômico e social para a população diretamente 

afetada pela intervenção urbana. 

 Dois pontos preliminares chamam a atenção. Em primeiro lugar, não é estritamente 

necessário que o projeto urbanístico contenha todos esses elementos, daí o uso da 

expressão “conforme o caso”. Caso, por exemplo, a área a ser objeto da concessão 

urbanística não demande modificações no sistema viário, o projeto urbanístico obviamente 

não precisará incluir este ponto. Em segundo lugar, também desperta atenção o fato de que 

tal lista parece ser meramente indicativa, não constituído um rol exaustivo de elementos a 

serem previstos no projeto urbanístico. Isso, aliás, nem seria possível, já que, do ponto de 

vista fático, é impossível antever as demandas técnicas que deverão ser superadas em cada 

projeto urbanístico, o que dependerá das características específicas da área a ser objeto da 

concessão urbanística. 

 Muito embora não seja possível, portanto, extrair do artigo 8º um conteúdo fixo do 

projeto urbanístico, é possível concluir que esse será um documento eminentemente 

técnico que contemplará as características básicas das intervenções a serem realizadas, bem 

como as medidas a serem tomadas para mitigar os possíveis impactos sociais e econômicos 

decorrentes de tais intervenções. Ou seja, não se trata de documento relacionado somente 

às obras de engenharia; o projeto urbanístico deve apresentar uma compreensão global do 

empreendimento em questão, abordando as características das intervenções, mas não se 

limitando a isso. 

 Além disso, em seu artigo 15, incisos IV e XV
317

, a Lei 14.917/2009 deixa claro 

que o projeto urbanístico integrará os documentos licitatórios, servindo de parâmetro para 
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que os licitantes preparem suas respectivas propostas. Note-se, portanto, que, no que diz 

respeito ao grau de detalhamento do projeto urbanístico, é importante que este documento 

seja capaz de fornecer aos concorrentes os elementos necessários para a formulação de 

propostas e, mais importante ainda, que tais elementos possibilitem a comparação de tais 

propostas pelo Poder Público quando da licitação, caso contrário a concorrência não será 

viável. 

 Por se tratar de documento extremamente complexo, que envolve diferentes áreas 

do conhecimento, previu o referido diploma legal que a elaboração do projeto urbanístico 

deverá ser precedido de estudos, nos termos do seu artigo 7º
318

. 

 Diante dos dispositivos legais supramencionados, a questão que agora se coloca 

naturalmente é em que medida pode a iniciativa privada colaborar tanto para a elaboração 

dos estudos referidos no artigo 7º, como para a produção do projeto urbanístico objeto do 

artigo 8º. 

 Sobre essa questão, dispõe o § 3º do artigo 8º (o qual trata especificamente do 

projeto urbanístico) o seguinte: “O Poder Executivo poderá realizar concursos ou publicar 

edital de chamamento de pessoas físicas ou jurídicas interessadas em apresentar projetos, 

estudos, levantamentos e investigações que subsidiem a modelagem da concessão 

urbanística, os quais serão remunerados na forma prevista no art. 21 da Lei Federal nº 

8.987, de 1995”. 

 Valendo-se, então, do regime jurídico estabelecido pela Lei de Concessões, que, tal 

qual ressaltado, aplica-se à concessão urbanística no que for com ela compatível, a Lei nº 

14.917/2009 abriu espaço para a possibilidade de privados auxiliarem o Poder Público na 

elaboração do projeto urbanístico. Apesar de tal previsão integrar o dispositivo legal 

concernente ao projeto urbanístico, não se vislumbra qualquer óbice para que seja aplicado 

também em relação aos estudos preparatórios do projeto urbanístico e constantes no artigo 

7º da lei. 
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 Corrobora o entendimento acima o fato de o artigo 36 do referido diploma legal ter 

conferido à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU a incumbência de 

desenvolver os estudos e providências de responsabilidade do poder concedente e o projeto 

urbanístico específico, sem prever, contudo, que isso deveria ser realizado diretamente pela 

Secretaria. 

No caso do Projeto Nova Luz, com base na autorização prevista no artigo 8º, § 3º, 

da Lei nº 14.917/2009, o Município de São Paulo, representado pela mencionada 

Secretaria, contratou um consórcio de empresas para a elaboração dos estudos e do projeto 

urbanístico, conforme detalhado no Capítulo II. 

 Não obstante, destaque-se que, muito embora preveja a Lei nº 14.917/2009 a 

possibilidade de a iniciativa privada colaborar com o processo de elaboração dos estudos 

pertinentes e do projeto urbanístico, arcando com os respectivos custos
319

, é importante que 

o Poder Público, na qualidade de titular da atividade de planejamento urbano, preveja no 

edital de concurso ou chamamento público as diretrizes urbanísticas que deverão ser 

observadas pelo contratado. Sem prejuízo, deverá, igualmente, acompanhar de maneira 

próxima o desenvolvimento dos estudos e do projeto urbanístico, de forma a assegurar a 

observância a tais diretrizes e ao interesse público envolvido. Por fim, com a entrega dos 

documentos, tem ainda o Poder Público total liberdade para revisar e alterar o projeto 

urbanístico, conforme o caso. Ou seja, a participação do privado nesta etapa da concessão 

urbanística é possível, mas a palavra final em matéria de planejamento sempre será do 

Poder Público, como apresentado no Capítulo I. 

 Diante de tal quadro, restaria investigar se a possibilidade de a iniciativa privada 

fornecer estudos e, eventualmente, uma minuta inicial do próprio projeto urbanístico, para 

a Administração Pública, gera quaisquer efeitos na fase licitatória. Poderiam os autores dos 

estudos e do projeto urbanístico participar da licitação? 

 A resposta não se encontra na Lei nº 14.917/2009, mas sim no artigo 31 da Lei nº 

9.074/1995, também aplicável às concessões urbanísticas por integrar o regime jurídico das 

concessões comuns e das parcerias público-privadas. Esse dispositivo admite 

expressamente a participação dos autores do projeto básico ou executivo na licitação de 

concessão de serviço público, excepcionando assim a regra constante do artigo 9º, inciso 
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 Caso os estudos fornecidos sejam utilizados pelo Poder Público para a realização de licitação, os custos 

relativos a tais estudos deverão ser ressarcidos pelo vencedor do certame, nos termos do artigo 21 da Lei de 

Concessões. 
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II, da Lei de Licitações
320

. Adaptando seus termos ao universo da concessão urbanística, é 

possível concluir, de maneira análoga, que poderão os autores do projeto urbanístico e 

demais estudos integrar o certame licitatório da concessão urbanística. 

