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RESUMO 
 

Neste trabalho analisa-se o parcelamento do solo como instrumento da política de 
desenvolvimento urbana, a sua relação com a infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos 
conviventes na cidade. Propõe-se a análise do surgimento das cidades, com o objetivo de 
verificar a origem da coabitação da sociedade, de modo que a apresentação da sua 
conceituação insere a abordagem multidisciplinar sobre a temática, para posterior 
concretização da discussão sobre o direito à cidade. Ao se partir dessa análise, verifica-se o 
alcance da matriz normativa constitucional sobre as questões urbanas, com a premissa de que 
a função social é concomitantemente a base da estrutura da propriedade e, principalmente, o 
objetivo a ser atingido pela sociedade brasileira. Objetiva-se demonstrar o debate jurídico-
urbanístico sobre parcelamento do solo, a relação entre esse instituto e o surgimento das 
cidades planejadas. Somado a isso, apresenta-se o meio ambiente ecologicamente equilibrado 
como direito fundamental e, como decorrência do direito à vida, converge-se o seu 
entendimento para o bem-estar social no âmbito do meio ambiente artificial. O planejamento 
urbano é apresentado como meio de efetivação das garantias e dos direitos constitucionais 
indicados através das diretrizes dispostas no Estatuto da Cidade, lei n. 10.257/2001, e 
mediante a materialização do planejamento local, que é o Plano Diretor. Nesse contexto, 
analisa-se o instituto do loteamento de acesso controlado disposto na recentemente 
promulgada legislação sobre regularização fundiária, lei n. 13.465/2017. Para a pesquisa, 
utilizam-se como marco teórico a função social da cidade, sob o sustentáculo do Estatuto da 
Cidade e a teoria mixofóbica de Zygmunt Bauman. A primeira abordagem se mostra o 
sustentáculo na perspectiva atual indicativa na Constituição Federal de 1988 quanto ao 
desenvolvimento urbano. A contribuição de Bauman é fundamental ao desconstruir os tipos 
de moradias que limitam o acesso e primam a não convivência diversificada. O método 
aplicado à pesquisa é o descritivo-indutivo, e o estudo se dá por meio de pesquisas 
bibliográficas, normativas e de tratados e convenções internacionais para responder ao 
problema contido na seguinte indagação: a lei n. 13.465/2017, que regulamentou os 
loteamentos de acesso controlado, considerando-se a função social da cidade, seria uma 
norma inconstitucional? A hipótese verificada aponta para uma avaliação acerca do 
planejamento urbano de maneira integrada como método técnico de desenvolvimento do vetor 
de uma cidade, vocacionando-o por meio do uso e da ocupação do solo, com a criação de 
infraestrutura capaz de absorver e estancar eventual patologia daquele meio construído.  
 
Palavras-chave: Parcelamento do solo urbano. Função social. Cidade. Planejamento urbano.  

 
 
 



 

ABSTRACT 
 

In this paper we analyze the land subdivision as an instrument of urban development policy, 
its relationship with urban infrastructure and the quality of life of coexistants in the city. It is 
proposed to analyze the emergence of cities, with the purpose of verifying the origin of the 
cohabitation of society, so that the presentation of its conception inserts the multidisciplinary 
approach on the subject, for later realization of the discussion about the right to the city. From 
this analysis, the scope of the constitutional normative matrix on urban issues is verified, with 
the premise that the social function is concomitantly the basis of the property structure and, 
mainly, the objective to be reached by the Brazilian society. The objective is to demonstrate 
the juridical-urbanistic debate on land subdivision, the relationship between this institute and 
the emergence of planned cities. In addition to this, the ecologically balanced environment is 
presented as a fundamental right and, as a result of the right to life, its understanding for 
social well-being in the ambit of the artificial environment converges. Urban planning is 
presented as a means of effecting the guarantees and constitutional rights indicated through 
the guidelines established in the City Statute, Law no. 10,257 / 2001, and through the 
materialization of local planning, which is the Master Plan. In this context, the institution of 
the controlled access land subdivision established in the recently enacted legislation on land 
regularization, law n. 13,465 / 2017. For the research, the social function of the city, under the 
support of the City Statute and the Mixofóbica theory of Zygmunt Bauman, are used as 
theoretical framework. The first approach is based on the current indicative perspective in the 
1988 Federal Constitution regarding urban development. Bauman's contribution is 
fundamental in deconstructing the types of housing that limit access and emphasize non-
diversified coexistence. The method applied to the research is descriptive-inductive, and the 
study is done through bibliographical, normative and international treaties and conventions to 
answer the problem contained in the following question: law no. 13.465 / 2017, which 
regulated the allotments of controlled access, considering the social function of the city, 
would be an unconstitutional rule? The verified hypothesis points to an evaluation about 
urban planning in an integrated way as a technical method for the development of the vector 
of a city, vocating it through the use and occupation of the soil, with the creation of 
infrastructure capable of absorbing and stopping eventual pathology of that built environment. 
 
Key words: Urban land parceling. Social role. City. Urban planning. 
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1 INTRODUÇÃO  

A moradia é um valor incorporado na sociedade brasileira, em todas as classes 

sociais, e esse residir ocupa as mais profundas pretensões da população, seja em grandes ou 

pequenas cidades, em áreas urbanizadas ou periféricas, seja em imóvel regular, irregular ou 

clandestino. A tipologia construtiva, de casa ou apartamento, muitas vezes se torna relevante 

quando da decisão sobre qual imóvel será adquirido, mas comum a eles é quem, anterior à 

edificação do solo, precisa passar pelo processo de parcelamento.  

Como consequência desse processo de divisão do solo urbano passa-se a existir o 

lote. Assim, é nessa porção demarcada do território de uma cidade que se constroem os 

imóveis que serão habitados, mesmo que se trate de procedimento regular ou irregular, as 

tradicionalmente conhecidas invasões, já que haverá uma delimitação do local onde será 

possível a construção de uma moradia. 

A legislação brasileira, entretanto, estabeleceu regras específicas para o 

cumprimento de um processo de parcelamento do solo urbano para que após a tramitação e 

devidas análises técnicas surgirão juridicamente a porção de terra, lote, devidamente dotada 

de infraestrutura urbana. A lei federal que dispõe sobre a divisão do território urbano é a lei n. 

6.766/1979 (BRASIL, 1979) e estabelece os parâmetros civil, penais, registrais, 

administrativos e urbanísticos. 

Apesar de essa legislação ter sido editada em 1979, foi recepcionada pela 

Constituição Federal de 1988, o que por si só demonstra o alcance e o entendimento 

vanguardista dos envolvidos na sua elaboração, sendo que deve ser observada e cumprida pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Assim, sendo o parcelamento do solo uma 

normatização primária quanto ao aspecto do traçado de uma cidade, este assume relevante 

posição no cenário do plano de desenvolvimento urbano. 

O estabelecimento de regras voltadas ao cumprimento de requisitos urbanísticos 

mínimos, tais como metragem de lote e quadra, infraestrutura (equipamentos públicos, 

comunitários e sistema viário), indicação de áreas não edificáveis, vinculação com legislação 

sobre uso e ocupação do solo, faz com que as áreas a serem urbanizadas de uma cidade, 

seguindo esse pressuposto, atendam a um mínimo relacionado ao espaço urbano que 

proporciona qualidade de vida aos citadinos. Somado a isso tem-se que a matriz normativa 

constitucional vincula direitos e garantias indicados em seu texto e, mesmo que estes se 

refiram a matérias distintas, ou seja, que não se relaciona em uma primeira análise a questões 

urbanas, o objetivo final sempre é a dignidade da pessoa humana, como sustentáculo do 



12 

Estado Democrático de Direito, o qual busca equidade quanto ao bem-estar social. E, por esta 

razão a análise holística do texto constitucional para uma aplicabilidade precisa e efetiva. 

Ocorre que em 2017 foi promulgada a lei n. 13.465/2017 (BRASIL, 2017), que 

dispõe sobre regularização fundiária e apresenta outras regulamentações, possibilitando a 

existência jurídica dos loteamentos de acesso controlado, ou seja, empreendimentos 

imobiliários que regem-se pelo procedimento do parcelamento de solo, mas que, após sua 

regular aprovação perante os municípios e consequente registro na respectiva Serventia 

Registral Imobiliária, e, por fim recebimento das obras de infraestrutura pelo poder público 

local, executa obra de cercamento da área parcelada e coloca-se uma guarita seguida de 

cancela, limitando assim o acesso de quem poderá fazer uso dos equipamentos públicos 

existentes e decorrentes do parcelamento. 

Este trabalho tem como objetivo, genericamente, demonstrar que o debate 

jurídico-urbanístico quanto à temática parcelamento do solo encontra respaldo na sua função 

de instrumentalizar os mecanismos da infraestrutura urbana, bem como a relevância de se 

analisar os empreendimentos imobiliários que tramitam como se fossem parcelamento, mas 

que são destinados a outra tipologia construtiva de restrição do acesso aos bens ambientais ali 

inseridos. Especificamente, pretende-se demonstrar que o surgimento das cidades pautou 

desde a origem para atender à qualidade de vida dos conviventes; descrever a historicidade até 

a promulgação da lei n. 6.766/1979 e sua influência para o surgimento de ocupações 

irregulares e clandestina; demonstrar a importância do parcelamento do solo para o 

surgimento de cidades planejadas, o que possui como consequência a conectividade dos 

sistemas da infraestrutura urbana; apresentar a importância da qualidade de vida como matriz 

constitucional ambiental no meio construído; relatar a necessidade de se declarar 

inconstitucionalidade na lei n. 13.465/2017 quanto ao loteamento de acesso controlado por 

violar preceito normativo fundamental da Constituição Federal de 1988.  

O problema da pesquisa consiste na seguinte indagação: a lei n. 13.465/2017 que 

regulamentou os loteamentos de acesso controlado, considerando a função social da cidade, 

seria um instituto inconstitucional? 

Para trabalhar a problemática apontada, utilizou-se de um acervo bibliográfico 

doutrinário, de legislações atualmente vigentes, sem se olvidar, contudo, de corpos 

normativos não mais em vigor, mas que se mostram essenciais à análise que se pretende. 

Adotaram-se, também, parâmetros de pesquisas documentais, em sítios eletrônicos da rede 

mundial de computadores e entrevistas de profissionais vinculados à temática abordada.  
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O marco teórico divide-se ou funde-se a partir de dois elementos: a função social 

da cidade sob a perspectiva indicada no Estatuto da Cidade, lei n. 10.257/2001 (BRASIL, 

2001), como manifestação do conjunto de mudanças que inclui a força normativa da 

Constituição Federal de 1988 e a teoria da mixofobia indicada por Zygmunt Bauman (2009).  

A função social da cidade é o sustentáculo da pesquisa na perspectiva atual 

indicativa na Constituição Federal de 1988 quanto ao desenvolvimento urbano, sendo que o 

parcelamento do solo tornou-se um dos meios de se atingir a materialização dessa pretensão. 

Os dispositivos apresentados na Constituição, de forma sistêmica, possibilitam a 

concretização da dignidade humana através da busca pela qualidade de vida e da pretensão de 

ser ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, observando a classificação didática da 

cidade como um meio ambiente artificial ou construído, vocacionam o uso dos equipamentos 

públicos, na condição de espaços públicos de uso de todos, como meio de se atingir esse bem-

estar social.  

A ideia trazida pela pesquisa descortina a opção de serem criados espaços 

públicos que possam ter o uso vinculado a apenas parte da população da cidade, restringindo 

o acesso de maneira espacial, com utilização de muros, guaritas ou cancelas. O estudo mostra 

que limitar o uso de bens, que assumem em razão da relevância para a concretização da 

qualidade de vida dos citadinos, natureza ambiental a qualquer parcela dos habitantes de um 

centro urbano, é infração à matriz ambiental constitucional, como consta no art. 225, da 

CF/1988 (BRASIL, 1988). Nesse sentido, o funcionalismo da cidade é atingido quando se 

parcela o solo, considerando que parte dessa propriedade provada será automaticamente 

transferida ao Poder Público, na condição de sistema viário, praças ou equipamento 

comunitário.  

A teoria mixofóbica indicada por Bauman (2009) desconstrói a argumentação das 

moradias nos tipos construtivos conhecidos como condomínios fechados, que são em verdade 

irregularidades jurídicas desenvolvidas pelo mercado imobiliário, tidos como estruturas 

seguras. Aponta exatamente a visão contrária, pois a clausula cujo convívio proporciona 

relação apenas com os semelhantes gera atitudes de não reconhecimento do diferente, o que 

retroalimenta o medo e distancia uma convivência com o diverso e, consequentemente, com a 

adversidade. 

A metodologia empregada é qualitativa, pois permite a interligação entre o 

problema proposto e a hipótese a ser alcançada. O método é o descritivo-indutivo, empirista 

por excelência, pautado no conhecimento que se constrói pela observação dos fatos e por sua 

interpretação dentro da concepção de uma ciência, em um tempo e em um espaço. Trata-se de 
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um estudo pautado, inicialmente, por premissas individuais sobre o registro de fatos, bem 

como por sua classificação e análise com base em fundamentos das ciências humanas e 

sociais.  

O raciocínio construído pauta-se na verificação de fenômenos particulares, 

buscando a regularidade entre eles, até se convergir para uma especificidade do instituto 

pesquisado, que permitirá o alcance de conclusões acerca do objeto de estudo e suas 

consequências jurídicas, políticas (quanto à política pública de planejamento urbano) e 

sociais.  

O texto é esquematizado em cinco capítulos de desenvolvimento, que fluem em 

conformidade com o método indutivo escolhido. Parte-se, inicialmente, da necessidade de 

indicação da origem das cidades vinculando-a à história da civilização humana, conceituando-

a, para posteriormente atribuir o direito à cidade. Passa-se à análise dos dispositivos indicados 

na Constituição Federal de 1988 que ligam-se à política de desenvolvimento urbano cujo 

objetivo central é o estabelecimento da qualidade de vida dos habitantes argumentando sobre 

a função social da cidade e a garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como 

catalizador à concretização do direito ao bem-estar social urbano. Em seguida, enfrenta-se o 

meio de se atingir a materialização dessas garantias através do planejamento urbano, 

concretizada no âmbito local no plano diretor, instrumento da política de desenvolvimento 

urbano que indicará o uso e a ocupação viáveis para o solo da cidade. Atinge-se, então, o 

ponto de abordar o parcelamento do solo como mecanismos de delimitação da infraestrutura 

urbana e quais as consequências para as advindas da sua não ocorrência para a malha urbana, 

não apenas relacionada ao sistema viário, mas principalmente quanto à construção de novas 

áreas urbanizáveis. Por fim, apresenta-se a lei n. 13.465/2017 indicativa de novos institutos 

jurídicos, como o condomínio de lotes, condomínio urbano simples e o rechaçado loteamento 

de acesso controlado.  

Em todos os capítulos, empregam-se argumentações plúrimas e científicas, 

conferindo-se eficácia social às discussões e validade comprobatória para as questões 

trabalhadas, advindas, concomitantemente, da ciência e da observância comum da população.  

A hipótese verificada aponta para uma avaliação acerca do planejamento urbano 

de maneira integrada como método técnico de desenvolvimento do vetor de uma cidade 

vocacionando-o através do uso e da ocupação do solo, com a criação de infraestrutura capaz 

de absorver e estancar eventual patologia daquela meio construído.  

Eis, portanto, a razão para este estudo contribuir para o aprofundamento dos 

trabalhos que tratam da regulação do parcelamento do solo no Brasil no âmbito da política de 
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desenvolvimento urbano, como um mecanismo de planejamento público, para debater a 

necessidade de revisão da lei n. 6.766/1979 e consequentemente declaração da 

inconstitucionalidade formal e material da lei n. 13.465/2017, quanto ao instituto loteamento 

de acesso controlado. 
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2 CIDADE: ORIGEM, CONCEITO E DIREITO 

A cidade como fenômeno de aglomeração social possui sua origem no início da 

manifestação primitiva e voluntária da natureza humana, quando o ser humano passa a se 

comunicar com o fim de buscar a perpetuação da espécie. A proteção recíproca tinha como 

objetivo melhorar a alimentação e a defesa uns dos outros. 

Assim, a cidade como local da aglomeração passa a ter significativa importância 

na constituição, na consolidação e na perpetuação da sociedade, como ensina Reis (2013). 

Nesse sentido, as marcas características da nossa cultura urbana são: redução da distância 

física, concentração da população na cidade, combinando concentração e mistura, com 

isolamento e diferenciação.  

Com o passar do tempo, as cidades criam, progressivamente, algumas novidades 

fundamentais para seu entendimento atual. Do ponto de vista do Direito, é preciso destacar 

duas: a) nas cidades, dissolvem-se, natural e progressivamente, os laços de sangue, de família, 

de tribo e de clã; b) nas cidades, estabelece-se a diferença entre ricos e pobres. 

Diante disso, neste capítulo inaugural, é apresentada a cidade como centro da 

evolução da história humana, com base em uma concepção adotada por Silva (2015), que a 

apresenta de forma didática em 3 (três) fases. Em seguida, é apresentado o conceito de 

“cidade” de acordo com a percepção jurídica e, por fim, o direito à cidade.  

 

2.1 Surgimento das cidades 

 

O surgimento da cidade na condição de aglomeração social vertida para a 

funcionalidade, como modalidade de convivência humana que se liga a alterações de padrões 

de comportamento e instinto de sobrevivência de um determinado grupo, tem como objetivo a 

organização substancial da sociedade. Esse formato social existe há 5.500 anos, como 

apresenta Silva (2015). 

Entretanto, como detalhadamente é apresentado por Mumford (2008), as formas 

mais primitivas de aglomerações humanas, no intuito de estabelecer traços de permanência, 

ligam-se, inicialmente, a templos e cemitérios, representados por “santuários paleolíticos” 

(MUMFORD, 2008, p. 7). Dessa forma, “o primeiro germe da cidade é, pois, o ponto de 

encontro cerimonial” (MUMFORD, 2008, p. 9). 

Historicamente, os próximos passos para a fixação humana foram a domesticação 

dos animais e o estabelecimento de aldeias, o manuseio de ferramentas e armas, o que, 
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inclusive, serviu para determinação de funções naquele aglomerado de pessoas, como o 

caçador e o pescador. Em seguida, o desenvolvimento da agricultura, a qual se tornou mais 

bem-sucedida, possibilitou que os cultivos se tornassem mais fixos, o que gerou a hipótese de 

as aldeias se tornarem permanentes. 