 A aplicação por analogia do artigo 31 acima traz à tona, entretanto, uma última 

questão a ser enfrentada no presente tópico: onde se encaixam os projetos básico e 

executivo numa concessão urbanística? Quem será responsável por sua elaboração? 

 Como visto, a Lei nº 14.917/2009 concede grande importância ao projeto 

urbanístico. Por outro lado, sequer menciona os projetos de engenharia (básico e 

executivo). No Plano Diretor Estratégico, há, contudo, previsão expressa no sentido de ser 

de responsabilidade do concessionário urbanístico a elaboração dos respectivos projetos 

básico e executivo (artigo 239, § 2º). 

 A nosso ver, a única maneira de conciliar tais disposições é a seguinte. O projeto 

urbanístico, como sublinhado, terá a função principal de mapear o projeto em sua 

integralidade, abordando tanto certos aspectos de engenharia (ligado às intervenções) como 

outros aspectos técnicos, como as diretrizes urbanísticas e ambientais. Esse documento 

integrará os documentos licitatórios e servirá de base para a preparação das propostas pelos 

concorrentes. Uma vez concluída a licitação e efetivada a contratação, deverá o 

concessionário, com base no projeto urbanístico, elaborar então os projetos básico e 

executivo, que se restringirão aos aspectos de engenharia relacionados às intervenções (ao 

contrário do que ocorre no projeto urbanístico, que tem escopo muito mais amplo). 

 Apesar de parte da doutrina
321

 entender que a elaboração dos projetos de engenharia 

pela concessionária é ilegal, isto não nos parece ser o caso, pois a Lei de Concessões, 

excepcionando a sistemática constante da Lei de Licitações, já admitia a realização de 

licitação apenas com os chamados elementos de projeto básico
322

, relegando sua 
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 Art.9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do 

fornecimento de bens a eles necessários: 

(...); 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou 

da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 

capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 
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 LEVIN, Alexandre. Concessão urbanística: Plano Diretor Estratégico e Leis nº 14.917/09 e nº 14.9178/09 

do Município de São Paulo, pp. 157-159. 
322

 Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, os 

critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente: 

(...); 

V - nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados relativos à 

obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as 

garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra. 
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elaboração para momento posterior pelo concessionário (que elaborará também o projeto 

executivo). 

 No caso da concessão urbanística, os elementos mínimos de projeto básico deverão 

estar previsto no próprio projeto urbanístico, que comporá o edital de licitarão e orientará 

os licitantes. Concluída a fase de licitação e assinado o instrumento contratual, efetiva-se 

então a obrigação do concessionário de elaborar os projetos de engenharia propriamente 

ditos. Aplica-se, portanto, a mesma lógica constante na Lei de Concessões e na Lei de 

PPPs para a matéria. 

 

IV.4.7. O procedimento licitatório 

 

 Dando cumprimento ao princípio geral constante no artigo 37, inciso XXI, da 

Constituição, previu o Plano Diretor Estratégico e a Lei nº 14.917/2009 a necessidade de 

licitação para a contratação de concessão urbanística. Previu, ademais, a exemplo do que 

ocorre nas PPPs, que tal licitação se faça na forma de concorrência, que é a modalidade 

mais formal, adotada pela Lei de Licitações para as contratações que considera mais 

relevantes. 

 De maneira geral, o procedimento previsto na Lei nº 14.917/2009 segue o disposto 

na Lei de Concessões e na Lei de PPPs, adotando, inclusive, algumas das novidades 

introduzidas por este último diploma no ordenamento jurídico brasileiro (obrigatoriedade 

de constituição de sociedade de propósito específico pela licitante vencedora, por 

exemplo
323

). 

 Tal qual acontece em relação a outros pontos, depara-se aqui com o seguinte 

porém: sendo a concessão urbanística uma figura com um objeto um tanto quanto peculiar 

e amplo, a aplicação automática de determinadas regras inerentes ao regime jurídico das 

concessões comuns ou das PPPs (em matéria de licitação) pode gerar certas 

incompatibilidades, sendo a mais gritante delas relativa aos critérios de julgamento da 

licitação. 

 Consoante o disposto no artigo 17 da Lei nº 14.917/2009, no julgamento da 

licitação de concessão urbanística poderão ser adotados os seguintes critérios: (i) a maior 

oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão (inciso I); 
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 Art. 12 (...). 

§ 2º A empresa licitante vencedora fica obrigada a constituir, antes da adjudicação do certame, sociedade de 

propósito específico para assumir os compromissos de concessionária até a completa execução da 

intervenção urbana dentro do prazo fixado no contrato de concessão urbanística antes de sua assinatura. 
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(ii) a melhor proposta técnica, com preço fixado no edital (inciso II); (iii) melhor proposta 

em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de 

melhor técnica (inciso III); (iv) melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação 

de propostas técnicas (inciso IV); (v) menor valor da contrapartida a ser paga pela 

Administração Pública, no caso de concessão patrocinada (inciso V); (vi) melhor proposta 

em razão da combinação do critério do inciso V com o de melhor técnica, de acordo com 

os pesos estabelecidos no edital, no caso de concessão patrocinada (inciso VI). 

 Quis o legislador local claramente remeter à questão ao disposto nos artigos 15
324

 

da Lei de Concessões e 12
325

 da Lei de PPPs, sem, contudo, atentar para as peculiaridades 

da concessão urbanística. 

 Em relação ao primeiro dos critérios constantes em tal artigo, embora possível, não 

é recomendável que a concessão urbanística adote o maior preço a ser pago ao Poder 

Concedente como quesito de julgamento. A concessão urbanística é um instrumento 

regulatório da vida urbana e não um meio para captar recursos
326

. Fosse utilizado tal 

critério, certamente o concessionário buscaria um meio para transferir tal custo a 

terceiros
327

, assim como ocorre em outras modalidades concessórias
328

. A mesma crítica se 

mostra verdadeira no que diz respeito aos incisos III e IV do artigo em análise. 