Essa estrutura de convivência, no entanto, como apresenta Mumford (2008, p. 28), 

somente pode ter sido objeto do acaso para que houvesse a modificação necessária à 

transformação de aldeia em cidade.  

O que realmente aconteceu antes que a cidade começasse a existir só pode ser objeto 
de conjecturas. Talvez grupos caçadores paleolíticos residuais e os novos 
colonizadores neolíticos, cada qual demasiado disperso para ter o domínio, 
começassem a ocupar o mesmo território e permanecessem juntos o tempo 
suficiente para absorver alguns dos modos uns dos outros e para trocar alguns dos 
seus tipos de instrumentos. 

De maneira didática, Sjoberg (1977) apresenta três níveis de organização humana 

que configuram as três etapas do surgimento das cidades, as quais foram adotadas por Silva 

(2015).  

A primeira fase seria a pré-urbana, caracterizada pela ausência de comunicação 

escrita, quando se inicia uma convivência homogênea, cujo objetivo principal é o 

estabelecimento da autossuficiência, principalmente quanto à busca de alimentos. Esse 

momento é o apresentado por Mumford (2008) como as coincidências que fizeram com que 

houvesse a fixação humana, indicando um período primitivo do surgimento das cidades a 

partir das aldeias, sendo que, naquele momento, não havia sido desenvolvida a especialização 

do trabalho, tampouco a estratificação social. Esse primeiro estágio, também indicado por 

Silva (2015) como pré-urbano, consiste na formação de pequenos grupos homogêneos, de 

base familiar, os quais eram constituídos de clãs.  

Mumford (2008, p. 34) acrescenta que a evolução das técnicas produtivas e de 

transporte possibilitou o desenvolvimento da funcionalidade humana: 

Essa nova mistura urbana resultou numa enorme expansão das capacidades humanas 
em todas as direções. A cidade efetuou uma mobilização de potencial humano, um 
domínio sobre os transportes entre lugares distantes, uma intensificação da 
comunicação por longas distâncias no espaço e no tempo, uma explosão de 
inventividades, a par de um desenvolvimento em grande escala da engenharia civil, 
e, o que não é menos importante, promoveu uma nova e tremenda elevação da 
produtividade agrícola.  
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A sociedade dessa primeira fase do desenvolvimento das cidades desenhou sua 

evolução em mais de um milênio, tornando-se cada vez mais complexa com o 

aperfeiçoamento das suas técnicas produtivas. Com isso, chega-se ao segundo estágio 

proposto por Sjoberg (1977, p. 37), que é o da sociedade feudal1 ou pré-industrial.  

Nesse segundo período da evolução das cidades, já era possível à população da 

época estocar alimentos, de origem tanto vegetal quanto animal. Essa quantidade adicional de 

alimentos proporcionou o surgimento de trabalho especializado e, ainda, alteração da estrutura 

social, já que começou a ser verificada a existência de classes, o que fez surgir liderança no 

aspecto de organização da mão de obra. Assim, houve o que Lefebvre (2001) apresenta como 

o desenvolvimento da divisão do trabalho.2 

As cidades que tiverem maior desenvolvimento foram aquelas que conseguiram 

uma maior acumulação da produção. Isso inicialmente ocorreu para o consumo da própria 

comunidade, mas, com o desenvolvimento de novas tecnologias, foi possível a troca de 

produtos por outros de diferentes regiões.  

Lefebvre (2001) apresenta considerações sobre a estrutura das cidades gregas e 

romanas, que fazem parte desse segundo período evolutivo, apontando que nessas sociedades 

havia a concentração de poder de uma minoria sobre os outros membros (mulheres, crianças, 

escravos e estrangeiros) daquelas cidades. Tal domínio é bastante interessante, já que há o 

fortalecimento da propriedade privada pura e simples (quanto a dinheiro, solo e escravos), de 

maneira concentrada, sem abolir os direitos da cidade sobre o território. 

Com isso, a propriedade passa a ser um elemento de singular importância para 

diferenciar os dois primeiros momentos evolutivos do surgimento das cidades, já que, como 

apresenta Mumford (2008, p. 129), a propriedade, “no sentido civilizado da palavra, não 

existia nas comunidades primitivas: quando muito, as pessoas pertenciam à sua terra, mais do 

que a terra pertencia a elas; e dividiam seus produtos, na fartura ou na penúria”. Nesse 

                                                           
1 “Foi nesse contexto que as primeiras cidades se desenvolveram, como Eridu, Edech, Lagash, Dish, Ur, Uruk 
(na Siméria); Daro, Harapp, no vale do Indo (Paquistão); Khontaton (Faraó Amenófis IV), no Egito; Babilônia, 
na Mesopotâmia, com seus jardins suspensos, seus palácios e templos e seu traçado irregular, cercada de muros 
num perímetro de 40 km. Depois: Roma, Atenas, Tebas, modelos de cidades antigas, diferentes das cidades de 
hoje, porque eram cidades-estados. Nas Américas contam-se as cidades dos Maias (Tical, na Guatemala), dos 
Astecas (Teotihuacán, no México) e dos Incas (no Peru).” (SILVA, 2015, p. 21) 
2 “Felizmente, a constituição social da cidade ajudou a superar suas constrições e compulsões humanas. Se é 
verdade que desmembrou a totalidade do homem e o forçou a passar uma longa existência numa única tarefa, 
tornou a montá-lo numa entidade coletiva, de tal sorte que, embora sua vida individual pudesse ser estreita e 
contida, o padrão urbano assim traçado era muito mais rico em contextura, por causa dos variados fios que o 
constituíram. Não ocorria meramente achar cada grupo especial mais membros da sua própria espécie na cidade, 
mas cada um podia descobrir, no dar e receber do intercurso cotidiano, uma profissão de potencialidades 
humanas que permanecia indivisível num nível mais humilde.” (MUMFORD, 2008, p. 131) 
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segundo momento, há inclusive o aparecimento de novas entidades legais (por exemplo, o 

Código de Hamurabi, que remonta por volta de 1700 a. C.):  

[…] os direitos da propriedade adquirem uma santidade especial; e quando as 
diferenciações de classe aumentaram, tornaram-se correspondentemente mais 
importantes – aliás, muitas vezes, mais sagradas que a própria vida humana. Na 
proteção desses direitos, os antigos governantes não hesitavam em aleijar ou mutilar 
o corpo do delinquente. Contudo, a lacuna geral entre os ricos e os pobres fez-se 
sentir mesmo neste ponto: havia diferentes graus de castigos para cada classe. 
(MUMFORD, 2008, p. 130) 

Há também, nesse momento, com a mudança de aldeia para cidade, um fenômeno 

relevante para a definição estrutural da organização política dos estados: o surgimento do rei. 

Ensina Mumford (2008, p. 132) que estes emergiram, pela primeira vez, “numa posição de 

responsabilidade superior ao grupo, destacada da matriz comunal”. O autor acrescenta que: 

Com a ascensão da cidade, o rei passou a encarar uma nova ideia de 
desenvolvimento humano e a cidade tornou-se nada menos que a corporificação 
personificada dessa ideia em evolução. Um a um, os privilégios e prerrogativas da 
realeza foram transferidos à cidade e a seus cidadãos. Milhares de anos foram 
necessários para efetuar essa mudança; e, pela época em que foi consumada, os 
homens tinham esquecido como havia começado. 
Assim, a cidade passou a ser um ambiente especial, não apenas para suportar reis, 
mas para fazer pessoas: seres que eram mais plenamente abertos à realidade do 
cosmos, mais prontos a transcender às exigências da sociedade e do costume tribal, 
mais capazes de assimilar valores antigos e de criar novos, de tomar decisões e 
seguir direções novas do que seus iguais em situações limitadas. (MUMFORD, 
2008, p. 132)  

Têm-se, portanto, duas características nessa segunda fase, a propriedade e o poder, 

como elementos preponderantes para o desenvolvimento das cidades. Nesse contexto, 

verifica-se o surgimento das cidades-estado, ou polis. 

Nesse sentido que a polis grega conceitua democracia, uma democracia pautada 

no conceito de liberdade da época, e não uma liberdade com os conceitos e as perspectivas 

atuais. Os gregos entendiam que apenas a cidade como tal, em si, possuía liberdade, e não os 

indivíduos e os grupos que a formavam, o que manifesta o conceito de cidade ideal3. Esse 

                                                           
3 “Durante pouco mais que uma geração – eu o situaria mais ou menos entre 480 e 430 a.C. – a pólis, pela 
primeira vez, assumiu uma forma ideal, que a distinguiu das aldeias e cidades mais antigas: uma forma ideal não 
primariamente em pedra, mas em carne e sangue. Numa grande sucessão de cidadãos, a nova ordem urbana, a 
cidade ideal, tornou-se visível, transcendendo seus contornos arcaicos, suas cegas rotinas, suas complacentes 
fixações. Em verdade, os gregos acrescentaram à cidade um novo componente, praticamente desconhecido das 
culturas anteriores, perigoso para qualquer sistema de poder arbitrário ou autoridade secreta: suscitaram o 
aparecimento do cidadão livre. […] 
Tudo aquilo que a cidade possuía, o cidadão considerava como seu direito de berço: entre os cidadãos, como 
entre os amigos, não deveria haver segredos, nem barreiras profissionais, nem suposição de desigualdade. O 
cidadão livre nada devia ao favor do príncipe ou a sua função econômica ou oficial: retomava o lugar que outrora 
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aspecto dessa sociedade demonstra a característica preponderante desse período, que é o 

desenvolvimento do pensamento filosófico sobre as cidades, sendo que o nascimento destas 

está intrinsecamente relacionado ao triunfo do trabalho intelectual dos filósofos.  

Quanto ao processo de surgimento das cidades, Sjoberg (1977) aponta que, nesse 

segundo período, apresentaram duas características extremamente relevantes para o seu 

desenvolvimento: a evolução quanto à palavra escrita e a utilização de outras fontes de 

energia sem ser a braçal. 

O desenvolvimento da escrita possibilitou, além da simples contabilidade, o 

registro dos fatos históricos, das leis e mesmo do uso literário e religioso. Esses exemplos 

foram relevantes para o estabelecimento da cultura das comunidades pertencentes àquela 

região, porém, naquele momento, a cultura era limitada para parte da sociedade ociosa, que se 

dedicava a estudos, mas que não se preocupava em transmitir para outros que não tinham o 

mesmo benefício todo esse conhecimento.  

Quanto à utilização de novas fontes energéticas, os mais significativos avanços 

foram justamente percebidos nas sociedades que fizeram uso dos ventos, por exemplo, para 

atravessar mares, o que proporcionou contato com outras comunidades e culturas socialmente 

desenvolvidas, gerando um intercâmbio de conhecimentos.  

Esse aglomerado de especialistas incentivou a inovação, o que ocorreu não apenas 

em termos técnicos, “mas também [nas] ideias religiosas, filosóficas e científicas” 

(SJOBERG, 1977, p. 43). Esse desenvolvimento que ocorreu por meio do processo evolutivo 

fez com que se concretizasse a pretensão de um local como a cidade, enquanto instituição 

política e militar, o que foi feito de maneira brilhante pelos romanos ao estruturarem o seu 

império. 

A expansão do domínio dos romanos ocorreu em razão da consolidação da sua 

estrutura administrativa e militar, sendo exportado o modelo de Roma para os locais 

dominados, o que foi implementado até o declínio4 do império. Tal processo proporcionou o 

surgimento de significativas cidades, como Constantinopla, Cairo, Damasco e Bagdá.  

                                                                                                                                                                                     

tivera na cultura de aldeia, o de ser, antes de tudo, um homem dotado de todas as dimensões humanas, para quem 
todas as portas da vida eram abertas e acessíveis. Este, pelo menos, era o ideal. E é por sua capacidade de 
formular esse ideal – não por sua impossibilidade de alcançá-lo –, que ainda medimos apropriadamente a pólis 
grega.” (MUMFORD, 2008, p. 192)  
4 “[…] Após a expansão de Roma para a Europa ocidental e a proliferação de cidades romanas em regiões 
habitadas pelos chamados ‘bárbaros’ – nesse caso, povos analfabetos ou ‘não civilizados’ – os líderes romanos 
não conseguiram preencher todos os cargos burocráticos com os seus próprios cidadãos. Alguns ‘bárbaros’ 
tiveram que ser treinados para ocupá-los, até mesmo em cidades nas fronteiras. Esse processo tornou possível 
aos romanos explorar as riquezas das regiões conquistadas e pode mesmo ter contribuído, por algum tempo, para 
a manutenção da ordem nos grupos subjugados; mas a longo prazo esse expediente causou sérios problemas 
[…]”. Assim, após terem “sido parcialmente urbanizados, desenvolveram uma elite culta que, senhora da 
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As cidades feudais, como exemplo de cidades desse segundo período evolutivo, 

eram fisicamente isoladas, pois os muros eram indispensáveis para a manutenção da 

segurança, sendo esta de responsabilidade do senhor feudal, pois, além dos muros, os servos 

estariam à mercê de toda má sorte. Essa foi a base da relação social dessa sociedade: o 

pagamento de taxas dos vassalos aos senhores feudais em troca de segurança. 

As modificações na estrutura de conhecimento da civilização durante séculos 

possibilitou que houvesse, em razão principalmente da qualidade da alimentação, aumento da 

expectativa de vida e, consequentemente, do contingente populacional. Esse crescimento do 

número de habitantes teve importância para o desenvolvimento de novas técnicas 

profissionais. 

Mumford (2008, p. 495) afirma que o surgimento das cidades de comércio – o que 

podemos apresentar como estrutura embrionária do capitalismo –, já na Idade Média, decorre 

das liberdades para investimento privado, o que foi responsável pelo surgimento da separação 

entre locais destinados às classes ricas e às pobres: 

Durante a Idade Média, “liberdade” significava liberdade em relação às restrições 
feudais, liberdade para as atividades corporativas da municipalidade, a guilda, a 
ordem religiosa. Nas novas cidades de comércio, ou Handelstadte, “liberdade” 
significa liberdade das restrições municipais: liberdade para o investimento privado, 
para o lucro privado e para a acumulação privada, sem qualquer referência ao bem-
estar da comunidade como um todo. […] Esse fato foi expresso, com clareza 
dramática, no contraste entre o bairro elegante e o bairro pobre de mais de uma 
grande cidade. (Mumford, 2008, p. 495, grifo do autor) 

Na transição do feudalismo para o capitalismo, como ensina Santos (2008, p. 59), 

“a cidade aparece como o lugar do trabalho livre”. Assim, esse novo momento histórico, 

acrescenta, fez com que houvesse alteração social, “como uma semente de liberdade”, 

proporcionando “desmantelamento do feudalismo”. O autor acrescenta que 

As cidades puderam formar-se graças a um determinado avanço das técnicas de 
produção agrícolas, que propiciou a formação de um excedente de produtos 
alimentares. Com a existência desse excedente, algumas pessoas puderam dedicar-se 
a outras atividades, sendo a cidade, predominantemente, lugar de atividades não 
agrícolas. (SANTOS, 2008, p. 59) 

Esses conhecimentos proporcionaram o aperfeiçoamento do comércio, mas 

também produziram avanços sociais dos mais importantes para a solidificação das 

civilizações urbanas. Desse modo, conforme afirma Lefebvre (2001), já existia nesses centros 
                                                                                                                                                                                     

capacidade técnica e administrativa dos romanos, voltou-se contra o poder imperial e contribuiu para o colapso 
de Roma e seu império” (SJOBERG, 1977, p. 46-47).    



22 

urbanos uma riqueza monetária, que vinha do comércio e da usura. “O comércio, a produção 

industrial, a mecanização, a organização, o acúmulo de capital – todos esses fatos 

contribuíram para a construção e expansão de cidades.” (MUMFORD, 2008, p. 312) 

Essa modificação na estrutura da vida social converge para a Revolução 

Industrial, pois se estava diante de uma sociedade com um excedente de produção em muitos 

aspectos: o intelectual, quanto ao conhecimento; de trabalho, uma vez que as especializações 

profissionais eram significativas; de alimentação, pois a estocagem era uma premissa para 

aquela sociedade, já que a produção não era mais realizada diretamente vinculada à sua 

estrutura, mas sim nas áreas de campo nos arredores da cidade. Como consequência desse 

momento social, tem-se o terceiro nível proposto por Sjoberg (1977). 

Na última fase da historicidade quanto ao surgimento das cidades, há 

significativas modificações estruturais na sociedade, sendo que o autor apresenta as seguintes 

características dessa vida social: educação de massa, sistema de classe fluido e avanço 

tecnológico para utilização de novas fontes energéticas: 

A revolução industrial ocasionou também transformação social; a cidade industrial é 
caracterizada por maior fluidez no sistema de classes, pelo aparecimento da 
educação e comunicação em massa e pelo afastamento de parte da elite do centro 
para os subúrbios. (SJOBERG, 1977, p. 49) 

A educação de massa proporcionou o aparecimento de um significativo aumento 

das especializações, modificando a estrutura social. Muitas áreas das ciências são 

desenvolvidas por esse motivo.  

Sjoberg (1977, p. 49) aponta dois fatos como relevantes nesse momento da 

urbanização das cidades: a utilização de energia através de fonte inanimada, o que demonstra 

a evolução da tecnologia e, consequentemente, dos cientistas; e a expansão do poder da 

Europa para outros continentes. Sobretudo, “o conhecimento adquirido com a aplicação do 

método científico é o fator que mais possibilitou a existência da cidade moderna”. 

A Revolução Industrial, que proporcionou o surgimento das primeiras cidades 

industriais na Inglaterra, não foi um acaso, mas consequência da não tão rígida estrutura 

social desse país. Isso possibilitou uma aproximação entre os artesãos, que detinham o 

conhecimento prático, e os sábios, que eram os detentores das teorias.5 

                                                           
5 “É verdade que no curso de diversos milênios a elite culta das cidades pré-industriais contribuiu 
significativamente para o saber humano em campos como a Medicina, a Astronomia e a Matemática, mas esses 
sábios desprezavam as atividades mundanas e evitavam os que trabalhavam em tarefas práticas. Isso significava 
que as teorias dos sábios raramente eram testadas e aplicadas construtivamente. Além do mais, de acordo com o 
pensamento religioso que prevalecia, o homem não devia influir ou contrariar a ordem natural, tanto nos seus 
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Esse avanço técnico em muitas áreas das ciências, inclusive na política, convergiu 

para a estrutura urbana moderna dos centros comerciais e institucionalizados das cidades. 

Nesse sentido, são de extrema importância os apontamentos apresentados por Mumford 

(2008, p. 508): 

“A lei do crescimento urbano, ditada pela economia capitalista, significou a 
inexorável destruição de todas as características naturais que deleitam e fortificam a 
alma humana em suas atividades diárias. Os rios eram transformados em esgotos – 
[…] –, as zonas portuárias podiam ser tornadas inacessíveis para o transeunte, 
árvores antigas podiam ser sacrificadas e edifícios veneráveis postos abaixo em 
favor da velocidade do trafego; mas, enquanto as classes superiores pudessem ir de 
carruagem passear no Central Park ou dar uma galopada matinal em Rotten Row, a 
falta de espaço para recreação e de beleza recreativa na cidade em geral não chegou 
a ser percebida.” (MUMFORD, 2008, p. 508)  

Essa percepção de Munford (2008) é o ponto de partida para o entendimento 

sobre a necessidade de gestão das cidades, necessidade esta que nasce com as novas 

demandas sociais. Emerge, então, a urgência de estabelecer políticas públicas voltadas para a 

execução de obras e, consequentemente, para a oferta de serviços com acesso de todos. 

 

2.2 O conceito de cidade6 

 

Feitas as considerações acerca da evolução histórica do surgimento das cidades, 

relevante é que estas sejam conceituadas para delimitação do objeto deste estudo. 

As definições de “cidade” encontram-se pulverizadas nas diversas ciências que se 

propõem a analisar a temática, sendo que as distintas abordagens, considerando as diferentes 

perspectivas sobre o assunto, enriquecem a análise. Por esse motivo, inclusive, a dificuldade 

de se apresentar um único conceito. 

                                                                                                                                                                                     

aspectos físicos como nos sociais. […] A tradição puritana da Inglaterra – um sistema étnico ligado ao 
utilitarismo e ao empirismo – muito contribuiu para alterar as antigas opiniões do homem com relação à 
natureza. Na Inglaterra, os sábios podiam se comunicar mais facilmente com os artesãos do que no resto da 
Europa.” (SJOBERG, 1977, p. 49-50)    
6 “O conceito jurídico de cidade não se confunde com o conceito jurídico de município. Observados em 
decorrência do que estabelece a Constituição Federal de 1988, os Municípios passaram a ter enorme importância 
no âmbito da República Federativa do Brasil, regendo-se por lei orgânica (art. 29 da Carta Magna), legislando 
não só sobre assuntos de interesse local (art. 30), como passando a ter competência (competência comum, art. 
23) para proteger o meio ambiente, assim como combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI). O 
Poder Público municipal, a partir do que determina o art. 182 da Carta Magna, passa a ser o responsável pela 
execução da política de desenvolvimentos urbano (terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura 
urbana, transporte, serviços públicos, trabalho e lazer) destinada a garantir o bem-estar dos habitantes, visando 
ao pleno desenvolvimento das denominadas funções sociais da cidade; o Poder Público municipal passa a ser, a 
partir de 1988, o gerente da cidade no Brasil.” (FIORILLO; FERREIRA, 2014, p. 49-50, grifo dos autores) 
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José Afonso da Silva (2015) apresenta três concepções que manifestam 

justamente essa variação conceitual, que seriam: a demográfica, a econômica e a de 

subsistemas.  

A concepção demográfica considera “cidade o aglomerado urbano com 

determinado número de habitantes” (SILVA, 2015, p. 25), que é inclusive o conceito 

apresentado por Sjoberg (1977, p. 38): “[...] é uma comunidade de dimensões e densidade 

populacional considerável, abrangendo uma variedade de especialistas não agrícolas, nela 

incluída a elite culta”. Essa abordagem, embora relevante, considerando o aspecto 

quantitativo, que serve de orientação para adoção, por exemplo, de análises numéricas e, 

consequentemente, de políticas públicas para um centro urbano, não se aplica à noção 

jurídica. 

A segunda concepção apresentada por Silva (2015) é a econômica, que conceitua 

cidade como sendo o local da realização de transações econômicas, ou seja, é a localidade do 

mercado. Também essa perspectiva, como no caso da concepção demográfica, não se 

aplicaria ao Direito, em razão do distanciamento da abordagem jurídica, a qual embasa o 

presente estudo. 

Nesse sentido, caso considerássemos apenas essa segunda concepção, cidade seria 

um conceito reduzido apenas à necessidade de perpetuação econômica, com ênfase na 

manutenção dos preceitos capitalistas. Portanto, essa abordagem, em si mesma, é facilmente 

esvaziada, pois a definição de cidade não possui, em qualquer hipótese a ser analisada, uma 

vertente minimalista quanto aos aspectos que a caracterizam, pelo contrário. 

Sendo assim, os possíveis espectadores desse orquestrado mercado de transações 

econômicas, acaso não estivessem inseridos e participando dele, não teriam, então, direito à 

cidade? Esse reducionismo, com a apresentação de uma abordagem unitária, não comporta a 

concepção de cidade. 

De acordo com a terceira conceituação para Silva (2015), a cidade consiste em 

subsistemas, sendo estes administrativos, comerciais, industriais e socioculturais. Nesse 

sentido, verifica-se a “multiplicidade dialética de sistemas”, conforme afirma Di Franco 

Ferrarotti (1975 apud SILVA, 2015, p. 25): 

[…] diferentes sistemas, que, em conjuntos, constituem o fenômeno urbano global, 
entram necessariamente em colisão uns com os outros e são precisamente essa 
colisão, esse desencontro e esse conflito que estão em base e que tornam possível o 
desenvolvimento da cidade. 
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Por fim, Silva (2015, p. 26)7 conceitua que cidade no Brasil é: 

[…] 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. 

É importante também observar que o conceito de cidade encontra um caráter 

ambiental de fundamental importância, decorrente dos preceitos presentes na Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a qual determina dignidade, saúde, educação, cultura, lazer 

e habitação aos citadinos. Nesse sentido, Fiorillo (2017, p. 519) indica que o conceito de 

cidade está diretamente relacionado ao aspecto do meio ambiente: 

[…] o meio ambiente artificial é compreendido pelo espaço urbano construído, 
consistente no conjunto de edificações (chamado de espaço urbano fechado), e pelos 
equipamentos públicos (espaço urbano aberto). Dessa forma, todo espaço 
construído, bem como todos os espaços habitáveis pela pessoa humana compõem o 
meio ambiente artificial. 

Assim, é como consequência da nova abordagem jurídica constitucional que o 

conceito de cidade, com ensina Fiorillo e Ferreira (2014, p. 49-50), é reformulado, ou seja, 

deve ser considerado “o conceito de ordem urbanística associado à ordem econômica e social 

dentro de parâmetros estabelecidos pelo direito ambiental constitucional”. Ademais, para 

Marques (2010, p. 94-95), cidade “é a formação resultante das relações (atividades) entre 

aglomeração de serem humanos (comportamento cultural) e construções (forma de ocupação 

do espaço e sistemas de produção)”. 

Por sua vez, a Carta Mundial do Direito à Cidade8 (2005) apresenta dois 

conceitos para o termo. O primeiro foca um caráter físico, afirmando que cidade é toda 

metrópole, urbe, vila ou povoado que esteja organizado institucionalmente como unidade 

                                                           
7 Importante frisar que o conceito apresentado em singelas linhas por Silva (2015) não representa o todo 
manifestado em sua obra. O conceito aqui apresentado traz elementos essenciais e que a caracterizam, mas, em 
outras oportunidades ao longo da obra do autor, são indicados elementos que deveriam estar incluídos nessa 
concepção, como, por exemplo, a visão urbanística sobre cidade, os sistemas de infraestrutura urbanos, os 
princípios constitucionais presentes no meio ambiente, entre outros. Entretanto, sabe-se que a definição facilita 
uma compreensão objetiva do conceito, o que, inclusive, é o propósito deste tópico da dissertação, mas não se 
poderia deixar de esclarecer que os ensinamentos desse renomado autor estão pulverizados nas suas obras, e 
nelas há, ao nosso sentir, uma conceituação sistêmica.  
8 A Carta Mundial do Direito à Cidade (2005) foi uma concretização de experiências internacionais (Carta dos 
Direitos Humanos na Cidade, apresentada pela ONG FASE na VI Conferência Brasileira de Direitos Humanos, 
em 2001, tendo como base a Carta Europeia da Salvaguarda dos Direitos Humanos na Cidade, bem como a 
Eco-92, na qual foi apresentado o Tratado por Cidades, Vilas, Povoados Justos, Democráticos e Sustentáveis), 
sendo que inicialmente foi apresentada no Fórum Social das Américas em Quito e no Fórum Urbano Mundial em 
Barcelona, ambos em 2004.  
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local de governo de caráter municipal ou metropolitano. Nesse sentido, inclui tanto o espaço 

urbano como o entorno rural ou semirrural que forma parte de seu território.  

A segunda concepção é como espaço político. Segundo esta perspectiva, a cidade 

é o conjunto de instituições e atores que intervêm na sua gestão, como as autoridades 

governamentais, legislativas e judiciárias, as instâncias de participação social 

institucionalizadas, os movimentos e as organizações sociais e a comunidade em geral.  

Para efeito da Carta Mundial do Direito à Cidade (2005), as cidades, em 

corresponsabilidade com as autoridades nacionais, devem adotar todas as medidas 

necessárias, até o máximo de recursos de que disponham, para alcançar progressivamente, por 

todos os meios apropriados e com a adoção de medidas legislativas e normativas, a plena 

efetividade dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Assim, mediante o ajuste 

de seu marco legislativo aos tratados internacionais, as cidades devem ditar as disposições 

legislativas ou de outro caráter para tornar efetivos os direitos civis e políticos previstos nessa 

carta. 

 

2.3 Direito à cidade 

 

As cidades estão longe de oferecer condições e oportunidades equitativas aos seus 

habitantes. A população urbana, em sua maioria, está limitada ou até mesmo privada de 

concretizar as necessidades básicas, por vários motivos entre eles, características econômicas, 

sociais, culturais, étnicas, de gênero e idade. Somam-se a isso as políticas públicas não 

integrativas da sociedade como um todo nem planejadas para, principalmente, a construção de 

cidades voltadas para se alcançar a cidadania plena. Esse cenário faz emergirem questões e 

problemas urbanos de significativa complexidade, principalmente se voltarmos a atenção para 

situações relacionadas à fragmentação de direitos e oportunidades. 

O Direito à Cidade tem, assim, lugar na ampliação da tradicional perspectiva de 

qualidade de vida, voltada ao bem-estar social, e não apenas individual, nos conceitos de 

coletividade e solidariedade. Isso faz com que outros direitos decorrentes desse, como 

políticos, econômicos, sociais, civis em geral e ambientais, tenham nova compreensão e, 

consequentemente, aplicabilidades distintas também.  

Assim, como indicado no preâmbulo da Carta Mundial do Direito à Cidade 

(2005), o locus para a concretização desses direitos e, consequentemente, para a contrapartida 

são a cidade e seu entorno rural. Devem, então, ser promovidos: a justa distribuição dos 

benefícios e das responsabilidades resultantes do processo de urbanização; o cumprimento das 
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funções sociais da cidade e da propriedade; a distribuição da renda urbana; a democratização 

do acesso à terra e aos serviços públicos para todos os cidadãos, especialmente àqueles com 

menos recursos econômicos ou em situação de vulnerabilidade.  

O direito à cidade como o usufruto equitativo das cidades deve ser visto no 

contexto dos princípios de sustentabilidade, democracia, equidade e justiça social. É um 

direito coletivo dos habitantes das cidades, em especial dos grupos vulneráveis e 

desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de ação e organização, baseado em seus usos e 

costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito à livre autodeterminação e a 

um padrão de vida adequado.  

As cidades devem ser, portanto, um espaço de realização de todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais, assegurando a dignidade e o bem-estar coletivo de todas 

as pessoas, em condições de igualdade, equidade e justiça, assim como o pleno respeito à 

produção social do habitat. Todas as pessoas têm direito de encontrar nas cidades as 

condições necessárias para a sua realização política, econômica, cultural, social e ecológica, 

assumindo o dever de solidariedade. Do mesmo modo, todas as pessoas têm direito de 

participar, por formas diretas e representativas, da elaboração, da definição, da implementação 

e da fiscalização das políticas públicas e do orçamento municipal das cidades, para fortalecer 

a transparência, a eficácia e a autonomia das administrações públicas locais e das 

organizações populares.  

Como fim principal, a cidade deve exercer função social, garantindo a todos os 

seus habitantes o usufruto pleno dos recursos oferecidos. Isso significa que deve assumir a 

realização de projetos e investimentos em benefício da comunidade urbana no seu conjunto, 

dentro de critérios de equidade distributiva, complementaridade econômica, respeito à cultura 

e à sustentabilidade ecológica, para garantir o bem-estar de todos os habitantes, em harmonia 

com a natureza, para hoje e para as futuras gerações. 

Assim sendo, os espaços e os bens públicos e privados da cidade e dos cidadãos 

devem ser utilizados priorizando o interesse social, cultural e ambiental. Todos os citadinos 

têm direito a participar da propriedade do território urbano dentro de parâmetros 

democráticos, de justiça social e de condições ambientais sustentáveis. Na formulação e na 

implementação de políticas urbanas, portanto, deve ser promovido o uso socialmente justo e 

ambientalmente equilibrado do espaço e do solo urbano, em condições seguras e com 

equidade entre os gêneros. As cidades devem promulgar legislação adequada e estabelecer 

mecanismos e sanções destinados a garantir o pleno aproveitamento de solo urbano e de 

imóveis públicos e privados, para o cumprimento da função social da propriedade e da cidade.  
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Além disso, no processo de formulação e implementação das políticas urbanas, 

deve prevalecer o interesse social sobre o direito individual de propriedade e sobre os 

interesses especulativos. As cidades devem inibir a especulação imobiliária mediante a 

adoção de normas urbanas, para justa distribuição dos ônus e dos benefícios gerados pelo 

processo de urbanização e para adequação de todos os instrumentos de política econômica, 

tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano 

equitativo e sustentável.  

A especulação imobiliária, como regra de mercado de consumo – ou não regra –, 

gera processos construtivos específicos e inovadores, mas também segregativos, como foi o 

caso de Nova Iorque apresentado por Harvey (2009). Nesse exemplo, os ricos optaram por 

investir na revitalização de Manhattan, bairro daquela cidade, empregando o excedente do seu 

capital nessa transformação, a qual foi tendenciosamente direcionada pela elite local, 

realizada por esses financiadores e políticos e teve como objetivo “seus próprios desejos 

íntimos e assegurar a riqueza e o poder deles mesmos ao fazer tal mudança” (HARVEY, 

2009, p. 09). 

A crise fiscal da cidade de Nova Iorque em 1975, acrescenta Harvey (2009), foi 

vista e capturada por essa elite como a grande oportunidade de fazer exatamente a 

transformação da ilha em “um condomínio fechado para os ultrarricos, para os maiorais dos 

serviços financeiros” (HARVEY, 2009, p. 11). Isso, porém, gerou diferenças sociais 

significativas na cidade, 

dividindo-se em diferentes partes separadas, com a aparência de formação de muitos 
“microestados”. Os bairros ricos equipados com todos os tipos de serviços, tais 
como escolas exclusivas, campos de golfe, quadras de tênis e polícia privada 
patrulhando a área 24 horas, permeados por ocupações ilegais onde a água é 
disponível apenas nas fontes públicas, sem serviço de saneamento existente, a 
eletricidade é pirateada por uns poucos privilegiados, as ruas se tornam correntes de 
lama quando chove e onde o compartilhamento da casa é a norma. Cada fragmento 
parece viver e funcionar autonomamente, segurando firme aquilo que se conseguiu 
agarrar na luta diária pela sobrevivência. (BALBO apud HARVEY, 2009, p. 16) 

Essa realidade apresentada pelo autor é o que se pretende que seja modificado 

quanto à estrutura da cidade moderna. Assim, deve haver o acesso ao bem-estar não apenas 

para os que têm, de maneira privada, possibilidade de usufruir de uma vida dignificada, mas, 

sim, estes devem, nas proporções previamente definidas, participar da divisão, de maneira 

solidária, do beneficio coletivo. As cidades devem, desse modo, assumir os compromissos 

firmados com respeito à implementação de políticas públicas que garantam a igualdade de 

oportunidades. 
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Entretanto, Lefebvre (2010) apresenta que, com o processo de industrialização, 

uma extrema segregação se impõe a grupos, etnias e classes sociais, destruindo 

morfologicamente a cidade e ameaçando a vida urbana. Os trabalhadores, expulsos da cidade 

para as periferias, perdem o sentido da cidade como obra criativa e coletiva. O habitat (a 

moradia reduzida à função de abrigo, o habitante submetido à cotidianidade alienada) 

substitui o habitar (o viver plenamente a cidade). Assim, o urbanismo, ideologia e estratégia 

de classe calcada sob uma racionalidade fragmentadora, intensifica as segregações por meio 

da separação funcional das atividades e da sociedade no espaço. 

É contra esse estado de coisas que Lefebvre (2010) formula a ideia iluminadora do 

direito à cidade. Ele assim a define: 

[…] o direito à cidade (não à cidade arcaica, mas à vida urbana, à centralidade 
renovada, aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do 
tempo que permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e locais etc.). A 
proclamação e a realização da vida urbana como reino do uso (da troca e do 
encontro separados do valor de troca) exigem o domínio do econômico (do valor de 
troca, do mercado e da mercadoria) […] (LEFEBVRE, 2010, p. 139, grifo do autor) 

Assim, a ideia marxista da dualidade das cidades apresentada por Lefebvre (2010) 

é também a concepção do pensamento de Santos (2016, p. 219), que, em obra recente, ensina 

de maneira clara e simples: 

Historicamente, a propriedade fundiária individual é a base do modo de produção 
capitalista, pois foi por via dela que grandes massas de camponeses foram 
expropriados da posse da terra e, assim, “liberados” para o trabalho assalariado do 
capitalismo nascente.  

No entanto, interessante é a posição de Santos (2016, p. 219) ao estabelecer que 

“o preço do solo urbano é um fenômeno exclusivamente social” ou ainda que “a sociedade é o 

único autor do capital fundiário urbano’”. O autor acrescenta que: “[…] numa investigação 

pioneira sobre os fatores psicossociológicos que condicionam o mercado fundiário, Maurice 

Halbwachs chegou à conclusão de que ‘o terreno é essencialmente um valor de opinião’” 

(SANTOS, 2016, p. 228, grifo do autor).  