 Outra hipótese admissível seria a de melhor proposta técnica, com preço fixado no 

edital (inciso II). Ocorre, entretanto, que, na concessão urbanística, os critérios técnicos são 
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Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios: 

I - o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado; 

II - a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão;  

III - a combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos incisos I, II e VII;  

IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;  

V - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser 

prestado com o de melhor técnica;  

VI - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o 

de melhor técnica; ou 

VII - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. 
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 Art. 12. O certame para a contratação de parcerias público-privadas obedecerá ao procedimento previsto 

na legislação vigente sobre licitações e contratos administrativos e também ao seguinte: 

(...); 

II – o julgamento poderá adotar como critérios, além dos previstos nos incisos I e V do art. 15 da Lei 

no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes: 

a) menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública; 

b) melhor proposta em razão da combinação do critério da alínea a com o de melhor técnica, de acordo com 

os pesos estabelecidos no edital. 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões urbanísticas e outorgas onerosas, p. 536. 
327

 No caso da concessão urbanística, a cobrança de um valor de outorga pelo contratado poderia ter dois 

significados: ou uma majoração dos preços dos imóveis a serem comercializados ou, caso a concessão 

urbanística preveja a exploração de espaços públicos, um aumento no valor das tarifas correspondentes. 
328

 Como alerta Marçal Justen Filho, a tarifa a ser cobrada dos usuários reflete os custos do concessionário, os 

quais abrangem o montante pago pelo particular para ter acesso à prestação do serviço público. Por isso, tudo 

aquilo que o Poder Público recebeu como pagamento do concessionário será cobrado do usuário ao longo da 

concessão (JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões urbanísticas e outorgas onerosas, p. 535). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art15i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art15v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art15v
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bastante limitados tendo em vista que a execução do empreendimento deverá ocorrer em 

estrita observância ao projeto urbanístico. Quanto ao preço fixado no edital, a não ser que, 

contrariamente ao proposto acima, seja previsto um valor a ser pago ao Poder Público, não 

há qualquer outro parâmetro de valor que poderia ser previsto no instrumento convocatório 

(a não ser que exista algum serviço passível de tarifação, caso em que o edital poderá fixar 

o valor da tarifa). 

 Os demais critérios apresentados pelo artigo 17 (incisos V e VI) partem, por sua 

vez, da premissa que deverá existir uma contrapartida a ser paga pelo poder concedente ao 

concessionário. Isso até pode ocorrer, mas, como visto, não deve ser a regra, já que a 

remuneração da concessionária advirá da exploração imobiliária cumulada com a gestão de 

espações públicos (conforme o caso). 

 Diante da inaptidão de tais critérios, Floriano de Azevedo Marques
329

 propõe como 

alternativa o julgamento por técnica e preço, considerando, na técnica, fatores como: (i) 

menor impacto da proposta em desapropriações; (ii) maior oferta de habitações de interesse 

social ou popular; (iii) maior oferta de transporte público; (iv) menor impacto ambiental; e 

(v) menor prazo de implantação. A parcela econômica do julgamento poderia, por seu 

turno, ter como critério: (i) maior investimento comprometido; ou (ii) maior geração de 

incremento no imposto predial e territorial urbano, baseando-se na valorização projetada 

para a planta genérica de valores da área de concessão. 

 Na mesma linha, Marçal Justen Filho propõe como possível critério técnico a 

melhor solução integrada para a área objeto do projeto urbanístico, levando-se em 

consideração fatores como os prazos de execução, a poluição gerada, o sistema de 

transporte e até mesmo o incômodo ocasionado à população específica. O critério 

econômico poderia se resumir ao menor custo na implantação do empreendimento
330

. 

 Considerando o teor do artigo 3º, § 1º, da Lei nº 14.917/2009, que prevê que a área 

objeto da concessão urbanística deverá ser dotada de equipamentos comunitários 

destinados à educação, cultura, saúde, segurança, esporte, lazer e convívio social; e 

considerando ainda que o projeto urbanístico não restrinja de antemão as quantidades a 

serem instaladas de cada um de tais equipamentos, este também poderia ser um critério 

técnico. 

 Independentemente dos critérios específicos a serem adotados, é de grande 

importância, tendo em vista as características essenciais da concessão urbanística, que tais 
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 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A concessão como instituto do direito administrativo, p. 478. 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões urbanísticas e outorgas onerosas, p. 537. 
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critérios: (i) decorram diretamente do constante no projeto urbanístico em questão; (ii) 

sejam capazes de atrair para o certame concorrentes que possuam experiência específica 

em revitalização urbana e não em obras ou serviços isolados; (iii) não privilegiem apenas o 

aspecto econômico, que, no caso da concessão urbanística, é de menor importância que o 

técnico tendo em vista a complexidade do objeto do instituto. 
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CAPÍTULO V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

V.1. Plano do Capítulo 

 

 Antes de serem apresentadas as conclusões do presente trabalho, mas já 

caminhando para isso, mostra-se pertinente tecer algumas observações a respeito de dois 

aspectos de grande importância, quais sejam: (i) os possíveis impactos sobre terceiros 

decorrentes da implementação de uma concessão urbanística; e (ii) a evolução legislativa 

que este instituto está vivenciando e a eventual necessidade de uma lei nacional sobre o 

tema. 

 Esses dois aspectos, apesar de não ligados diretamente à questão da natureza e do 

regime jurídico da concessão urbanística, são fundamentais para a plena compreensão do 

tema e podem, em última instância, determinar ou a consagração deste instituto como 

instrumento efetivo do Poder Público ou o seu ostracismo. 

 

V.2. Os possíveis impactos da concessão urbanística sobre terceiros 

 

 Em alguma medida, a realização de um certame licitatório pela Administração 

Pública sempre terá certo impacto sobre terceiros. 

 Há, por exemplo, um inescapável efeito sobre o mercado, na medida em que 

agentes econômicos ajustarão sua conduta para poder participar de determinada licitação, 

buscando, logicamente, se adequar minimamente aos parâmetros exigidos pela 

Administração Pública, para que assim possam se diferenciar de outros potenciais 

concorrentes e viabilizar sua contratação. 