Então, o direito à cidade aponta para o fim das segregações, a reconquista da 

cidade pelos citadinos, não considerando escalonamento social. Aduz, portanto, no sentido da 

reunião daquilo que é pautado na adversidade, já que esta alimenta os preceitos do urbano. 
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3 REGULAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À CIDADE 

A Constituição Federal de 1988 consagrou garantias com a instituição de um 

modelo jurídico pautado em valores que buscam assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, fundada na harmonia social. O 

reconhecimento constitucional de um determinado direito representa um importante avanço 

na consolidação dos direitos do ser humano, e com o direito à cidade não foi diferente. A 

materialização de um direito na Constituição tem uma relação simbiótica com os valores de 

um povo, já que decorrem dele, e ao mesmo tempo possui a força de modificação de 

comportamentos anteriormente não condizentes com as premissas indicadas na Lei Maior de 

um país, modificando os comportamentos de um povo. 

Sendo assim, o Estado Democrático de Direito tem como alguns de seus 

fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana e como objetivos a construção de 

uma sociedade solidária, a erradicação da marginalização, a redução das desigualdades sociais 

e a promoção do bem de todos. A dignidade da pessoa humana, pilar da estrutura 

constitucional, como ensina Gazola (2010), pautada nos objetivos da República, disposta no 

art. 3º (BRASIL, 1988), estabelece o compromisso de construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; garantir desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir 

as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

A concretização desses objetivos nos levará enquanto pessoa a atingirmos a 

democracia como direitos constitucionalmente tutelados. Além disso, após um direito estar 

constitucionalizado, este passa a influenciar a organização normativa através das leis 

infraconstitucionais, o que possui expressiva dimensão na estrutura jurídica de um país. Nesse 

mesmo sentido está o que ocorre com o direito à cidade, já que os princípios constitucionais, 

inicialmente de defesa individual, além de convergirem no sentido da sua proteção, também 

possibilitaram a elaboração do Estatuto da Cidade que materializou, apesar de mais de uma 

década após a Constituição Federal, a pretensão nela disposta, concretizando os dispositivos 

constitucionais que indicaram garantias à cidade. 

E quais seriam esses dispositivos constitucionais? Além dos objetivos da 

República que já primam pelo bem-estar de todos e consequentemente geram ideologicamente 

o cumprimento dos direitos relacionados à cidade, a Constituição Federal foi expressa ao 
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estabelecer, no Capítulo II “Da Política Urbana” contido no Título VII “Da Ordem 

Econômica e Financeira”, as exigências fundamentais da ordenação das cidades. 

Especificamente nos artigos 182 e 183, CF/1988 (BRASIL, 1988), estão dispostos 

os objetivos da política urbana e a instituição da usucapião especial que tem como propósito a 

regularização das moradias, o que apresenta uma responsabilidade quanto ao aspecto social. A 

Constituição Federal de 1988 inaugura, portanto, dois objetivos para a política urbana: (i) 

realização do pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades; e (ii) garantia do bem-

estar dos habitantes, e Fiorillo (2017) apresenta que a materialização dessa plenitude é 

alcançada quando os preceitos dispostos nos artigos 5º9 e 6º10 da CF/1988 são atingidos. 

O percurso das garantias indicadas nos artigos 5º e 6º converge para a pretensão 

constitucional quanto ao direito à cidade, com isso, a cidade é ao mesmo tempo o meio de se 

atingir esses objetivos elencados nesses artigos, mas também o fim enquanto manifestação do 

modo de vida contemporâneo da maior parcela11 da população brasileira. Somado a isso, tem-

se o fato de que, como apresenta Fiorillo (2017), a partir da Constituição de 1988, a cidade 

não é mais observada apenas a partir dos regramentos como bem privado ou público e passa a 

ser disciplinada em face da estrutura jurídica do bem ambiental, nos termos do art. 225, 

CF/1988 (BRASIL, 1988), de forma mediata e imediata , o que será mais detalhadamente 

tratado em item próprio a seguir exposto. 

Tem-se, dessa forma, que, com o advento da Constituição Federal, os espaços 

urbanos passaram a receber tutela especial na condição de ambiental urbano, integrante do 

meio ambiente. Nesse sentido, o autor continua a lição e afirma que: 

[...] o meio ambiente artificial passa a receber uma tutela mediata (revelada pelo art. 
225 da Constituição Federal, em que encontramos a proteção geral ao meio 
ambiente enquanto tutela da vida em todas as suas formas, centrada na dignidade da 
pessoa humana) e uma tutela imediata (que passa a receber tratamento jurídico 
aprofundado em decorrência da regulamentação dos arts. 182 e 183), relacionando-
se diretamente às cidades. É, portanto, impossível desvincular de vida, assim como o 
direito à satisfação dos valores da dignidade da pessoa humana e da própria vida. 
(FIORILLO, 2017, p. 138) 

                                                           
9 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...].” (BRASIL, 1988) 
10 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.” (BRASIL, 1988) 
11 Como forma de exemplificar que grande parte da população reside na área urbana, apresenta-se o censo de 
2010 do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tendo como parâmetro o Estado de Minas Gerais: 
19.597.330 e, dessa população, aproximadamente 17.000.000 residem na área urbana, sendo que 3.000.000, na 
área rural. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama> . Acesso em: 17 out. 2017. 
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Dessa forma, a cidade assumiu, após a Constituição Federal de 1988, um 

relevante destaque como elemento vinculado ao direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e consequentemente garantidor do bem-estar individual e social e do direito à 

vida, sob a concepção ambiental. Nesse sentido é a posição apresentada por Trindade (1993, 

p. 76): 

De certo modo, era o próprio direito à vida, em sua ampla dimensão, que acarretava 
o necessário reconhecimento do direito ao meio-ambiente sadio; este último 
configura-se como o direito às condições de vida que asseguram a saúde física, 
moral, mental e social, a própria vida, assim como o bem-estar das presentes e 
futuras gerações. Em outras palavras, o direito ao meio-ambiente sadio salvaguarda 
a própria vida que faz com que valha a pena viver. 

A vinculação apresentada pelo autor entre o direito à vida e ao meio ambiente, 

trazendo para o aspecto urbano, se concretiza na relação entre os citadinos e a estrutura 

edificada disponibilizada, que é a cidade, já que se pretende assegurar um equilíbrio entre a 

saúde física e mental dos seus habitantes, além de proporcionar um convívio social de 

excelência e com qualidade. O constituinte de 1988, ao positivar o direito ao bem-estar dos 

citadinos, buscou concretizar a harmonização das pretensões preambulares dispostas na 

Constituição com o ambiente por eles ocupado, outorgando, assim, função social à cidade e 

implementando igualdade ao uso e ao gozo dos espaços privados e públicos contidos nesse 

ambiente urbano. Diante disso, os subitens a seguir trarão de maneira individualiza e 

particularizada alguns princípios e institutos dispostos na Constituição Federal de 1988 

diretamente relacionados ao direito à cidade, à qualidade de vida e ao bem-estar social: função 

social da cidade e meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

3.1 Função social da cidade 

 

A propriedade enquanto instituto jurídico constitucionalmente protegido encontra-

se garantida como direito fundamental: “é garantido o direito de propriedade” (BRASIL, 

1988) desde que atenda à função social: “a propriedade atenderá a sua função social” 

(BRASIL, 1988). A estrutura constitucional estabelece o direito à propriedade como direito 

individual, mas, ao longo de todo o texto, é facilmente detectado que a pretensão do 

constituinte não é traçar um direito próprio na concepção da exclusividade, mas sim vincular 

o seu exercício intrinsecamente vinculado à função social, sendo que Silva (2017) ensina que 

a propriedade: 
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[...] embora prevista entre os direitos individuais, ela não mais poderá ser 
considerada puro direito individual, relativizando-se seu conceito e significado, 
especialmente porque os princípios da ordem econômica são preordenados à vista da 
realização de seu fim: “assegurar a todo existência digna, conforme os ditames da 
justiça social”. (SILVA, 2017, p. 272-273) 

Diferentemente da visão individualista, que privilegiava o interesse do titular da 

propriedade de maneira exclusiva, a tutela da propriedade sob a perspectiva social extrapola 

os limites do direito individual e passa a consagrar também o interesse social. Além disso, o 

enquadramento quanto ao aspecto coletivo não gera limitação sobre o direito individual, pelo 

contrário, legitima a propriedade privada capitalista, como ensina Chalhub (2003). 

Essa legitimação está vinculada à noção de função dada à propriedade que, na 

conceituação apresentada pelo mesmo autor, liga-se à ideia de função que indica a maneira 

como um instituto ou direito deve operar e, assim, delinear o seu perfil estrutural. Nesse 

mesmo sentido é a definição apresentada por Silva (2017, p. 284), que conceitua que a função 

social é “elemento da estrutura e do regime jurídico da propriedade; é, pois, princípio 

ordenador da propriedade privada; incide no conteúdo do direito de propriedade; impõe-lhe 

novo conceito”.  

A função social, assim, conduz a novos contornos, em que o direito de 

propriedade se configura como uma situação jurídica complexa, ativa e passivamente 

sobreposta pautada no conceito contemporâneo dos direitos fundamentais individuais e 

sociais, esses últimos tendo como alcance a coletividade. Trata-se de concepção finalística, 

que conjuga direitos, deveres, obrigações e ônus. 

Nesse sentido, colocam-se condições ao uso e ao gozo particular das propriedades 

imobiliárias, cuja visão civilista positiva não mais poderá prosperar, já que, até a constituinte, 

pairava sob as relações jurídicas a égide do Código Civil de 1916, tendo como estrutura uma 

sociedade do fim do século XIX, a qual tinha como premissa a família, a propriedade e o 

contrato. Essa concepção no curso do século XX12 foi gradativamente se modificando para 

                                                           
12 O princípio da função social da propriedade aparece inicialmente na Constituição de 1934 (art. 113, §7º). Sua 
primeira tradução legislativa em termos urbanísticos se deu na lei federal n. 4.132, de 10.09.1962, que definiu os 
casos de desapropriação por interesse social “para promover a justa distribuição da propriedade ou condicionar o 
seu uso ao bem-estar social” (art. 1º). A influência do discurso urbanificador é evidente nessa lei, pois ela impôs 
a formulação de planos (art. 2º, II – zoneamento agrícola; III – fixar posseiros em terrenos urbanos; V – construir 
casas populares; VI – impedir a apropriação privada, via especulação, dos investimentos públicos; VII – proteger 
o meio ambiente). [...]” (SUNDFELD, 2014, p. 48). A citação de Sundfeld consta no §7º do artigo 113 da 
Constituição de 1934, mas a referência sobre função social está no item 17: “17) É garantido o direito de 
propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar. A 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da lei, mediante prévia e justa 
indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, poderão as autoridades 
competentes usar da propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado o direito à indenização 
ulterior” (BRASIL, 1934). 
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enfim se materializar na nova concepção finalística normativamente estabelecida em 1988, 

que proporcionou remodelar o núcleo central do instituto jurídico propriedade, inserindo na 

sua composição a necessidade, para sua existência, da observância do aspecto social.  

Para essa análise importante, tem-se os esclarecimentos apresentados por 

Carvalho (1997) sobre propriedade, pois, sem deixar de ser privada, socializou-se para 

oferecer à coletividade uma maior utilidade, partindo-se da premissa de que o social orienta o 

individual. Essa consolidação da modificação na estrutura da propriedade através da 

Constituição Federal de 1988 não proporcionou apenas alteração quanto ao aspecto da 

socialização da propriedade, mas principalmente que esta, para se concretizar, nesse mesmo 

núcleo central, deve ser constituída dos preceitos ambientais, culturais e urbanísticos. Dessa 

forma, como a função social está contida no núcleo central da propriedade, torna-se, portanto, 

indissociável dela. 

Consequentemente, essa nova conjuntura proporcionou modificações quanto à 

utilização do solo, que deve ser vinculada ao aspecto social. Assim, houve enquadramento de 

um novo paradigma jurídico, o qual abrange todos os cidadãos, sem restrições. Silva (2017) 

nesse mesmo sentido apresenta que a propriedade sempre teve uma função social e que essa 

se altera em razão das mudanças na relação de produção13, sendo que, quando essa 

modificação ocorre, em termos ideológicos, há a transformação da estrutura interna do 

conceito de propriedade. Nesse contexto, a temática relacionada à cidade alcança mais 

profundos objetivos, pois, como mencionado anteriormente, a função social da propriedade 

não foi uma novidade em termos constitucionais, mas o sentido, o alcance e as garantias dadas 

à função social com a Constituição Federal de 1988 de maneira sistêmica e integrada 

representam a exata pretensão ali ressignificada. Nessa perspectiva, Silva (2017) segue 

argumentando que a funcionalidade dada à propriedade não se trata apenas de limitações 

externas de um controle ao seu uso, mas sim do exercício das suas características de uso, gozo 

e fruição que já nascem imbuídas do propósito coletivo.  

O exercício da função social e as limitações ao direito de propriedade, institutos 

jurídicos distintos diferem-se justamente na incidência da atuação ao exercício, já se 

                                                                                                                                                                                     

Interessante ponderar que a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934 garantia o direito 
de propriedade, mas o mesmo já era condicionado à função social, “como corolário inseparável, desde a origem, 
ao conceito de propriedade” como bem apresentado por Mukai (2010, p. 127), acrescentando que a função social 
“tem suas raízes na própria natureza do direito de propriedade”, com isso faz parte integrante da sua composição. 
Em 1946 a Constituição estabeleceu em seu artigo 146 que “o uso da propriedade será condicionado ao bem-
estar social”, sendo essa expressão a primeira vez utilizada. Anos depois com a Constituição de 1967, o 
legislador foi inovador ao consagrar o termo “função social” ao estabelecer no inciso III do artigo 157 que um 
dos princípios da ordem econômica é a “função social da propriedade”. 
13 Concepção apresentada por Karl Renner (SILVA, 2017, p. 284). 
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manifestam por práticas externas ao exercício do direito, conforme ensina Silva (2017). E, 

mesmo sendo diversos, ainda há muita confusão quanto à sua adequada aplicabilidade, o que 

gera equívocos quanto ao exercício da disponibilidade da propriedade, que possui como 

consequência práticas míopes e o entendimento de que a funcionalidade da propriedade seria 

uma sanção aos que a possuem, em total desarmonia com os preceitos constitucionais. 

Dessa forma, a mutação do núcleo central da propriedade ocasionou modificação 

na sua estrutura, e isso causou reflexos significativos na concepção da propriedade imobiliária 

privada com a cidade e, ainda, da urbe com os bens de uso público. Com isso, o exercício do 

direito à propriedade, pautado nessa funcionalidade social, alcançou a coletividade a partir do 

art. 182 (BRASIL, 1988), o qual apresenta como objetivo das políticas urbanas “o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade” e ainda a garantia do “bem-estar de seus 

habitantes”. 

Dessa forma, sob a óptica urbanística, o foco para se atingir a função social da 

propriedade passa pela análise da cidade como organismo social e, principalmente, de 

utilização coletiva. Assim, a cidade como forma planejada de assegurar direitos e bem-estar 

social guarda direta relação com a função social da propriedade. 

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, atualmente vigente, foram 

estabelecidas a propriedade e a função social integrante dela como princípio fundamental no 

art. 5º, XXIII (BRASIL 1988) e no art. 170 contemplou a “função social da propriedade” 

como um dos princípios fundamentais da Ordem Econômica. O Constituinte também aqui 

inovou ao estabelecer, como lembra Mukai (2010), que no art. 182, §2º (BRASIL, 1988), pela 

primeira vez na história constitucional brasileira, veio a concretizar o princípio nestes termos: 

“A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais 

de ordenação da cidade expressa no plano diretor” (MUKAI, 2010, p. 142).  

Nesse sentido, a análise sistêmica de traços modernos da Constituição Federal 

esclarece a pretensão que se espera da propriedade privada, qual seja, o cumprimento de sua 

função social, e não apenas o uso individual na concepção privada, pelo contrário, busca-se 

atingir o coletivo através do acesso à cidade. Assim, Fiorillo (2017, p. 521) ensina que “a 

função social da cidade é cumprida quando proporciona a seus habitantes uma vida com 

qualidade, satisfazendo os direitos fundamentais, em consonância com o que o art. 225 

preceitua”.  

Com isso, Souza (2010, p. 66) afirma que “a incorporação do princípio da função 

social da cidade ao texto constitucional deve basilar a política pública” e, para tanto, não deve 

ser o catalizador apenas de soluções relacionadas a conflitos urbanos, mas principalmente o 
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responsável por “tentar reduzir as desigualdades sociais”. Dessa forma, a coletividade não é 

apenas detentora de direitos sobre a cidade, quanto a aspectos urbanísticos, mas 

principalmente tem deveres de solicitar que estes elementos sejam aplicados, atingindo sua 

função, na posição de Fiorillo (2017, p. 521), quando respeitados os dispositivos 

constitucionais dispostos nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988, 

grifo do autor):  

[...] a função social da cidade é cumprida quando esta proporciona a seus habitantes 
o direito à vida, à segurança, à igualdade, à propriedade e à liberdade (CF, art. 5º, 
caput), bem como quando garante a todos um piso vital mínimo, compreendido 
pelos direitos sociais à educação, à saúde, ao lazer, ao trabalho, à previdência social, 
à maternidade, à infância, à assistência aos desamparados, entre outros encartados 
no art. 6º.  

O princípio da função social da cidade apresenta sua materialização através de 

pluralidade de normas jurídicas constitucionais e infraconstitucionais, como pode ser 

verificado pelos dispositivos contidos na lei n. 6.766/1979, que dispõe sobre o Parcelamento 

do Solo Urbano, que contém mecanismos para o controle do uso do solo urbano e estabelece 

requisitos para sua efetivação através de elementos relacionados à infraestrutura da cidade. 

Esta é determinada pela obrigatoriedade de se reservar naquela propriedade privada 

percentual destinado a equipamentos públicos e comunitários, cumprindo-se tal 

funcionalidade constitucionalmente garantida à coletividade. 

 Essa norma, lei n. 6.766/1979, entrou em vigor anos antes da constituinte, mas ali 

já estavam presentes unidades elementares de um desenvolvimento urbano estruturado e 

planeado, principalmente quanto aos fundamentos da infraestrutura de uma cidade, sendo que, 

mesmo ocupando uma normatização generalista, por se tratar de norma federal, estão contidas 

nela as principais funções de uma cidade, como a circulação e o lazer, já que estabelece 

parâmetros urbanísticos a serem seguidos por um loteador, o que será bem detalhado no 

Capítulo 5. Outra legislação infraconstitucional que causou significativo impacto quanto à 

concretização da função social da cidade foi o Estatuto da Cidade, lei n. 10.257/2001 

(BRASIL, 2001), que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, 

estabelecendo diretrizes gerais da política urbana, que será minuciosamente tratado no 

Capítulo 4 tendo em vista sua relevância para implementação dessas orientações.  

No âmbito internacional, algumas convenções apresentaram importante relevância 

nas discussões sobre cidade, já que trataram da temática de maneira vanguardista se 
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comparado com a regulamentação desse direito no Brasil. A Carta de Atenas14, por exemplo, 

documento de 1933, estabeleceu que “o interesse privado deveria subordinar-se ao coletivo”, 

posto que a “disponibilidade do solo urbano apresenta-se” “como uma dificuldade básica” ao 

“planejamento urbano” (CARTA DE ATENAS, 1933). Em 1992, no Rio de Janeiro, a 

Conferência das Nações Unidades sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, especificamente 

no tratado sobre cidades, vilas e povoados sustentáveis, também foi um relevante instrumento 

de alcance internacional que apontou como princípio norteador da política urbana: a) direito à 

cidadania, ou seja, a participação dos habitantes das cidades na condução de seus destinos; b) 

gestão democrática da cidade, esta compreendida como submissão do planejamento do espaço 

urbano ao controle e à participação da sociedade civil; e c) a função social da cidade e da 

propriedade. 

Essa nítida preocupação com a ocupação do solo urbano também foi instituída na 

Carta Mundial do Direito à Cidade15, documento de relevante importância internacional e que 

estabelece como sendo função social da cidade:  

2. FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE URBANA:  
2.1 Como fim principal, a cidade deve exercer uma função social, garantindo a todos 
seus habitantes o usufruto pleno dos recursos que a mesma oferece. Isso significa 
que deve assumir a realização de projetos e investimentos em benefício da 
comunidade urbana no seu conjunto, dentro de critérios de equidade distributiva, 
complementaridade econômica, respeito à cultura e sustentabilidade ecológica para 
garantir o bem estar de todos os habitantes, em harmonia com a natureza, para hoje e 
para as futuras gerações.  
2.2. Os espaços e bens públicos e privados da cidade e dos cidadãos (ãs) devem ser 
utilizados priorizando o interesse social, cultural e ambiental. Todos os cidadãos (ãs) 
têm direito a participar da propriedade do território urbano dentro de parâmetros 
democráticos, de justiça social e de condições ambientais sustentáveis. Na 
formulação e implementação de políticas urbanas deve ser promovido o uso 
socialmente justo e ambientalmente equilibrado do espaço e do solo urbano, em 
condições seguras e com equidade entre os gêneros.  
[...] 
2.4. Na formulação e implementação das políticas urbanas deve prevalecer o 
interesse social e cultural coletivo sobre o direito individual de propriedade e sobre 
os interesses especulativos.  
2.5. As cidades devem inibir a especulação imobiliária mediante a adoção de normas 
urbanas para uma justa distribuição dos ônus e benefícios gerados pelo processo de 
urbanização e a adequação de todos os instrumentos de política econômica, 

                                                           
14 É um manifesto urbanístico em razão do IV Congresso Internacional de Arquitetura – CIAM – realizado em 
Atenas, em 1933. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/ 
Carta%20de%20Atenas%201933.pdf>. Acesso em: 4. out. 2017. 
15 “As atividades sobre a Carta Mundial realizadas em 2004 no âmbito do Fórum Social das Américas em Quito 
e no Fórum Urbano Mundial em Barcelona constituíram-se como espaços fundamentais para a incorporação de 
temas estratégicos para as cidades, como a governança urbana democrática; a participação popular na gestão 
urbana e orçamentaria; [...]. 
No Fórum Social Mundial de 2005 em Porto Alegre, mais de setecentas pessoas participaram do Seminário sobre 
Direito à Cidade, [...]. Nesse momento, houve a adesão formal do Governo Brasileiro, por meio do Ministério 
das Cidades, ao processo de discussão e implementação da Carta.” (OSÓRIO, 2006, p. 194) 
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tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento 
urbano equitativo e sustentável. As rendas extraordinárias (mais-valias) geradas pelo 
investimento público – atualmente capturadas por empresas imobiliárias e por 
particulares – devem ser gestionadas em favor de programas sociais que garantam o 
direito à moradia e a uma vida digna aos setores em condições precárias e em 
situação de risco. (CARTA MUNDIAL DO DIREITO À CIDADE) 

Assim, tanto as conferências internacionais quanto os dispositivos constitucionais 

e infraconstitucionais apresentam diretrizes a serem seguidas quanto à necessidade de 

cumprimento da funcionalidade da cidade, o que se materializa pela necessidade de 

conectividade. Essa conectividade da cidade deve ser buscada sob dois aspectos, o primeiro é 

a integração territorial ou dos espaços, público ou privado, que a compõe e, 

consequentemente, a incorporação social, considerando nesse sentido como um aspecto 

indispensável do bem-estar e da qualidade de vida. 

Esses dois aspectos são complementares e simbióticos para a composição da 

cidade enquanto meio ambiente construído, sendo que essa inter-relação, como ensina Lynch 

(1977, p. 209), possui relevância indispensável para o vínculo do citadino com a estrutura 

urbana que se relaciona: 

Uma terceira fonte de mal-estar das nossas cidades é a sua ilegibilidade. Para que 
nós possamos sentir em casa e para que possamos funcionar facilmente, é preciso 
que sintamos o meio ambiente como um sistema de sinais. É necessário que se 
possam relacionar as partes entre si e conosco, é necessário localizar essas partes no 
espaço e no tempo, e compreender suas funções, as atividades que desempenham e a 
posição social dos seus usuários. Quando as partes da cidade não tem relação visível 
entre si, sua incoerência pode contribuir para um sentimento de alienação – de se 
estar perdido em um meio com o qual não é possível manter nenhum tipo de 
diálogo.  

Assim, esses elementos que compõem a cidade precisam ser objeto de políticas 

públicas para que não haja segregação e exclusão social quanto ao acesso ao bem-estar social, 

que é consequência da função social.  

 

3.2 Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

 

A Constituição Federal de 1988 consagrou de maneira inovadora o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado no art. 225, nos seguintes termos: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. (BRASIL, 1988) 
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Esse direito atingiu o patamar de direito fundamental, já que diretamente 

vinculado ao direito à vida, e esse, como ensina Costa (2016, p. 134), “é um dos direitos 

primários do ser humano, e por esse motivo condiciona todos os demais direitos”. Por meio 

desse fundamento, estabelece-se a relação entre o direito ao meio ambiente e o princípio da 

dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, sendo sua 

defesa e proteção essenciais à sadia qualidade de vida. Dessa forma, a matriz normativa 

reconhecida no art. 225, da CF/1988 (BRASIL, 1988), resulta do amparo ao direito à vida que 

pressupõe um ambiente sadio capaz de proporcionar qualidade de vida digna a todos, com 

isso, esse artigo constitucional estabeleceu uma relação simbiótica entre direito à vida e ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. São, portanto, garantias indissociáveis por 

natureza, decorrente da própria essência desses direitos. Além disso, a dignidade da pessoa 

humana como fundamento do Estado brasileiro, indicado no artigo 1º, da CF/1988 (BRASIL, 

1988), tem sua eficiência pautada na universalidade e não apenas na concepção individual 

enquanto defesa dos direitos pessoais tradicionais. Busca se solidificar nas mais diversas 

inter-relações essenciais do ser humano, as que envolvem, como observa Silva (2017), a 

ordem econômica (art. 170), a ordem social (art. 193), o desenvolvimento da pessoa e seu 

preparo para o exercício da cidadania (art. 250), entre outros que consolidam e concretizam o 

Estado Democrático de Direito. 

A sociedade, através da manifestação expressa na Constituição Federal, não 

apenas pretendeu que a defesa à vida nos termos do art. 225, da CF/1988 (BRASIL, 1988), 

fosse para a atual geração, mas que alcançasse também as futuras gerações, em uma 

manifestação da solidariedade do ser humano, sendo certos de que “a defesa e a preservação 

só serão alcançados por meio da solidariedade entre todos” (COSTA, 2016, p. 59). Essa 

lógica representa a característica funcional da fraternidade, como apresentado por Sampaio 

(2013, p. 573): 

A fraternidade e a solidariedade se fundam numa espécie de “geogovernança 
humana”, numa espécie de democracia transnacional, de maneira a propiciar a 
“todas as pessoas em todos os lugares” o atendimento de seus interesses essenciais, 
como membros de grupos ou da “humanidade inteira”, para viver uma digna e 
respeitada vida, tais como a adequada alimentação, saúde, educação, vestimenta, 
lazer e moradia. Ou uma geração de direitos que exige, para sua satisfação, uma 
resposta coordenada de escala mundial às ameaças aos direitos humanos, advindas 
da interdependência global de todos os povos e nações, bem assim de todos os atores 
sociais: indivíduos, Estados, grupos privados e públicos, além da comunidade 
internacional. São direitos autônomos e, ao mesmo tempo, complementares aos 
direitos das gerações anteriores como uma espécie de garantia de universalidade e 
eficácia de seu exercício.  
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Com isso, a conexão indicada na matriz normativa constitucional com os preceitos 

de solidariedade e fraternidade tem como consequência o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e ainda decorre a sua natureza mais interessante – o mecanismo 

sistêmico, e se retroalimentam. A solidariedade decorrente do artigo 225 é aquela que busca 

que as ações dos atores – sociedade em geral, políticos, associações, entes públicos e 

empresários – envolvidos em qualquer relação com o meio ambiente sejam emanadas de 

atitude altruísta. Assim, essa sinergia vinculativa do art. 225, da CF/1988, com outros 

dispositivos da Constituição Federal faz com que a base de muitos procedimentos e institutos 

jurídicos deva ser, inicialmente, interpretada através dessa norma, cujo substrato gera uma 

aplicabilidade em consonância com ele. 

O substrato da interpretação desse dispositivo conduz à exegese dos artigos 1º e 6º 

da CF/1988, com isso, a aplicabilidade do equilíbrio pretendido ao meio ambiente pauta-se na 

dignidade da pessoa humana nos direitos “[...] a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

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

à infância, a assistência aos desamparados [...]” (BRASIL, 1988), sendo que Fiorillo (2017, p. 

49) apresenta que: 

[...] quando se fala em dignidade da pessoa humana e tutela do direito à vida, além 
do aspecto fisiológico anteriormente referido, obviamente, tem de se levar em 
consideração a possibilidade do desfrute, por toda e qualquer pessoa, do direito à 
educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança e aos demais preceitos 
dispostos no art. 6º. 

Além disso, essa inovação da Constituição Federal de 1988 ao estabelecer que 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado “aponta a existência de um 

direito vinculado à hipótese de um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida”. Fiorillo (2017, p. 47) apresenta o bem ambiental, diferenciando-o do bem público e 

privado indicado no Código Civil: 

Ao verificarmos o direito civil, notamos que os poderes básicos do direito material 
de propriedade tradicional do século XIX são compreendidos pelo direito de usar, 
fruir, gozar e dispor do bem. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 inova o 
ordenamento, destacando do bem ambiental alguns desses direitos e protegendo 
bens que não são suscetíveis de apropriação, seja pela pessoa física, seja pela pessoa 
jurídica. Na verdade, a Constituição formulou inovação revolucionaria no sentido de 
criar um terceiro gênero de bem, em face de sua natureza jurídica, não se confunde 
com os bens públicos e muito menos com os privados. 
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Por esse motivo, o meio ambiente na concepção moderna não se refere apenas aos 

recursos bióticos e abióticos da natureza, mas, como claramente indicado por Fiorillo (2017), 

tem relação com tudo que nos circunda. Dessa forma, atualmente, a classificação do meio 

ambiente16 alcança quatro aspectos significativos, a saber: (i) meio ambiente natural; (ii) meio 

ambiente artificial; (iii) meio ambiente cultural e (iv) meio ambiente do trabalho, sendo que 

Gaio (2015, p. 34) ensina que o “efeito irradiante que se constitui a concepção unitária de 

meio ambiente” possui como “ponto de intersecção e de justificação de todas as políticas 

ambientais” “a busca permanente pelo equilíbrio ecológico e pela sadia qualidade de vida, 

embora esta seja ampla, além de ser subjetivamente valorada”. E continua: 

Em consonância com essa concepção, a Constituição brasileira estabelece que a 
efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está diretamente 
relacionada ao cumprimento de um conjunto de ações específicas, dentre elas, a 
delimitação territorial dos espaços que possuem atributos ambientais relevantes. 
Assim, utiliza-se a técnica de individualização com o objetivo de proteger os 
“processos ecológicos essenciais à manutenção da vida” e os bens que sejam 
representativos da história da sociedade humana ou da cultura em geral. (GAIO, 
2015, p. 35) 

Desse modo, quanto à classificação do meio ambiente, o natural ou físico é 

aquele, na definição de Fiorillo (2017, p. 57), “constituído pela atmosfera, pelos elementos da 

biosfera, pelas águas (inclusive pelo mar territorial), pelo solo, pelo subsolo (inclusive 

recursos de mineração), pela fauna e pela flora”. O artificial, por sua vez, seria o que consagra 

toda a produção humana e, nesse sentido, Figueiredo (2012) apresenta que os outros três 

aspectos estariam nessa categoria, já que em ambos haveria a interferência humana. 

O meio ambiente do trabalho seria aquele que afeta o trabalhador no 

desenvolvimento das atividades profissionais. É o local onde esse profissional desenvolverá o 

exercício laboral, sendo que ele deverá estar baseado no equilíbrio da salubridade e na 

ausência das condições físico-psíquicas incólumes, como apresenta Fiorillo (2017). 

José Afonso da Silva (2013, p. 21) apresenta o meio ambiente cultural como 

aquele “integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, turístico, 

que embora artificial, em regra, como obra do homem” difere do propriamente artificial, pois 

                                                           
16 A Carta de Atenas (1933) em alguns dispositivos consagrou a relevância do meio ambiente, inclusive quanto 
ao aspecto desses meios construídos: “O indivíduo que perde contato com a natureza é diminuído e paga caro, 
com a doença e a decadência, uma ruptura que enfraquece seu corpo e arruína sua sensibilidade, corrompida 
pelas alegrias ilusórias da cidade. [...] a sensação de espaço é de ordem psicofisiológica e a estreiteza das ruas e o 
estrangulamento dos pátios criam uma atmosfera tão insalubre para o corpo quanto deprimente para o espírito. 
[...] é preciso tornar acessível para todos, por meio de uma legislação implacável, uma certa qualidade de bem-
estar, independente de qualquer questão de dinheiro.” (CARTA DE ATENAS, 1933) 
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o cultural possui “sentido de valor especial” e esse não. As questões urbanas por derradeiro 

devem ser analisadas e, principalmente, efetivadas através da acepção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, ou seja, com uma visão de que a cidade é formada por espaços 

artificialmente criados para o cumprimento dessa vocação ambiental e, consequentemente, 

para o bem-estar social, a qualidade de vida e a dignidade da pessoa humana. 

 

3.2.1 Meio ambiente artificial 

 

Como anteriormente mencionado, o meio ambiente artificial está relacionado com 

o espaço transformado pelo ser humano, compreendendo tanto as edificações particulares ou 

públicas, quanto os espaços urbanos abertos que são os equipamentos públicos, sendo, 

portanto, como ensina Fiorillo (2017), “todos os espaços habitáveis pelo homem”. Silva 

(2017) apresenta de maneira mais detalhada que: 

Todo aglomerado urbano possui dois elementos essenciais: a) as unidades edilícias, 
ou seja, o conjunto de edificações em que os membros da coletividade moram ou 
desenvolvem suas atividades produtivas, comerciais, industriais, intelectuais, 
religiosas, etc.; b) equipamentos públicos, bens públicos e sociais criados para servir 
as unidades edilícias e destinadas à satisfação das necessidades de que os habitantes 
não podem prover-se diretamente e por sua própria conta, tais como as ruas, praças, 
parques jardins, áreas verdes públicas, canalizações, praças de esportes etc. (SILVA, 
2017, p. 240) 

A artificialidade do meio ambiente propriamente seriam os espaços construídos, 

tudo aquilo edificado, o que está intrinsicamente vinculado ao conceito das cidades, que será 

apresentado de forma mais detalhada a seguir. É interessante observar que Marques (2010, p. 

52) apresenta que a nomenclatura correta para a divisão clássica de meio ambiente artificial 

seria “meio ambiente transformado”, já que a utilização dos recursos naturais transformados 

pelo ser humano e inserido em um local onde melhor lhe aprouver caracteriza as instalações 

urbanas, apresentando o conceito de meio ambiente urbano como aquele “representado pelas 

cidades, entendidas como aglomerações humanas dotadas de edificações e infraestrutura 

consistente em áreas de lazer, serviços públicos, saneamento etc.” (MARQUES, 2010, p. 54). 

Segue ainda posicionando que essa estrutura construída serve para a “estabilidade afetivo-

emocional e sociocultural do homem” (MARQUES, 2010, p. 53), o que se relaciona 

diretamente com o presente trabalho, já que a funcionalidade pretendida às cidades é 

precisamente o equilíbrio dos citadinos. 
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Silva (2013, p. 23) apresenta que a qualidade do meio ambiente urbano constitui 

“um ponto de convergência da qualidade do meio ambiente natural (água, ar e outros recursos 

naturais) e da qualidade do meio ambiente artificial (histórico-cultural)” já que a qualidade de 

vida das comunidades urbanas reside justamente na inter-relação entre os meios criados pelo 

ser humano e o meio natural. E acrescenta Fiorillo (2017, p. 529) que, após a Constituição de 

1988, a cidade “passa a ter natureza jurídica ambiental”: 

[...] a partir de 1988 a cidade deixa de ser observada pelo plano jurídico com base 
nos regramentos adaptados tão somente aos bens privados ou públicos e passa a ser 
disciplinada em face da estrutura jurídica do bem ambiental (art. 225 da CF) de 
forma mediata e de forma imediata em decorrência das determinações 
constitucionais emanadas dos arts. 182 e 183 da Carta Magna (meio ambiente 
artificial). Portanto, a cidade, a partir da Constituição Federal de 1988, passa a 
obedecer a denominada ordem urbanística dentro de parâmetros jurídicos adaptados 
às necessidades do final do século XX e início do século XXI. 
É, portanto, adaptado ao novo conceito jurídico constitucional do que significa a 
cidade – o conceito de bem ambiental – que temos condições de analisar a tutela 
jurídica do denominado meio ambiente artificial.  