 É diante de tal perspectiva que a doutrina concebe a ideia de função regulatória da 

licitação. Segundo esta noção, a licitação não é um fim em si; podendo ser utilizada como 

instrumento de regulação de mercado, de modo a torná-lo mais livre e competitivo. Além 

disso, é possível concebê-la como mecanismo de indução de determinadas práticas que 

produzam resultados sociais benéficos
331

. 

 Assim, ao estruturar a licitação de uma concessão urbanística, a Administração 

Pública se verá diante de uma série de questões que, certamente, repercutirão diretamente 

em empresas de diversos setores da economia (construção civil e prestação de serviços, 
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 FERRAZ, Luciano. Função regulatória da licitação. Revista Eletrônica de Direito Administrativo 

Econômico (REDAE), Salvador, nº 19, 2009, p. 2. 
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principalmente). Dependendo, por exemplo, da experiência técnica a ser exigida dos 

participantes da licitação, poderá ser imprescindível a parceria com empresas estrangeiras, 

tendo em vista seu maior know-how em matéria de projetos de requalificação urbana. 

 Além dos efeitos produzidos em relação ao mercado, é forçoso reconhecer que, 

ainda mais importantes do que estes, são os possíveis impactos gerados sobre todos aqueles 

que de alguma forma estão vinculados à região objeto da concessão urbanística 

(proprietários, não-proprietários, usuários da infraestrutura urbana da região, dentre 

outros
332

). 

 Considerando que em uma simples concessão comum de rodovia, a experiência 

vem mostrando que é difícil prever de antemão todos os possíveis impactos sobre terceiros, 

o que dizer de um projeto que tem o escopo tão amplo quanto à concessão urbanística? É 

inevitável que diante de um instituto que tem como objetivo viabilizar a revitalização de 

áreas inteiras de uma cidade altamente povoada como São Paulo, a discussão sobre seus 

possíveis impactos sobre terceiros mereça especial atenção, bem como um tratamento 

específico. 

 Neste contexto, é necessário relembrar que o instituto da concessão urbanística 

constitui um instrumento de política urbana, o que, consequentemente, pressupõe a 

aplicação de todas as diretrizes previstas na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade 

sobre esta matéria. Mais do que isso, na medida em que são definidas as obrigações 

atribuídas ao particular e a forma e prazo de execução, o contrato de concessão urbanística 

concretiza e minudencia o próprio planejamento urbano
333

. 

 Essas características implicam diversas consequências jurídicas, sendo a primeira 

delas a necessidade de participação social dos titulares de interesses afetados tanto na 

concepção do projeto como no acompanhamento da execução da concessão, cuja 

obrigatoriedade decorre diretamente do artigo 2º, incisos II e XIII, do Estatuto da Cidade. 

 De forma a endereçar este ponto, a Lei nº 14.917/2009 prevê mecanismos de 

participação ao longo de todo o processo de contratação da concessão urbanística. 

Primeiramente, quando da elaboração do projeto urbanístico, deverá ser realizada uma 
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 Diante de tal cenário, Mariana Novis alerta para a dificuldade em se falar no conceito de “usuário” na 

concessão urbanística: “Diferentemente do que ocorre na concessão em seus moldes tradicionais os 

beneficiários diretos e indiretos de uma operação urbana como a que resulta da concessão urbanística não se 

caracterizam como usuários de serviços públicos específicos e divisíveis, uma vez que são indeterminados e 

ocasionais. O fato é que a possível relação direta entre concessionário e usuário, como tradicionalmente se 

propaga na noção de concessão, não se aplica indistintamente a toda e qualquer espécie de concessão” 

(NOVIS, Mariana. O regime jurídico da concessão urbanística, p. 105). 
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 REISDORFER, Guilherme Fredherico Dias. Atuação privada na atividade urbanística: planejamento e 

contratualização, p. 179. 
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audiência pública na área central do Município e na de cada uma das Subprefeituras em 

que será realizada a intervenção urbana (artigo 7º, inciso IV). Posteriormente, quando do 

início do processo licitatório, há também o período de consulta pública (artigo 9º), em que 

quaisquer interessados poderão se manifestar formalmente. 

Por fim, em seu artigo 38, prevê o diploma legal que, para a fiscalização da 

concessão urbanística, o Executivo deve constituir um Conselho Gestor, de formação 

paritária, com representantes da Municipalidade e da sociedade civil, de forma a propiciar 

a participação dos cidadãos interessados, tais como moradores, proprietários, usuários e 

empreendedores
334

. Ressalte-se, entretanto, que para que tal fiscalização seja efetiva é 

necessário que o contrato de concessão urbanística imbua o Conselho Gestor de poderes 

específicos e preveja os procedimentos necessários para que estes possam ser exercidos de 

fato
335

. 

 Outra consequência da configuração da concessão urbanística como instrumento de 

política urbana é a aplicação preferencial por parte da Administração Pública de 

ferramentas que resultem em menor onerosidade sobre terceiros. Afinal de contas, dentre 

as diretrizes constantes no Estatuto da Cidade está a de cooperação entre governos, 

iniciativa privada e demais setores da sociedade no processo de urbanização, em 

atendimento ao interesse social (artigo 2º, inciso III). 

 Na concessão urbanística, certamente o interesse social restará melhor resguardado 

se adotadas técnicas urbanísticas menos drásticas e interventivas pelo concessionário em 

sua relação com a população afetada, já que isto permitirá a manutenção, ao menos parcial, 

das condições econômicas e sociais da localidade. Não por acaso, como já visto, esta 
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 Obedecendo tal mandamento legal, a Lei nº 14.918/2009 previu a instituição de Concelho Gestor para a 

concessão urbanística da Nova Luz nos seguintes termos: 

Art. 4º Fica o Executivo Municipal obrigado a constituir o Conselho Gestor da Nova Luz, de formação 

paritária, com representantes da Municipalidade e da sociedade civil, de forma a propiciar a participação dos 

cidadãos interessados, tais como moradores, proprietários, usuários e empreendedores, cabendo ao Conselho 

Gestor as providências necessárias para fiscalização, verificação e acompanhamento do cumprimento das 

diretrizes gerais e específicas da intervenção urbana integrantes do projeto urbanístico específico e do 

respectivo contrato de concessão urbanística. 