Nesse sentido, verificando ser a cidade um meio ambiente que é tutelado pelo 

artigo 225, da CF/1988, e que deve ser ecologicamente equilibrado pautado no bem-estar e na 

qualidade de vida dos citadinos, impõe-se afirmar que restrição quanto ao acesso tanto no 

aspecto de circulação, quanto da possibilidade do exercício do direito ao uso de toda a 

estrutura pública, enquanto infraestrutura urbana, é uma postura segregadora no âmbito social, 

o que está em total descompasso com os preceitos constitucionais da função social da cidade17 

e bem ambiental. 

 

3.3.2 Bem ambiental 

 

A matriz constitucional que tutelou o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado disposto no artigo 225, da CF/1988 (BRASIL, 1988), apresentou um novo gênero 

de direitos que transcende a dicotomia de interesse privado e público18 vinculado às demandas 

e também às garantias jurídicas. 

                                                           
17 “[...] a própria função social das cidades e, portanto, do município só será cumprida quando proporcionar aos 
seus habitantes uma vida com qualidade, propiciando de fato e de direito o exercício dos direitos fundamentais 
em estrita consonância com o que o art. 225 da CF preceitua.” (FIORILLO; FERREIRA, 2014, p. 76) 
18 “Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público 
interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.” 
“Art. 99 do CC/2002. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração 
federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; 
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Assim, como apresentado por Fiorillo (2017, p. 154), após a Constituição Federal 

de 1988, “nosso ordenamento jurídico contempla a existência de três distintas categorias de 

bens: os públicos, os provados e os difusos”. Diante disso, o legislador elevou a tutela a esse 

bem a um patamar de proteção transindividual, por se tratar de um direito de todos, portanto, 

coletivo. E, não sendo esse bem nem classificado como público nem como privado, é 

indispensável que seja o mesmo conceituado. Atribui assim o uso desse bem à coletividade, e 

não apenas da geração atual, mas também das futuras gerações. 

Assim, como pode ser percebido, o bem ambiental não se vincula diretamente a 

uma pessoa em específico como o conceito de bem no aspecto patrimonialista indicado pela 

legislação civilista, mas liga-se à característica da indeterminação quanto ao beneficiário do 

seu uso. É nesse sentido que se liga ao conceito apresentado anteriormente de função social da 

propriedade. 

A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer, no artigo 225, como indica 

Fiorillo (2017, p. 146, grifo do autor), “a existência jurídica de um bem que se estrutura como 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, configura nova realidade 

jurídica disciplinando bem que não é público nem, muito menos, particular”. Marques (2010, 

p. 97) apresenta que o bem ambiental é: 

[...] toda coisa, material ou imaterial que, relacionando-se com o homem, traz-lhe 
um benefício, referente (1) à preservação da vida, (2) ao seu bem-estar, à saúde e à 
segurança, ou, mais propriamente, à sadia qualidade de vida, tal como 
expressamente conclui o art. 225, caput, da Constituição Federal.  

Fiorillo (2017, p. 196) afirma que: 

O bem ambiental destaca um dos poderes atribuídos pelo direito de propriedade, 
consagrado no direito civil, e o transporta ao art. 225 da Constituição Federal, de 
modo que, sendo bem de uso comum como é, todos poderão utilizá-lo, mas ninguém 
poderá dispor dele ou então transacioná-lo.  

Nesse sentido, a ponderação de Fiorillo (2017, p. 529) sobre a relação entre cidade 

e a tutela ambiental é de extrema relevância para o presente trabalho: 

[...] a cidade – e suas duas realidades, a saber, os estabelecimentos regulares e os 
estabelecimentos irregulares – passa a ter natureza jurídica ambiental, ou seja, a 

                                                                                                                                                                                     

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito 
pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas 
jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.” (BRASIL, 2002) 
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partir de 1988 a cidade deixa de ser observada pelo plano jurídico com base nos 
regramentos adaptados tão somente aos bens privados ou públicos e passa a ser 
disciplinada em face da estrutura jurídica do bem ambiental (art. 225 da CF) de 
forma mediata e de forma imediata em decorrência das determinações 
constitucionais emanadas dos arts. 182 e 183 da Carta Magna (meio ambiente 
artificial). Portanto, a cidade, a partir da Constituição Federal de 1988, passa a 
obedecer a denominada ordem urbanística dentro de parâmetros jurídicos adaptados 
às necessidades do final do século XX e início do século XXI. 
É, portanto, adaptado ao novo conceito jurídico constitucional do que significa a 
cidade – o conceito de bem ambiental – que temos condições de analisar a tutela 
jurídica do denominado meio ambiente artificial. 

Portanto, na condição de meio ambiente construído, a cidade e todos os institutos 

vinculados ao uso e à ocupação do solo urbano assumem direta relação e articulação com sua 

tutela, principalmente quanto à exegese dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988). 
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4 PLANEJAMENTO URBANO  

 

Até aqui, além de uma concepção sobre cidade, foram apresentados seu 

surgimento, seu conceito e seu direito, assim como quais são as regulamentações 

constitucionais vinculadas à proteção e à defesa dos direitos à cidade, fundamentadas na 

função social da propriedade e da cidade e na vinculação dessas garantias ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Um conflito evidente e de conclusão imediata é a colisão entre a 

realidade prática urbana, que se mostra hostil, e a possibilidade da concretização, e com êxito, 

das mais profundas pretensões de uma cidade a ser implementada constitucionalmente e tendo 

assegurados os direitos a ela vinculados para os citadinos.  

Partindo desse ponto, ou seja, da forma como se concretizam esses direitos, este 

capítulo será apresentado demonstrando que o meio para garantir esses direitos é o 

planejamento, ao serem estabelecidas estratégias programadas para a ocorrência de fatos 

previsíveis e que podem ser considerados de maneira antecipada através de estudos prévios e 

técnicos, mediante gestão pública qualificada. O conhecimento de grande parte da população 

remete à conceituação de planejamento como uma gestão sistematizada que possibilita a 

antecipação de eventos futuros, o agir de modo preventivo pela antecipação de ações 

mitigando suas ocorrências negativas de forma estruturalmente organizada. Mas, em termos 

científicos, o que seria planejamento?  

Washington Peluso Souza (2005, p. 372) apresenta que planejamento “[...] 

prende-se essencialmente à ideia de racionalizar o emprego de meios disponíveis para deles 

retirar os efeitos mais favoráveis” e afirma também que é a forma de concretizar a intervenção 

do Estado no domínio econômico. Com isso, um Estado – Poder Público Federal, Estadual ou 

Municipal –, primeiramente marcado pela ideologia orientativa da sua política, desenvolve o 

horizonte sob o qual irá pautar a condução das suas decisões e, com isso, trilha o caminho a 

ser percorrido e imprime a marcha, de maneira ideológica, quanto aos diversos segmentos que 

compõem a gestão pública, como, por exemplo, nos aspectos econômico, social, ambiental, 

urbano, da educação, da saúde e da segurança. 

Washington Peluso Souza (2005) apresenta o termo “ideologia” como o 

catalizador do planejamento, e Silva (2015) faz uso da expressão “objetivos previamente 

estabelecidos”. Entretanto, a aplicabilidade em termos de estrutura vinculativa do processo de 

planejamento é a mesma em ambos. Assim, os autores demonstram a necessidade de uma 

mesma convicção para se concretizar o procedimento do planejamento de forma científica. 
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Outro aspecto semelhante a esses dois autores é que, quando analisam o propósito do 

planejamento, dispõem que este tem como fim a transformação da realidade.  

Dessa forma, planeja-se algo para que se operem modificações no que já está 

posto, e é sobre esse ponto em específico que se pauta uma significativa crítica à base 

ideológica de todo o processo de planejamento: a aplicação de métodos científicos. Até onde 

haveria isenção no processo de planejamento se a sua base estruturante é alicerçada em 

objetivos eivados de parcialidade, os quais podem ser tendenciosamente vocacionados para 

uma finalidade específica e ainda individual? 

Aqui não se pretende afastar eventual inclinação subjetiva impressa no 

planejamento quanto à ideologia do condutor do processo, pelo contrário, os processos 

cíclicos de alteração ideológica intrínseco nos métodos políticos possuem uma relevância para 

a construção de modelos de gestão, mas aqui se afasta a possibilidade de administrações 

voltadas para planos de governo. Planejamentos impressos de vontades e desejos não guardam 

relação com a execução de procedimento científico. 

O pilar do sistema de planejamento é a Constituição Federal de 1988, o que ocorre 

através de preceitos e garantias nela inseridos e que já são consequência de um processo de 

planejamento e decorrentes da ideologia que fundamentou a Constituinte. Assim, após a 

definição dos objetivos que serão seguidos, como procedimento desse modelo científico, há a 

elaboração de estudos, pareceres e laudos técnicos realizados por especialista sobre o tema 

para que seja concretizado em um “plano”. Desse modo, esse instrumento técnico, como 

ensina Souza (2005), é a consequência, a materialização do transcurso do processo científico.  

O planejamento, para que seus objetivos sejam atingidos, é indispensável como 

ensina Silva (2015), que critérios fundamentais sejam atendidos, que são: 

a) aceitabilidade: os planos devem ser “politicamente aceitáveis”, e essa é uma 

informação de extrema relevância, pois afasta qualquer possibilidade de satisfazer 

determinados grupos políticos com favorecimento, o objetivo é sempre atender às 

necessidades da comunidade; 

b) exequibilidade: os planos devem ser “passíveis de execução”, ou seja, devem 

ser observados o custo, os recursos a serem empregados na sua implementação e as condições 

do seu alcance; 

c) viabilidade: econômica. Dessa forma, deve ser analisada a possibilidade de se 

gerar economia para a concretização do plano; 

d) sensibilidade: os planos devem ser “sensíveis às aspirações populares”; 
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e) dimensão: relaciona-se com as metas a serem obtidas em curto, médio e longo 

prazo. 

Assim, o cumprimento desses critérios, que obrigatoriamente devem ser 

observados, é mais uma forma de se executar a cientificidade do processo de planejamento, 

mesmo baseado em uma ideologia. 

Essa estrutura é verificada em qualquer procedimento de planejamento para 

qualquer matéria, inclusive a relacionada à temática urbana e que manifeste interesse local, de 

competência dos municípios. E, quanto ao planejamento local, Silva (2015) dispõe que alguns 

princípios básicos devem ser observados:  

1) o processo de planejamento é mais importante que o plano – como método 

deve o planejamento ser utilizado em todos os setores das atividades da prefeitura;  

2) o processo de planejamento deve elaborar planos estritamente adequados à 

realidade do município – deve-se evitar que o plano seja um modelo teórico rígido;  

3) os planos devem ser exequíveis;  

4) o nível de profundidade dos estudos deve ser apenas o necessário para orientar 

a ação da Municipalidade – relaciona-se com o orçamento;  

5) complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;  

6) respeito e adequação à realidade regional, além da local, e consonância com os 

planos e os programas estaduais e federais existentes;  

7) democracia e acesso às informações disponíveis – participação direta do povo.  

O plano, por sua vez, como instrumento técnico, somente alcançará natureza 

jurídica vinculativa e obrigatória quando convertido em lei, como apresenta Silva (2015): 

O processo de planejamento urbanístico adquire sentido jurídico quando se traduz 
em planos urbanísticos. Esses são, pois, os instrumentos formais que 
consubstanciam e materializam as determinações e os objetivos previstos naquele. 
Enquanto não traduzido em planos aprovados por lei (entre nós), o processo de 
planejamento não passa de propostas técnicas e, às vezes, simplesmente 
administrativas, mas não tem ainda dimensões jurídicas. Por isso, enquanto simples 
processo, o planejamento não opera transformação da realidade existente, não surte 
efeitos inovadores da realidade urbana. (SILVA, 2015, p. 92) 

Desse modo, quando Silva (2015) apresenta como um dos princípios dos 

processos de planejamento local a integração, merece destaque e análise específica a questão 

territorial relacionada ao espaço físico o que ainda deve ser adicionado à abordagem 

econômica e social que convirja para o desenvolvimento urbano que tenha como objetivo a 

promoção do progresso econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. 
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Nesse sentido, o artigo 182 da CF/1988 (BRASIL, 1988) alicerçou a “Política de 

desenvolvimento urbano no Brasil”, estabelecendo a plenitude da função social da cidade 

como seu objetivo para se garantir o bem-estar dos seus habitantes. Ou seja, a função social 

da propriedade é o meio de se atingir a dignidade dos citadinos, sendo que o modo também 

disposto nesse mesmo artigo é através do plano diretor. 

Somado a isso, ainda quanto ao aspecto de integração da política de 

desenvolvimento urbano, mas com uma abordagem relacionada à cooperação dos entes 

federados, é importante que seja verificada a questão da competência da União, dos Estados e 

dos municípios quanto a essa matéria. 

A Constituição Federal estabelece no art. 21, XX (BRASIL, 1988), como 

competência da União “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos”. Essa competência está vinculada ao 

desenvolvimento adequado do sistema das cidades (planejamento interurbano) em nível 

nacional ou macrorregional. Com isso, proporciona uma unidade sistêmica quanto ao 

direcionamento do urbanismo das cidades no território brasileiro.  

E, como já mencionado anteriormente, dois exemplos da competência da União 

são lei n. 6.766/1979 (BRASIL, 1979), que dispõe sobre parcelamento do solo urbano e o 

Estatuto da Cidade, lei n. 10.257/2001 (BRASIL, 2001), que estabelece diretrizes gerais da 

política urbana e tem por meta ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 

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

bem como do equilíbrio ambiental.  

Já os Estados têm competência concorrente para legislar com a União sobre 

direito urbanístico a teor do que dispõe o art. 24, I (BRASIL, 1988): “Compete à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I - direito tributário, financeiro, 

penitenciário, econômico e urbanístico”. 

Além disso, a Constituição Federal dispõe que os Estados serão os responsáveis 

pela instituição das regiões metropolitanas19, nos seguintes termos:  

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 
adotarem, observados os princípios desta Constituição. 
[...] 

                                                           
19 “Região Metropolitana constitui-se de um conjunto de município cujas sedes se unem com certa continuidade 
urbana em torno de um município. Microrregiões formam-se de grupos de municípios limítrofes com certa 
homogeneidade e problemas administrativos comuns, cujas sedes não sejam unidas por continuidade urbana. 
Aglomerações urbanas carecem de conceituação, mas de logo se percebe que se trata de áreas urbanas sem um 
polo de atração urbana, quer tais áreas sejam das cidades-sedes dos municípios, como na Baixada Santista, ou 
não”. (SILVA, 2015, p. 153) 
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§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento 
e a execução de funções públicas de interesse comum. (BRASIL, 1988, grifo nosso) 

Com isso, ela possibilita aos Estados estabelecer normas de “coordenação dos 

planos urbanísticos no nível de suas regiões administrativas” (SILVA, 2015, p. 58). Esse 

aglomerado de municípios limítrofes que formam as regiões metropolitanas, as aglomerações 

urbanas ou as microrregiões possui extrema relevância “para integrar o planejamento, a 

organização e a execução de funções públicas de interesse comum” (MINAS GERAIS, 1989).  

Assim, região metropolitana é aquela caracterizada por conurbação, ou seja, núcleos 
urbanos contínuos, subordinados a mais de um município, sendo os objetivos quanto 
aos de um município de maneira isolada possa ter reflexos em outro. Desse modo, 
um plano que integra algumas matérias que possam ter essa natureza será objeto das 
diretrizes a serem seguidas pelo Estado, como, por exemplo:- transporte 
intermunicipal e sistema viário de âmbito metropolitano; 
- segurança pública; 
- saneamento básico, notadamente abastecimento de água, destinação de esgoto 
sanitário e coleta de lixo urbano, drenagem pluvial e controle de vetores; 
- uso do solo metropolitano; 
- aproveitamento dos recursos hídricos; 
- produção e distribuição de gás canalizado; 
- cartografia e informações básicas; 
- preservação e proteção do meio ambiente e combate à poluição; 
- habitação; 
- planejamento integrado do desenvolvimento socioeconômico; 
- outras, definidas em lei complementar. (SILVA, 2015, p. 161-16220) 

Esse rol de funções públicas possui impacto recíproco nos municípios limítrofes, 

sendo que a integração quanto ao planejamento nas regiões metropolitanas é de significativa 

importância para que não haja sobrecargas positivas, quanto ao desenvolvimento econômico 

em uma região e principalmente negativo em outras, como, por exemplo, cidades 

vocacionadas a serem dormitório ou segunda moradia, como aquelas que cresceram para 

serem sítios, condomínios fechados, depositárias de resíduos sólidos ou do esgotamento 

sanitário. 

 Por fim, aos municípios compete, nos termos do artigo 30 da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988): “I - legislar sobre assuntos de interesse local; [...]; VIII - promover, 

no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 

                                                           
20 É interessante ponderar que Silva (2010) ao apresentar esse rol das funções públicas de interesse comum ao 
estado e aos municípios indica como exemplo o art. 43 da Constituição do Estado de Minas Gerais, mas esse 
artigo em específico foi alterado pelo art. 1º da Emenda à Constituição nº 65, de 25/11/2004 para: “Art. 43 – 
Considera-se função pública de interesse comum a atividade ou o serviço cuja realização por parte de um 
Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto nos outros Municípios integrantes da região 
metropolitana.” (MINAS GERAIS, 1989).  
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do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. Silva (2015) ensina que a finalidade do 

planejamento local é o adequado ordenamento do território municipal, com o objetivo de 

disciplinar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo urbano. Assim, o solo cumpre seu 

destino urbanístico, quando atende à função de desenvolvimento, de funcionalidade no 

aspecto do conforto do usuário da cidade, do assentamento de sistema viário e da 

racionalização da edificabilidade. 

É nesse sentido que o estabelecimento dos parâmetros construtivos converge com 

a concretização da função social da cidade, já que, quanto ao uso do solo urbano, os 

proprietários dos terrenos “nem sempre estarão dispostos a ceder seus lotes para a utilização 

que se previu” no planejamento local, e com isso impõe-se a “necessidade de formular-se uma 

política do solo, visando a obter os terrenos necessários aos fins urbanísticos, mesmo contra a 

vontade dos proprietários” (SILVA, 2015, p. 33). 