§ 1º O Conselho Gestor a que se refere o "caput" deste artigo será instituído após a celebração do contrato de 

concessão urbanística. 

§ 2º Dos membros do Conselho, 50% (cinqüenta por cento) serão representantes do Executivo Municipal e 

50% (cinqüenta por cento) serão representantes da sociedade civil, indicados no Conselho Municipal de 

Política Urbana - CMPU. 

§ 3º O Executivo Municipal indicará a Presidência do Conselho Gestor. 

§ 4º Será garantida a publicidade dos atos do Conselho Gestor, inclusive por meio da publicação das atas das 

reuniões ordinárias e extraordinárias no Diário Oficial da Cidade e no site oficial da Prefeitura Municipal de 

São Paulo. 
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 Seria interessante que, ao contrário do que ocorre na Lei nº 14.918/2009, o Conselho Gestor pudesse ser 

formado antes da celebração do contrato, para que pudesse acompanhar o desenvolvimento do projeto desde 

sua concepção. 
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diretriz parece ter sido expressamente refletida na Lei nº 14.918/2009 (artigo 2º, inciso V e 

§ 4º). 

 Considerando, por fim, que a concessão urbanística tem por objeto a 

implementação de projeto urbanístico específico em área de operação urbana, deve-se 

atentar, igualmente, para a aplicabilidade do artigo 33, inciso III, do Estatuto da Cidade, 

que exige a formulação de programa de atendimento econômico e social para a população 

diretamente afetada pela operação urbana. 

 Não se trata de mera diretriz, portanto. É imperativo que sejam considerados os 

aspectos econômicos e sociais envolvidos na implementação de uma concessão 

urbanística. Por tal razão, a Lei nº 14.917/2009 incluiu como elemento a ser 

necessariamente incluído no projeto urbanístico que servirá de base para a contratação o 

programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela 

intervenção urbana (artigo 8º, inciso V). 

 No caso do Projeto Nova Luz em São Paulo, percebe-se que sua lei instituidora 

contempla a preocupação com aspectos econômicos e sociais em diversos dispositivos. 

Primeiramente, firma como diretriz a ser observada o incentivo à manutenção e expansão 

da atividade econômica instalada, especialmente nos setores ligados à tecnologia (artigo 2º, 

inciso IV). Em seguida, prevê que, para viabilizar o atendimento a tal diretriz e outras ali 

previstas, o Poder Público efetuará o cadastro dos moradores e das atividades econômicas 

instaladas no perímetro da concessão urbanística, identificando, especialmente, as 

condições das moradias e a presença de empregos e geração de tributos por parte dos 

estabelecimentos (artigo 2º, § 2º). 

 De forma a privilegiar as atividades econômicas já desenvolvidas na região, dispõe 

ainda o diploma legal que quando necessária a intervenção sobre imóvel onde haja 

atividade econômica cadastrada, caso não seja oferecido ao proprietário do 

estabelecimento, para locação ou venda, por valor de mercado, imóvel razoavelmente 

compatível para a transferência provisória ou definitiva da atividade instalada, o 

concessionário ficará inteiramente responsável pela indenização relativa à desapropriação 

do respectivo fundo de comércio (artigo 2º, § 6º). 

 Do ponto de vista social, a Lei nº 14.918/2009 também dá destaque à questão da 

habitação e traz como uma de suas diretrizes o equilíbrio entre habitação e atividade 

econômica, de forma a propiciar a sustentabilidade da intervenção (artigo 2º, inciso II). 

Com efeito, a concessão urbanística apenas terá sucesso em promover o desenvolvimento 
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sustentável de determinada região se privilegiar todas as funções sociais da cidade, o que 

passa pela função habitacional. 

Para tanto, a lei prevê ainda a implantação de unidades habitacionais destinadas à 

população de baixa renda, de acordo com as normas urbanísticas aplicáveis às Zonas 

Especiais de Interesse Social (artigo 2º, inciso III). Há, portanto, uma evidente 

preocupação em não transformar a concessão urbanística em um instrumento de 

gentrificação. 

 Com relação a esse ponto, Karlin Olbertz
336

 alerta para o fato de que a intensa 

transformação do tecido urbano pode resultar numa supervalorização das localizações, o 

que, por sua vez, pode ter o condão de produzir a expulsão de usos, de atividades e da 

população que tradicionalmente ocupava a área objeto da intervenção. A consequência 

final desse processo é a ocupação por parte desta população banida de outras áreas da 

cidade (muito provavelmente áreas irregulares ou ainda mais carentes de infraestrutura, 

que apresentem menor custo de vida). Tem-se assim que outras regiões da cidade têm sua 

infraestrutura diretamente impactada pelos novos aportes populacionais, sem, contudo, 

receber qualquer investimento compensatório, uma vez que não constituem objeto da 

operação. 

 Daí a importância dos mecanismos legais supramencionados, que visam proteger a 

atividade econômica instalada e ainda resguardar o direito à moradia da população 

específica. 

Finalmente, deve-se somar a tudo isso a necessidade de proteção, preservação e 

recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, 

artístico, paisagístico e arqueológico, para utilizar a terminologia do Estatuto da Cidade 

(artigo 2º, inciso XII). 

 Nesta toada, a legislação sobre concessão urbanística estabelece diversos 

mecanismos para a proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural e histórico (artigos 

1º, inciso I, 3º, § 1º e 8º, § 1º, da Lei nº 14.917/2009, bem como artigo 2º, inciso I, da Lei 

nº 14.918/2009).  

A relevância do tema está em que apenas com a estrita observância de tais 

dispositivos, poderá a concessão urbanística ser aplicada de maneira conciliada com os 
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valores culturais, os costumes sedimentados e a manutenção dos bens integrantes do 

patrimônio histórico e natural
337

. 

 Se considerados todos os aspectos acima mencionados, que, como visto, vão muito 

além dos objetivos mediatos relacionados à realização de determinadas obras, poderá o 

processo de renovação urbana ser levado a cabo de maneira não apenas sustentável
338

, 

como também democrática e includente, propiciando a consagração das funções sociais da 

cidade e garantindo o bem-estar da população específica. 

 

V.3. O novo Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 

 

 Em 2012, o Plano Diretor do Município de São Paulo completou 10 anos e, como 

manda o artigo 40, § 3º, do Estatuto da Cidade, foi dado início ao seu processo de revisão. 

Este processo, ainda em andamento, é extremamente complexo, principalmente por 

envolver a conciliação dos mais diversos interesses, muitas vezes contrapostos. 

 Constitui, entretanto, uma importante oportunidade para que o instrumento maior 

em matéria de planejamento urbano seja atualizado vis-à-vis as necessidades e urgências 

da cidade, que, logicamente, mudam significativamente ao longo de uma década.  

No caso do Município de São Paulo, o novo Plano Diretor terá, conforme noticiado, 

como um de seus principais motes o desenvolvimento de eixos de estruturação da 

transformação urbana que pretendem otimizar o aproveitamento do solo urbano ao longo 

da rede de transporte coletivo. 

 Após uma série de audiências públicas e debates, o Projeto de Lei de Revisão do 

Plano Diretor Estratégico (PL 688/13) foi consolidado pelo Poder Executivo e 

encaminhado para a Câmara Municipal, onde seguirá o tramite legislativo até sua 

aprovação. 

 Diferentemente do que ocorreu em 2002, momento em que a figura da concessão 

urbanística era muito pouco discutida entre nós, desta vez o instituto foi alvo de críticas 

durante o período de consulta à sociedade. A despeito disso, confirmando sua importância 

em matéria de urbanismo, a concessão urbanística foi mantida no rol de instrumentos de 
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política urbana prevista no Plano Diretor Estratégico, ganhando guarida em seu artigo 

124
339

. 

 Apesar de a essência do instrumento ter sido mantida incólume, foram realizadas 

algumas alterações importantes em sua regulamentação, tais quais sintetizadas a seguir: 

 

(i) Necessidade de lei autorizativa específica: Ao contrário do que previa o 

Plano Diretor Estratégico de 2002, que autorizava, de maneira genérica, o Poder 

Executivo a realizar licitação para contratação de concessão urbanística, a Lei nº 

14.917/2009 prevê a necessidade de autorização legislativa específica para cada 

concessão urbanística. O novo Plano Diretor Estratégico segue esta linha (artigo 

124, caput), o que nos parece acertado, uma vez que, de fato, cada concessão 

urbanística exigirá diferentes parâmetros urbanísticos, parâmetros esses que apenas 

podem ser impostos pela via legal. 

(ii) Empresa pública municipal: Um ponto que não consta expressamente no 

Plano Diretor Estratégico vigente, mas que possivelmente passará a integrar o novo 

texto é a possibilidade das atividades objeto da concessão urbanística serem 

outorgadas a uma empresa pública municipal. No Município de São Paulo, já 

existem, inclusive, companhias estatais com tal vocação, como a SP Urbanismo. 
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(iii) Remuneração do concessionário urbanístico: Apesar de a remuneração do 

concessionário urbanístico permanecer tendo como base a exploração comercial 

dos terrenos objeto da concessão, dois detalhes importantes foram alterados. 

Primeiramente, foi inserida expressamente a possibilidade de o concessionário 

urbanístico obter sua remuneração mediante exploração do potencial construtivo a 

ser utilizado na implantação do projeto urbanístico, o que já pareceria possível, 

apesar de não claramente previsto na lei. Em segundo lugar, foi retirada a expressão 

“por sua conta e risco”, o que poderia levar a crer que a concessão urbanística 

poderá admitir uma alocação de riscos mais flexível no que diz respeito à 

remuneração do concessionário. 

(iv) Necessidade de negociação previamente à desapropriação: Refletindo as 

melhores práticas em Direito Urbanístico, a nova minuta de Plano Diretor 

Estratégico adotou em caráter geral a diretriz prevista pela Lei nº 14.918/2009 

especificamente para o Projeto Nova Luz: a preferência por mecanismos menos 

coercitivos e unilaterais. Agora, entretanto, essa diretriz veio repaginada e com 

mais força: constitui condição prévia ao processo de desapropriação. Ou seja, antes 

de proceder à desapropriação, o concessionário deve necessariamente negociar com 

o proprietário e buscar uma solução amigável. 

(v) Possibilidade de realização das obras pelos proprietários: Alternativamente 

aos demais instrumentos de composição amigável (consórcio imobiliário, por 

exemplo), o novo texto proposto também previu a possibilidade de os próprios 

proprietários realizarem, por sua conta, as intervenções propostas para seus imóveis 

no projeto urbanístico. Desnecessário, contudo, dizer que tal opção, apesar de 

interessante por privilegiar um mecanismo de inclusão amigável dos proprietários 

no processo de urbanização, pode gerar uma série de problemas práticos de difícil 

mitigação
340

. 

(vi) Riscos relacionados à desapropriação: Assim como procedeu em relação à 

remuneração do concessionário, igualmente no que diz repeito ao pagamento das 

indenizações decorrentes dos processos desapropriatórios, foi excluída a expressão 

“por conta e risco”, indicando a possibilidade de alocação desse risco para o Poder 

Público. 
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(vii) Elementos de projeto básico e executivo: Como visto no Capítulo anterior, o 

Plano Diretor Estratégico vigente, com total respaldo na legislação, previu que o 

concessionário urbanístico deveria ser responsável pela elaboração dos projetos de 

engenharia (básico e executivo). De acordo com o texto atualmente em discussão, 

propõe-se, entretanto, que este fique responsável pela elaboração dos “elementos de 

projetos básico e executivo” e não os projetos básico e executivo propriamente 

ditos. A redação mostra-se, no mínimo, confusa, pois não evidencia de quem é a 

obrigação final de elaborar os projetos de engenharia. Esta terminologia 

(“elementos do projeto básico”) é utilizada pela Lei de Concessões, que dispõe, em 

seu artigo 18, inciso XV, que tais elementos devem constar do edital de licitação 

elaborado pelo pode concedente. Ou seja, trata-se de responsabilidade do Poder 

Público. No caso da concessão urbanística, estes elementos de engenharia deverão 

fazer parte do chamado projeto urbanístico (artigo 8º da Lei nº 14.917/2009), a ser 

elaborado pelo Poder Público, diretamente ou com o auxílio da iniciativa privada. 