E é justamente nesse conflito entre os interesses particulares o qual converge 

indubitavelmente para o mercado imobiliário urbano e na atuação do Estado que se verifica, 

como aponta Pinto (2011, p. 72), “a eficiência das cidades enquanto provedoras de qualidade 

de vida para seus habitantes”. É a atuação do Poder Executivo e o Legislativo, principalmente 

no âmbito local, nesse processo através de políticas públicas regulamentadoras do bem-estar 

social, que proporcionará a convergência de soluções dos conflitos a serem gestados, 

mediante adoção de soluções indicadas nos planos orientativos das políticas públicas. 

Nesse sentido, Santos (2016, p. 256) apresenta a “dialética do Estado no domínio 

urbano”, ou seja, “as políticas urbanas são um conjunto de mecanismos de dispersão variáveis 

e de variável articulação segundo uma série complexa de fatores estruturais e conjunturais”.  

Essa articulação emana justamente da necessidade de ser o planejamento urbano 

um processo necessariamente integrado, não apenas na sua efetivação, mas principalmente na 

sua construção, com análises técnicas profundas e específicas, com formulações de pareceres 

multidisciplinares, harmonização política entre o Executivo e o Legislativo, participação 

popular efetiva, diálogos com empreendedores e empresários, enfim, é um conjunto de ações 

e medidas de significativa complexidade, posto que a concretização somente será efetivada 

com integração. 

Assim, passemos à análise da forma estabelecida através de Lei Federal, Estatuto 

da Cidade, que dispõe sobre as diretrizes a serem seguidas no modelo de planejamento a ser 

cumprido pelos municípios, o Plano Diretor. 
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4.1 Estatuto da Cidade 

 

A Lei n. 10.257/2001 (BRASIL, 2001), Estatuto da Cidade, é o meio pelo qual a 

política urbana será executada, nos termos do que estabelecem os artigos 182 e 183 (BRASIL, 

1988), dispondo sobre “normas de ordem pública e interesse social” a respeito do “uso da 

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

como do equilíbrio ambiental” (BRASIL, 2001). 

O Estatuto da Cidade é o “conjunto de regras jurídicas que condicionam e 

pontuam a atividade urbanística, criando verdadeiro pacto entre governos, suas 

administrações, a população e a própria cidade” (MOREIRA, 2014, p. 30). É a concretização 

do sistema jurídico normativo quanto à implementação das políticas de desenvolvimento 

urbano, sendo relevante a observação de Osório (2006) sobre o surgimento da lei: 

Com a aprovação do Estatuto da Cidade em junho de 2001, lei federal brasileira de 
desenvolvimento urbano, se desencadeou um processo de disseminação da 
concepção do direito à cidade como um novo direito humano coletivo, com base em 
uma plataforma de reforma urbana para ser implementada pelos países. (OSÓRIO, 
2006, p. 194) 

A partir dessa concretização legislativa, há o direcionamento compilado das 

diretrizes e das pretensões para as cidades, estabelecendo que os objetivos a serem atingidos 

são voltados para o coletivo e, principalmente, que o bem-estar almejado é aquele que se 

extrai após a utilização dos critérios ambientais. Por esse motivo, o uso privado e exclusivo 

do solo urbano somente é possível quando atinge a função social da propriedade. 

Assim, já no parágrafo único do art. 1º da lei n. 10.257/2001 se percebe a 

convergência dos preceitos constitucionais quanto ao ordenamento do território urbano, sendo 

que daí se extrai o direcionamento pretendido quanto ao “uso da propriedade nas cidades, 

deixando de ter caráter única e exclusivamente individual, assumindo valores 

metaindividuais” (FIORILLO; ERREIRA, 2014, p. 55-56). 

Nesse sentido, a lição de Carlos Ari Sundfeld (2014) sobre a ordem urbanística 

disposta no Estatuto da Cidade parece oportuna e merece ser transcrita: 

Com isso, o direito urbanístico fica claramente vinculado a uma visão totalizante de 
mundo, oposta ao individualismo que, ainda hoje, inspira o direito civil. Ordem 
urbanística é um conceito caro ao Estatuto da Cidade. Seu primeiro sentido é do que 
ordenamento: a ordem urbanística é o conjunto orgânico de imposições vinculantes 
(são as “normas de ordem pública” a que alude o art. 1º, parágrafo único) que 
condicionam positiva e negativamente a ação individual da cidade. O segundo 
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sentido é o de estado: a ordem urbanística é um estado de equilíbrio, que o conjunto 
dos agentes envolvidos é obrigado a buscar e preservar. (SUNDFELD, 2014, p. 56) 

Diante desse pressuposto quanto ao ordenamento das cidades que assentam as 

diretrizes indicadas no art. 2º da lei n. 10.257/2001, decorre delas o preceito orientativo mais 

relevante que se extrai da análise desse artigo: o equilíbrio. Com isso, pretende-se que 

qualquer intervenção com traços de desequilíbrio no meio ambiente, natural ou construído, 

seja “previamente comunicada (inciso XIII), estudada, debatida e, a seguir, compensada” 

(SUNDFELD, 2014, p. 56). Esse mesmo autor segue afirmando que: “o crescimento não é um 

objetivo; o equilíbrio sim; por isso, o crescimento” da cidade “deverá respeitar os limites da 

sustentabilidade” (SUNDFELD, 2014, p. 56). Nesse sentido é que o Estatuto da Cidade 

estabelece como primeiro inciso da diretriz da política urbana: “garantia do direito a cidades 

sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 

infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 

presentes e futuras gerações” (BRASIL, 2001).  

Esses direitos que estruturam a garantia a cidades sustentáveis são “importante 

diretriz destinada a orientar a política de desenvolvimento urbano em proveito da dignidade 

da pessoa humana”, como apresenta Fiorillo (2017, p. 534) e deve ser “executada pelo Poder 

Público municipal, dentro da denominada tutela dos direitos materiais metaindividuais”. O 

equilíbrio e, consequentemente, a harmonia almejados pelo Estatuto da Cidade têm como base 

da sua estrutura o meio ambiente, informação disposta no art. 225 e no art. 182 (BRASIL, 

1988), e, somados, buscam o desenvolvimento sustentável urbano através da qualidade da 

vida da população e a conservação ambiental.  

A diretriz ambiental vinculada à cidade da forma que foi normatizada no Estatuto 

da Cidade tem como enfoque a qualidade de vida do citadino e, com isso, considera tanto o 

meio ambiente natural quanto o artificial, sendo, portanto, de singular importância o equilíbrio 

entre a proteção da natureza e a utilização racional através dos métodos construtivos. Dessa 

forma, o uso e a ocupação do solo através da edificação, artificializando o meio ambiente, 

devem ser capazes de proporcionar o bem-estar da população que utilizará esses espaços 

urbanos públicos. 

Somado a isso, tem-se o relevante intercâmbio entre a população e os espaços 

públicos de um modo geral, e não somente no aspecto da recreação, mas também na relação 

entre o citadino e a cidade. Nessa abordagem sendo considerada como espaços públicos, 

como local onde se desenvolvem atividades profissionais e econômicas, de prestação de 
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serviço público em vários aspectos como sistema viário, abastecimento de água e de esgoto, 

educação e saúde, ou seja, o local do desenvolvimento da “dinâmica do planejamento” 

(ALOCHIO, 2010, p. 46).  

Esse dinamismo do planejamento, que deve observar as diretrizes indicadas na lei 

n. 10.257/2001 e estas, por sua vez, devem ser seguidas, possui duas abordagens, uma 

relacionada ao orçamento local, à implementação das verbas públicas, como ensina Fiorillo e 

Ferreira (2014), do orçamento do município e consequentemente do desenvolvimento das 

funções sociais da cidade, e outra relacionada à efetivação inicial da infraestrutura urbana que 

se vincula ao uso que se dará ao solo urbano, ao estabelecer os requisitos necessários para os 

sistemas que integrarão aquela cidade. Esses sistemas, tais como o viário, o sanitário 

(esgotamento, abastecimento de água e pluvial), o energético, de comunicação, de recreação e 

de lazer, quando estão surgindo em uma determinada localidade da cidade, devem ser 

integrados e ordenados aos já existentes, visto que, caso sejam bem exigidos pelo Poder 

Público do particular21 quando da sua implementação, apresentarão direta relação com a 

gestão orçamentária daquele município e este ficará responsável, comprometendo as verbas 

públicas somente com a manutenção desses sistemas. 

Outra diretriz de relevante composição para a estrutura de uma cidade diz respeito 

à “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”, conforme disposto no art. 2º, IV, da lei n. 

10.257/2001, que guarda direta relação com a destinação que se pretende dar ao solo urbano. 

Dessa forma, ao se estabelecer a ordenação quanto à ocupação do território de um município, 

define-se a vocação daquela área de maneira planejada.  

No artigo 4º (BRASIL, 1988), o Estatuto da Cidade estabelece uma relação de 

instrumentos à disposição do Poder Público que servem para organizar o espaço habitado e 

fazem cumprir a função social da cidade e da propriedade. Eles podem ser agrupados em: (i) 

instrumento de planejamento; (ii) instrumentos tributários e financeiros; (iii) instrumentos 

jurídicos e políticos e (iv) instrumentos ambientais.  

Os instrumentos de planejamento são os indicados nos incisos I, II e III do art. 4º 

da lei n. 10.257/2001: 

                                                           
21 No processo de parcelamento do solo (lei n. 6.766/1979), que será tratado em Capítulo próprio, uma das 
obrigações do empreendedor é “a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras 
e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais” (art. 18, V), como requisito de aprovação do 
empreendimento.  
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I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social; 
II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões; 
III – planejamento municipal, em especial: 
a) plano diretor; 
b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 
c) zoneamento ambiental; 
d) plano plurianual; 
e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 
f) gestão orçamentária participativa; 
g) planos, programas e projetos setoriais; 
h) planos de desenvolvimento econômico e social. (BRASIL, 2001) 

 Dessa forma, esses instrumentos são mecanismos à disposição dos entes públicos 

para possibilitar a realização de planejamento, posto que o mais relevante deles e que possui 

direta relação com o presente trabalho é o plano diretor22, que será oportunamente tratado de 

maneira detalhada. 

Os instrumentos tributários e financeiros são os dispostos no inciso IV: “a) 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU; b) contribuição de 

melhoria; c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros” (BRASIL, 2001). E os jurídicos e 

políticos no inciso V:  

a) desapropriação;  
b) servidão administrativa;  
c) limitações administrativas;  
d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano;  
e) instituição de unidades de conservação;  
f) instituição de zonas especiais de interesse social;  
g) concessão de direito real de uso;  
h) concessão de uso especial para fins de moradia;  
i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;  
j) usucapião especial de imóvel urbano;  
l) direito de superfície;  
m) direito de preempção;  
n) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; 
o) transferência do direito de construir;  
p) operações urbanas consorciadas;  
q) regularização fundiária;  
r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos 
favorecidos;  
s) referendo popular e plebiscito;  
t) demarcação urbanística para fins de regularização fundiária;  
u) legitimação de posse (BRASIL, 2001). 

                                                           
22 “[...] é o instrumento pelo qual a Administração Pública Municipal poderá determinar quando, como e onde 
edificar de maneira a melhor satisfazer o interesse público, por razões estéticas, funcionais, econômicas, sociais, 
ambientais, etc.” (DALLARI; FERRAZ, 2014, p. 81) 
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Os instrumentos jurídicos e políticos, como ensinam Dallari e Ferraz (2014, p. 

87), têm como objetivo não apenas vedar comportamentos dos “proprietários deletérios aos 

interesses da coletividade”, mas, mais que isso, “visam a obter comportamentos positivos, 

ações, atuações, necessárias à realização da função social da propriedade”, os quais 

manifestam-se pelas diligências adotadas pelos entes públicos no sentido do coibir esse tipo 

de comportamento, utilizando-se inclusive dos demais instrumentos. 

E, por fim, tem-se os instrumentos ambientais indicados no inciso VI: “Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV)” 

(BRASIL, 2001). Esse impacto de vizinhança disposto no Estatuto está mais bem-detalhado 

nos arts. 36 a 3823 (BRASIL, 1988), especificamente quanto ao estudo de impacto ambiental 

urbano. Passemos à análise do Plano Diretor, instrumento básico da política de 

desenvolvimento e política urbana, que, mesmo com dispositivo expresso no Estatuto da 

Cidade, arts. 39 a 42-B, merece destaque em razão da importância para o presente trabalho. 

 

4.2 Plano Diretor 

 

Plano Diretor24, conforme disposto no art. 182 da CF/1988 (BRASIL, 1988), é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, pois a propriedade 

atingirá sua função social quando atender aos preceitos fundamentais de ordenação da cidade, 

regras que estão indicadas no Plano. José Afonso da Silva (2015, p. 137-138) esclarece que: 

                                                           
23 “Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que 
dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou 
autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal. 
Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou 

atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, 

no mínimo, das seguintes questões: 

I – adensamento populacional; 
II – equipamentos urbanos e comunitários; 
III – uso e ocupação do solo; 
IV – valorização imobiliária; 
V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 
VI – ventilação e iluminação; 
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 
Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta, 
no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer interessado. 
Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto ambiental 

(EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental”. (BRASIL, 2001) 
24 Os conceitos de planejamento e plano diretor não são uma novidade trazida pela Constituição Federal de 1988, 
já tinham sido objeto de legislação do Estado de Rio de Janeiro na década de 30, como ensina Fiorillo e Ferreira 
(2014): “[...] os conceitos de planejamento ou plano diretor não existiam no Brasil nem no século passado nem 
no início do século XX. O plano Agache, do Rio de Janeiro, datado de 1930, é, segundo informação do professor 
titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – USP, o primeiro plano a 
apresentar a palavra plano diretor.” (FIORILLO;FERREIRA, 2014, p. 182) 
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É plano, porque estabelece os objetivos a serem atingidos, o prazo em que estes 
devem ser alcançados (ainda que, sendo plano geral, não precise fixar prazo, no que 
tange às diretrizes básicas), as atividades a serem executadas e quem deve executá-
las. É diretor, porque fixa as diretrizes do desenvolvimento urbano do município. 

Nesse sentido, considerando a função do Plano Diretor é que ele se torna relevante 

no presente trabalho, já que, além de ser um dos instrumentos de planejamento urbano, é 

alinhado à temática do parcelamento do solo, a ferramenta que irá estabelecer o uso e a forma 

de ocupação do território urbano.  

José Afonso da Silva (2015), tendo como pressuposto que o Plano Diretor é um 

instrumento da política de desenvolvimento urbano, estabelece que a sua função se encontra 

sistematizada para o “desenvolvimento físico, econômico e social do território municipal, 

visando ao bem-estar da comunidade local”, e seu objetivo é o de instrumentalizar “uma 

estratégia de mudança no sentido de obter a melhoria da qualidade de vida da comunidade 

local”, promovendo a “ordenação dos espaços habitáveis do município” (SILVA, 2015, p. 

138). Quanto ao conteúdo, o autor continua ensinando que são três aspectos a serem 

observados: o físico, o social e o administrativo-institucional.  

O conteúdo físico do Plano Diretor diz respeito à ordenação do solo, devendo ser 

observadas duas situações de extrema relevância: o local onde serão destinados os 

equipamentos públicos e os zoneamentos das edificações. Esses equipamentos públicos são as 

áreas destinadas a abastecimento de água, serviços de esgoto, energia elétrica, coletas de 

águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado e as áreas destinadas para a estrutura de 

educação, cultura, saúde, lazer e similares, o que será mais bem detalhado no capítulo que se 

segue sobre parcelamento do solo urbano. 

Ainda quanto à ordenação do solo, como decorrência do seu conteúdo físico, tem-

se o aspecto econômico disposto no Plano, pois nele será delimitado o traçado de expansão 

urbana que indicará o vetor de crescimento da cidade, o que importará em desenvolvimento 

econômico, pois o surgimento de novo bairro importa em mais serviços e mais circulação de 

riqueza. O segundo aspecto do conteúdo do Plano Diretor é o social, que possui direta relação 

com a situação espacial que conduzirá o uso do solo, já que tem como premissa a melhoria da 

qualidade de vida dos citadinos, proporcionando acesso aos equipamentos públicos 

disponibilizados e a análise da necessidade de novas estruturas públicas em outras localidades 

da cidade em razão de esses locais não estarem sendo utilizados como áreas de recreação e de 

lazer, saúde e educação, cultura e esporte. Assim, tanto a criação de nova infraestrutura 
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quanto a necessidade de criação de novas áreas para a implantação da infraestrutura para 

atendimento do bem-estar social devem estar indicadas no Plano. 

E o último aspecto a ser observado é o administrativo-institucional, que Silva 

(2015, p. 140) preceitua como aquele que estabelece os meios institucionais necessários para 

“implementação, execução, continuidade e sua revisão”. Nesse sentido, o autor apresenta o 

ensinamento de Collado (1979), que pode ser direcionado a esse aspecto administrativo do 

Plano: 

[..] o direito do proprietário está submetido a um pressuposto de fato, à qualificação 
urbanística dos terrenos, cuja fixação é da competência da Administração, de 
natureza variável, de acordo com as necessidades do desenvolvimento urbanístico 
das cidades, cuja apreciação corresponde também à Administração. (SILVA, 2015 
apud COLLADO, 1979 p. 77)  

Diante disso, é relevante ponderar que “a estratégia urbana baseada na ciência da 

cidade tem necessidade de um suporte social e de forças políticas para se tornar atuante” 

(LEFEBVRE, 2001, p. 113), para que as possíveis causas das patologias urbanas sejam 

tratadas e convirjam em adoção de políticas públicas eficientes. Assim, o Plano Diretor é um 

plano urbanístico geral que constitui parte integrante do processo de planejamento urbanístico 

municipal, dado seu conteúdo estar indicado no art. 3925 do Estatuto da Cidade.  

Uma peculiaridade do plano diretor é quanto à necessidade de sua revisão por um 

prazo não superior a 10 (dez) anos26, assim, a lei ao instituir já pressupõe uma temporalidade, 

possuindo como característica intrínseca a obsolescência tipificada em lei, mas que advém das 

necessidades de modificações na estrutura social nesse período e, principalmente, quanto à 

busca pela preservação da eficiência da planificação urbana. 