Com base nesse documento, que, ademais servirá de baliza para todo processo de 

licitação, o concessionário, uma vez firmado o contrato de concessão urbanística, 

elaborará os projetos de engenharia. Não faria sentido que o concessionário, sendo 

responsável por determinar as obras de intervenção urbana, não assumisse a 

obrigação de elaboração do projeto de engenharia que servirá de base para tanto (e 

muito menos que não assumisse os altos custos envolvidos). 

(viii) Regime jurídico: Parece acertada, a nosso ver, a referência ao regime 

jurídico federal das concessões comuns e das parcerias público-privadas, tal qual já 

ressaltado em momento anterior, com a ressalva de que a aplicação deste regime 

jurídico deverá se dar sempre em observância e no que for compatível com as 

características específicas da concessão urbanística, conforme previstas na Lei nº 

14.917/2009. 

(ix) Constituição do Conselho Gestor: Reforçando a importância da participação 

social no processo de concepção, licitação e contratação da concessão urbanística, 

foi introduzido parágrafo específico na nova proposta de Plano Diretor para 

contemplar a necessidade de constituição de um conselho gestor “próprio”, para 

“acompanhamento contínuo” de cada concessão urbanística. Pode-se aduzir daí que 

cada concessão urbanística deverá contar com conselho próprio, contudo não foi 

elucidado quando tal conselho deverá ser formado, qual seu prazo de duração e 

quais suas competências mínimas. 
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De maneira geral, independentemente das críticas acima apontadas, as alterações 

propostas em relação ao Plano Diretor Estratégico vigente parecem pertinentes e em linha 

com o que se procurou discutir no presente estudo. Porém, mais importante do que o 

próprio conteúdo do texto do artigo 124 do novo Plano Diretor, que, como já ressaltado, 

pode ser alterado em sua tramitação na Câmara Municipal, é o fato de que a figura da 

concessão urbanística continua em pauta quando se trata de instrumentos de requalificação 

urbana e, mais do que isso, encontra-se num momento de evolução legislativa, o que 

apenas renova a importância de se discutir o tema em profundidade
341

. 

 

V.4. A necessidade de uma lei nacional 

 

 Neste cenário, também é válido debater a necessidade ou, ao menos, a pertinência 

de uma eventual lei nacional sobre o tema, a exemplo do que ocorre com as concessões 

florestais (reguladas em nível federal pela Lei nº 11.284/2006). 

 Como já frisado, a inexistência de um marco legal nacional sobre o tema não é, de 

maneira alguma, suficiente para que as concessões urbanísticas sejam consideradas banidas 

do ordenamento jurídico. Tanto é assim que, nas palavras de Floriano de Azevedo 

Marques
342

, várias modalidades de concessão foram manejadas pelo poder público ao 

longo do tempo sem que houvesse uma lei geral de concessões ou mesmo uma legislação 

nacional a definir seus contornos. A autonomia municipal, realçada ainda mais pelo papel 

preponderante do Município em matéria de urbanismo e pela omissão da União a respeito 

do tema das concessões urbanísticas, mais do que legitima a edição de uma legislação local 

sobre o tema, como foi feito em São Paulo. 

 Ainda que a edição de uma lei nacional sobre concessões urbanísticas não 

constitua, portanto, um requisito para se admitir a legalidade do instrumento, persiste a 

questão a respeito da pertinência e conveniência de um diploma nacional por diversos 

outros motivos. 

 Primeiramente, é evidente que a edição de uma lei nacional tendo como objeto 

específico as concessões urbanísticas teria a importante função de consolidar 

definitivamente tal instrumento no ordenamento jurídico pátrio, afastando quaisquer 
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dúvidas sobre sua aplicabilidade, ainda que fosse possível suscitar questionamentos sobre 

sua constitucionalidade, os quais, a nosso ver, não teriam sucesso. 

 Em segundo lugar, a edição de normas gerais sobre concessões urbanísticas é 

medida que se impõe para a sistematização mínima do instituto
343

, sob pena de ceder lugar 

a legislações locais dotadas de vícios de legalidade. A partir da instituição de diretrizes e 

princípios claros sobre o tema, os Municípios poderão então, caso seja estritamente 

necessário, estabelecer regras específicas para conformar o instituto da concessão 

urbanística as suas respectivas realidades. 

 Por fim, poderia a edição de uma lei nacional resultar na disseminação do uso da 

concessão urbanística pelos mais diversos Municípios brasileiros, o que se mostra de 

extrema importância já que este instrumento tem como finalidade viabilizar intensas 

requalificações no tecido urbano, algo imprescindível no atual momento em grande parte 

das cidades brasileiras. Isto privilegiaria ainda mais aqueles Municípios que, por quaisquer 

motivos (inexistência de corpo técnico suficiente e capacitado, por exemplo), não tenham 

capacidade de editar leis próprias sobre a matéria, mas que, a despeito disso, gostariam de 

fazer uso da ferramenta. 

 Seja do ponto de vista estritamente institucional – para reforçar a autonomia e 

aplicabilidade do instituto no ordenamento jurídico pátrio –, seja para garantir sua 

utilização de maneira disseminada pelas cidades brasileiras, a edição de normas gerais 

sobre o instituto parece, portanto, um passo natural na evolução legislativa das concessões 

urbanísticas. 

 

V.5. Conclusões 

 

 Ao longo do presente trabalho, buscou-se demonstrar, em primeiro lugar, que a 

concessão urbanística surgiu no Município de São Paulo como mais uma alternativa na 

busca da realização das funções sociais da cidade e do bem-estar de seus habitantes, 

conforme previsto na Constituição Federal. 

 Para que isso fosse possível, a Lei nº 14.917/2009 foi editada em estrita 

observância ao disposto no Estatuto da Cidade, exigindo que a aplicação da concessão 

urbanística pelo Poder Público municipal sempre visasse à concretização dos princípios e 

diretrizes ali constantes. 
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 Neste sentido, preocupou-se ainda a legislação local em se referir constantemente 

ao Plano Diretor Estratégico, que, como visto, é o instrumento de maior importância em 

matéria de planejamento urbanístico e o responsável por nortear a atividade urbanística 

municipal pelo prazo de dez anos. 

 A partir de tal contexto, investigou-se, neste trabalho, a natureza jurídica da 

concessão urbanística e as regras aplicáveis a tal instituto. Para tanto, foram analisadas, em 

um primeiro momento, as características centrais da concessão urbanística, com base no 

Plano Diretor Estratégico e na Lei nº 14.917/2009. 

 Neste momento, já começava a se evidenciar a complexidade do instituto em 

questão, que muito mais do que objetivar a implementação de uma obra específica (seja 

pública ou privada), busca viabilizar a renovação urbana de toda uma área da cidade. E não 

só isso: busca fazê-lo sem o dispêndio de recursos públicos. 

 Com base nas considerações apontadas nos dois Capítulos iniciais, é possível 

conceituar a concessão urbanística como um instrumento de política urbana, que tem a 

forma de um contrato administrativo, cujo objeto será a realização, por conta e risco do 

contratado, de obras urbanística de interesse público visando à requalificação urbana de 

determinada área, devendo a remuneração do concessionário advir da exploração da área 

objeto da intervenção. 

 Tendo sempre em vista as características acima, pesquisou-se, ato contínuo, como a 

Constituição e a legislação federal abordam o tema das concessões. A partir de tal reflexão, 

conclui-se, em primeiro lugar, que muito embora inexista no plano constitucional um 

conceito do instrumento concessão como gênero, seria possível encontrar nas diversas 

modalidades concessórias existentes um conteúdo mínimo delineador de um gênero. 

 Afastou-se, portanto, a ideia de concessão como sinônimo de concessão de serviços 

públicos. Como ensina Floriano de Azevedo Marques
344

, concessão é muito mais que 

concessão de serviços públicos, podendo compreender diversas outras utilidades. É um 

caso de sinédoque no mundo jurídico. 

 Delimitado o conceito de concessão como gênero, foram analisadas então algumas 

das modalidades concessórias que, em face do ordenamento jurídico brasileiro, são 

consideradas espécies de tal gênero. Por sua possível afinidade com o objeto do presente 

estudo, foi dada especial às concessões de serviço público e obra pública e às modalidades 

concessórias instituídas pela Lei de PPPs. 
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 A combinação do arcabouço teórico em matéria de concessões e das características 

da concessão urbanística paulistana permitiu afirmar que, muito embora esta figura se 

encaixe perfeitamente dentro do gênero concessão, ela não se confunde com nenhuma 

outra espécie desse instituto, pois possui um objeto muito mais amplo e ambicioso do que 

as demais, abrangendo, inclusive, atividades eminentemente privadas. Esse último 

elemento, aliás, não descaracteriza a noção da concessão urbanística como concessão, pois, 

como visto, tais atividades compõem a atividade urbanística, que, por sua vez, constitui 

uma função pública. 

 A concessão urbanística mostra-se, portanto, uma modalidade concessória 

autônoma, dotada de características próprias, tal como ocorre com as demais espécies 

estudadas. Essa autonomia conceitual exige, consequentemente, um conjunto de normas 

igualmente específico. 

 Como visto, o regime jurídico da concessão urbanística tem como pedra 

fundamental a Lei nº 14.917/2009 e as regras que disciplinam a matéria no Plano Diretor 

Estratégico. Porém, em se tratando de espécie concessória, que, ademais, toma a forma de 

contrato administrativo, aplicar-se-ão, igualmente, as disposições da Lei de Concessões e 

da Lei de PPPs, além do constante na Lei de Licitações. A aplicação de tais normas, 

todavia, não poderá ocorrer de forma automática, sob pena de serem desconsiderados 

elementos essenciais da concessão urbanística. 

 Em equilíbrio com as normas de Direito Público acima mencionadas deverão 

conviver regras de direito privado, que regularão determinadas atividades a serem 

desenvolvidas pela concessionária (principalmente para fins remuneratórios). Caberá ao 

instrumento contratual regular esse regime misto de tal forma que o interesse público 

relacionado ao processo de urbanização sempre se sobreponha aos demais, sem, contudo, 

inviabilizar as demais atividades privadas do concessionário. 

 Por fim, foram abordados alguns aspectos marcantes do regime jurídico das 

concessões urbanísticas, mormente aqueles que despertaram algum questionamento por 

parte da doutrina (caso da desapropriação) e outros que são de fundamental importância 

para a plena aplicação do instituto pela Administração Pública. 

 Apesar das novidades trazidas pelo tema, que, por si só, já era de grande 

complexidade, não se reconhece qualquer inconstitucionalidade na iniciativa do Município 

de São Paulo em legislar sobre o tema, seja por afronta ao artigo ao artigo 24, inciso I, da 

Constituição, seja por afronta ao artigo 22, incisos I, II e XXVII. Comprova a robustez 
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jurídica do instituto o fato de que, desde sua criação em 2002 até o presente momento, 

nenhum questionamento judicial a este respeito ter tido sucesso. 

 Por fim, fortalecendo ainda mais a consistência do instituto e sua importância no 

cenário urbano, vale destacar que o Município de São Paulo incluiu novamente tal 

ferramenta na minuta de seu novo Plano Diretor, que se encontra em tramitação e deve ser 

aprovado em 2014. Quiçá esta iniciativa não inspire a elaboração de uma lei nacional sobre 

o tema, o que, como dito, apenas agregaria valor ao instituto e estimularia sua maior 

utilização por outras Municipalidades. 

Afinal, como ensina Adilson Abreu Dallari
345

, quem ganha com a concessão 

urbanística é a coletividade, que participa da elaboração do projeto, acompanha sua 

execução e que passará, no final, a dispor de uma área urbana inteiramente requalificada e 

apta a cumprir a função social da cidade, prescrita no artigo 182 da Constituição Federal. 

Para que a coletividade efetivamente se beneficie, é importante, contudo, que a 

utilização da concessão urbanística pela Administração Pública ocorra de forma 

coordenada com os diversos interesses de terceiros possivelmente impactados. Em 

especial, devem ser resguardadas as condições econômicas, sociais e culturais da área 

objeto da intervenção. Se assim aplicada, a concessão urbanística tende a beneficiar a 

todos. Caso contrário, será mais um instrumento utilizado para fins de gentrificação social 

e exclusão. 
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