Essa necessidade de revisar o Plano a cada período de dez anos faz com que ele, 

como apresenta Pinto (2011, p. 127), acompanhe as modificações acontecidas na sociedade e 

na política e acrescenta que o Plano não é mais “como um projeto de cidade futura, mas como 

um conjunto de regras de gestão”. A lei n. 10.257/2001 dispôs sobre a obrigatoriedade de 

editar o Plano Diretor, conforme indicado no art. 41: 

                                                           
25 “Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos 
quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as 
diretrizes previstas no art. 2o desta lei.” (BRASIL, 2001) 
26 “Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 
expansão urbana. [...] 
§3º- A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos.” (BRASIL, 2001) 
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Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 
I – com mais de vinte mil habitantes; 
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no 
§ 4o do art. 182 da Constituição Federal; 
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 
VI – incluídas no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à 
ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos 
geológicos ou hidrológicos correlatos. (BRASIL, 2001) 

Nesses seis incisos estão as hipóteses em que as cidades são obrigadas a editar o 

Plano Diretor, sendo que a sua não observância implicará sansões de natureza institucional, 

funcional ordinária e extraordinária, como apresenta Câmara (2014, p. 337). De forma 

institucional, deixar de ter um plano significa “privar o município da utilização de uma série 

de instrumentos urbanísticos”, o que por via de consequência gera vários passivos para aquela 

região, pois deixa de aplicar elementos integrativos do planejamento urbano. 

A sanção de natureza funcional ordinária é aquela punível a qualquer agente 

público que comete outro tipo de infração, e a extraordinária é aquela indicada no art. 52 do 

Estatuto da Cidade, ou seja, em que o prefeito incorre em improbidade administrativa, 

quando: “VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 

4o do art. 40 desta lei;” e “VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a 

observância do disposto no § 3o do art. 40 e no art. 50 desta lei” (BRASIL, 2001). 

Não obstante as sanções previstas, o que já deveria fazer com que os agentes 

públicos apresentassem projetos para a criação de planos diretores, o problema mais relevante 

que se verifica é, sem dúvidas, a ausência de conectividade a um planejamento urbano, o que 

possui consequências significativas para a coletividade daquele município.  

A falta de planejamento gera passivos para a cidade como um todo, relacionando-

se com a ausência de integração entre a parte do território já urbanizada e a que ainda 

necessita de urbanização (que se encontra na área de expansão urbana). As definições quanto 

às vocações das áreas a serem desenvolvidas nas cidades, com uso misto (residencial e 

comercial), por exemplo, podem evitar o acúmulo de veículos em apenas uma parte do 

perímetro urbano – como acontecia anteriormente quando o centro comercial de uma cidade 

era apenas um. Ainda quanto à circulação de veículos, a conectividade entre o sistema viário 

já existente e que vai existir é de suma importância para o bem-estar dos citadinos, o que gera 

maior ou menor conforto e qualidade de vida. 
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Outra abordagem relevante que deve constar no Plano é quanto aos espaços 

públicos cuja destinação seja a recreação e o lazer, os quais se ligam à estrutura de 

desenvolvimento social, princípio norteador de um meio ambiente equilibrado, uma vez que a 

falta de planejamento faz com que esses espaços fiquem abandonados à própria sorte, de 

forma desconectada com os territórios privados minunciosamente projetos e executados. 

Nesse sentido é que Letícia Marques Osório (2006) apresenta como requisito para 

a criação de instrumentos urbanísticos como estratégicos ao desenvolvimento das cidades: 

Os instrumentos de aplicação das funções sociais da cidade e da propriedade, tais 
como planos diretores, leis de uso, ordenamento e ocupação do solo, zoneamento, 
delimitação de área de especial interesse, devem estabelecer estratégias de 
desenvolvimento urbano e rural que considerem as necessidades da população, 
especialmente a de baixa renda, quanto a emprego, renda, acesso à terra e à moradia, 
saúde, educação, transporte e participação. (OSÓRIO, 2006, p. 197) 

E, nesse mesmo contexto, Gaio (2015, p. 163) indica que o “equilíbrio ambiental 

e o usufruto equitativo das cidades dependem preponderantemente do conteúdo elaborado 

pelo Plano Diretor”, já que seu “objetivo é realizar as funções sociais da cidade”. O plano 

deve apresentar a destinação de cada parcela do território municipal. Assim, como 

instrumento do planejamento urbano, deve criar variedades para o uso do solo, agindo como 

catalisador das intenções humanas e não como barreira. 

Com a obrigatoriedade do Plano Diretor para alguns municípios, conforme art. 41 

da lei n. 10.257/2001, sua implementação como instrumento técnico do planejamento urbano 

não foi levada em consideração, sendo que no processo de elaboração não foram consideradas 

questões peculiares e indispensáveis como a estrutura espacial e territorial do município, 

vocação econômica e social da região, entre outros aspectos. 

E, nesse mesmo sentido, Pinto (2011) faz uma análise dos Planos Diretores após o 

Estatuto da Cidade e cita Santos e Montandon27 (2011, p. 129 apud PINTO, 2011), que 

afirmam: 

Muitos planos apenas transcrevem trechos do Estatuto, outros incorporam os 
instrumentos sem avaliar sua pertinência em relação ao território e à capacidade de 
gestão do município, outros, ainda, incorporam alguns fragmentos de conceitos e 
ideias do Estatuto de modo desarticulado com o próprio plano urbanístico. 

                                                           
27 Responsáveis pela síntese do processo de avaliação dos planos diretores promovida pelo Ministério das 
Cidades. 
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E esse, sem dúvida, é um catalizador da dificuldade da materialização das 

pretensões de uma política pública planejada. No próximo capítulo, são tratados o instituto do 

parcelamento do solo urbano, com sua influencia sobre a estrutura urbana, e as consequências 

em razão da ausência de planejamento para a infraestrutura das cidades. 
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5 PARCELAMENTO DO SOLO URBANO  

 

O processo de parcelamento do solo está vinculado à divisão da terra em unidades 

jurídicas independentes, cuja finalidade é a edificabilidade, o que poderá ocorrer através de 

espécies, o desmembramento ou o loteamento, sendo que em ambas as hipóteses deverão 

ocorrer prévia aprovação municipal. O objetivo é a comercialização do produto (lote).  

A construção desses novos espaços no aspecto fático, técnico e jurídico ocorre por 

meio do procedimento de parcelamento do solo, sendo que a legislação vinculada a essa 

matéria é a lei federal n. 6.766/1979 (BRASIL, 1979). Essa é uma norma de abrangência 

nacional que disciplina a matéria e estabelece parâmetros que norteiam legislações municipais 

sobre o uso e a ocupação do solo. Com isso, tal lei tornou-se um paradigma urbanístico. 

Assim, neste capítulo é apresentada a evolução histórica das legislações federais 

mais relevantes sobre parcelamento do solo até a edição da lei n. 6.766/1979, desde o decreto-

lei n. 58/1937 (BRASIL, 1937) até a promulgação do decreto-lei n. 271/1967 (BRASIL, 

1967), sendo que somente em 1977 o senador paulista Otto Cyrillo Lehmann apresentou no 

Senado Federal o projeto de lei que viria a se tornar a lei federal n. 6.766/1979. Em seguida, 

são apresentados os procedimentos para a realização do parcelamento do solo, diferenciando 

suas espécies – loteamento e desmembramento. É também conceituado o instituto e, ainda, 

demonstrada a construção da infraestrutura urbana decorrente dele nas cidades brasileiras 

resultantes de um processo regular e legal de parcelamento do solo.  

Por outro lado, são identificadas também as hipóteses de parcelamento irregular e 

clandestino, desmistificando o estigma das ocupações decorrentes de ausência de 

planejamento público em relação a moradias acessíveis em “favelas” como único vilão das 

irregularidades advindas da falta de parcelamento. Demonstra-se, então, que 

empreendimentos de alto luxo são também responsáveis por adensamentos irregulares. 

Por fim, é apresentada a diferença entre incorporação imobiliária e loteamento, 

institutos jurídicos diversos. Em razão de uma equiparação indicada em um artigo do decreto-

lei 271/1967 (BRASIL, 1967), foi possível a realização de empreendimentos híbridos, 

compostos na sua essência desses dois elementos, o que causou significativo passivo 

urbanísticos na estrutura urbana. 
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5.1 Histórico da legislação federal brasileira até edição da lei n. 6.766/1979 

 

No início do século XX28 não existia legislação federal relacionada à temática do 

parcelamento do solo, sendo que matéria legal mais próxima sobre esse assunto era adstrita 

apenas à propriedade privada vinculada à Lei de Terras de 1850.  

Assim, somente na década de 193029 que as discussões relacionadas à nova 

sociedade urbana alcançaram patamares que invocaram a necessidade da concretização de 

uma legislação federal relacionada a parcelamento de solo que foi o decreto-lei n. 58 em 

1937. 

Antes de adentrar propriamente o estudo desse decreto-lei, porém, faz-se 

necessária uma abordagem quanto ao momento político e econômico vivenciado nesse 

período no Brasil, que tem relação direta com as questões de ocupação urbana. 

Até a década de 1940, como explica Leonelli (2010), a existência de loteamentos 

periféricos na cidade de São Paulo estava relacionada aos compradores interessados em 

investir, e não propriamente à demanda habitacional da população. Nessa época, a 

inexistência de transporte coletivo e os aluguéis baratos dos cortiços contribuíram 

significativamente para não haver crescimento demográfico nas regiões loteadas. Por essas 

razões, a pretensão dos citadinos era morar de aluguel, e não optavam pela aquisição do seu 

próprio imóvel. 

Esse cenário foi alterado após 1940 por alguns fatores. Entre eles estão a criação 

da Lei do Inquilinato – que proporcionou alteração na cobrança e reajustamento dos aluguéis, 

o que fez com que houvesse a modificação da oferta de imóveis para locação – e, de forma 

significativa, a implementação de transporte público para áreas periféricas30 dos centros das 

cidades. 

                                                           
28 “Em 1850, é aprovada a Lei das Terras no Brasil, durante o Segundo Reinado. [...] Esta lei é reconhecida como 
um marco no regime da propriedade brasileira. A partir da sua aprovação, é determinado que a única forma de 
apropriação de terras estabelecidas no Brasil passa a ser a transação de compra e venda e não mais por 
intermédio da concessão do Estado. [...] Até a primeira década do século XIX convivem processos de concessões 
de terra, de aforamento e de posse juntamente com a nova possibilidade: a de compra e venda de terra. Nesta 
transição, coloca-se uma questão central para implementação do novo regime de aquisição fundiária: a 
demarcação. A venda de terras só poderia ocorrer se estas fossem delimitadas, marcadas, descritas.” 
(LEONELLI, 2010, p. 52) 
29 “A década de 1930 foi também marcada pelo início de um novo ciclo de institucionalização do urbanismo e do 
planejamento do Brasil, com surgimento de órgãos administrativos municipais voltados ao planejamento e de 
instituições de urbanismo, demonstrado por Feldman (2007 e 2009)” (LEONELLI, 2010, p. 77) 
30 A palavra “periféricas” aqui é utilizada no sentido de serem áreas distantes dos centros urbanizados. 
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Outro fator extremamente relevante e que contribuiu substancialmente para o 

deslocamento da população para as novas áreas foram os planos econômicos, que estimularam 

a aquisição dos lotes, mesmo nas áreas periféricas das cidades. 

Isso ocorreu devido às transformações ocorridas no primeiro período do presidente 
Vargas (1930-1945), onde foram lançadas as bases da ação estatal, econômica e 
legislativa do padrão periférico de crescimento urbano baseado no trinômio 
loteamento periférico-casa própria-autoconstrução (BONDUKI, 1998 apud 
LEONELLI, 2010, p. 79) 

Esse foi o contexto da promulgação, em 1937, do decreto-lei n. 58, que dispôs 

sobre o parcelamento rural e urbano, atribuindo competência municipal quanto a este 

último31. Dessa forma, o município tornou-se formalmente, por meio de regulação federal, o 

responsável pelas tratativas quanto ao parcelamento de solo urbano. 

É importante ponderar que a pretensão primeira do decreto-lei foi a defesa dos 

adquirentes dos lotes, já que a entrega dos imóveis não estava sendo cumprida pelos 

vendedores, conforme apontou Eurico de Andrade Azevedo32 em entrevista concedida a 

Gisela Leonelli (2010, p. 81):  

Porque o que acontecia é que estava uma inflação galopante na época. Então, o 
sujeito vendia um lote, por exemplo, por dez mil reais e depois estava correndo por 
trinta. E aí o vendedor não entregava o lote. “Não, você me paga porque aquilo não 
está valendo mais nada”. Havia uma briga enorme nisto.  

Portanto, o objetivo do decreto-lei não era estabelecer padrões ou elementos 

urbanísticos, mas a defesa dos adquirentes, o que manifestou uma postura civilista que, 

malgrado sua importância, não era a pretensão dos urbanistas e dos juristas da época, que 

pretendiam uma normatização quanto a parâmetros urbanísticos. Assim, elementos 

relacionados à metragem de lotes, quadra e arruamento, por exemplo, eram tidos como 

questões puramente relacionadas aos Códigos de Posturas e, por essa razão, ficariam a cargo 

exclusivamente dos municípios.  

Como consequência imediata à ausência de legislação própria quanto ao 

parcelamento do solo, matéria primária do ordenamento urbano, o Brasil já vivenciava na 

década de 1940 sérios problemas quanto à moradia: 
                                                           
31Art. 1º §1º Tratando-se de propriedade urbana, o plano e a planta de loteamento devem ser previamente 
aprovados pela Prefeitura Municipal, ouvidas, quanto ao que lhes disser respeito, as autoridades sanitárias, 
militares. (BRASIL, 1937). 
32 Tem formação em direito, foi promotor público no Estado de São Paulo e, juntamente com Hely Lopes 
Meirelles, foi um dos fundadores do Centro de Estudos e Pesquisa de Administração Municipal (CEPAM) do 
Estado de São Paulo, em 1967. 
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Esse processo ocorreu na década de 40, em meio a uma das mais graves e 
dramáticas crises da moradia da história do país, provocando o surgimento de 
formas alternativas de produção de moradias, baseadas no autoempreendimento em 
favelas, loteamentos periféricos e outros assentamentos informais. (BONDUKI, 
1998, p. 209, apud LEONELLI, 2010, p. 80) 

Diante disso, com a premente necessidade de adequação do parcelamento do solo 

à realidade brasileira, em 1955 foi apresentado Projeto de Lei Federal de Loteamento, cujo 

objetivo era propor alteração no decreto-lei n. 58/1937 quanto à garantia dos espaços públicos 

e das vias de circulação aprovadas em um loteamento, já que, como mencionado 

anteriormente, existiam graves problemas a respeito dessas questões na legislação vigente. 

Entretanto, o projeto de lei foi vetado, sendo relevante, para o entendimento desse período 

histórico, transcrever parte do veto: 

O projeto, em conjunto não se recomenda, porque regula matéria que deveria ser 
disciplinada pela legislação dos municípios, cujos códigos de posturas melhor 
atenderiam os variáveis problemas de urbanização de cada cidade ou municípios. A 
lei federal, neste assunto, não deve em regra, ser categórica, mas apenas autorizar, 
obedecidos os preceitos da legislação municipal, como fez o Código Civil ao 
reconhecer o direito do proprietário levantar no seu terreno as construções que lhe 
aprouver, respeitados, porém os regulamentos administrativos (art. 572 do Código 
Civil). A transformação em logradouro público de vias particulares, na zona urbana, 
sem atender aos preceitos da legislação específica dos municípios, importa em ônus 
para o erário municipal. Quando o projeto declara que o projeto é sem ônus para os 
municípios, dever-se-á entender que é sem ônus de aquisição, sem indenização ou 
sem desapropriação. Haverá, entretanto, ônus para os municípios que passarão a ter 
obrigação de calçamento, meio-fio, canalização de águas e esgotos, por se tratar de 
logradouros públicos, quando tais obrigações, em vias particulares, são dos 
respectivos proprietários. São estas as razões que me levaram a negar sanção ao 
projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros 
do Congresso Nacional. (Justificativa do veto presidencial Café Filho, In: Revista de 
Administração Municipal, ano II, 1955, nº 12, p.1). (LEONELLI, 2010, p. 86)  

O veto, como pode ser verificado, teve como justificativa a proteção ao erário 

público dos municípios, já que, se houvesse a transferência de vias particulares para 

logradouros públicos, os municípios teriam que arcar com as obras para adequada instalação. 

Além disso, o entendimento à época, e que fundamenta o veto, é que não seria possível uma 

uniformização de elementos vinculados à infraestrutura urbana que pudessem ser advindos de 

uma legislação federal, já que esses fundamentos somente eram relacionados ao Código de 

Posturas e, portanto, deveriam emanar de legislação local, e não de forma generalista, 

nacional. 

Outro aspecto relevante apresentado por Leonelli (2010) sobre o projeto de lei de 

1955 é que este pretendia que fossem estabelecidos mecanismos que garantissem o 

cumprimento das “vias de comunicação e [dos] espaços livres” nos loteamentos 
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implementados, o que possibilitaria esclarecimentos sobre esse assunto, já que o decreto-lei 

até então vigente tinha causado dúvidas quanto à obrigatoriedade desses equipamentos 

públicos. Isso porque em 1937 essas duas áreas seriam identificadas no memorial a ser 

apresentado perante o Ofício de Registro de Imóveis como sendo inalienáveis33. Entretanto, 

em 1938 a regulamentação do decreto-lei n. 58, por meio do decreto n. 3.079/1938, assegurou 

a possibilidade de reversão dessa condição, acrescentando o seguinte parágrafo único ao 

artigo 3º: 

Parágrafo único. Inscrita a modificação de arruamento a que se refere o art. 1º § 5º, 
cancelar-se-á cláusula de inalienabilidade sobre as vias de comunicação e os espaços 
livres da planta modificada, a qual passará a gravar as vias e espaços abertos em 
substituição. (BRASIL, 1938) 

Diante disso, a possibilidade de alienação dessas áreas públicas gerou 

instabilidade quanto à aplicabilidade da legislação federal, já que o decreto-lei estabelecia que 

esses bens seriam inalienáveis, mas o decreto que o regulamentou, com a inclusão do 

parágrafo único, assegurou a possibilidade de reversão dessa situação, ou seja, que poderiam 

ser alienados. Diante disso, como em algumas cidades já dispunham de leis municipais sobre 

parcelamento do solo, a edição do decreto n. 3.079/1938 causou instabilidade, já que a lei 

municipal poderia, quanto à questão da alienabilidade do bem, ter dispositivo em desacordo 

com o preceito federal. Desse modo, o projeto de lei de 1955 tinha como objetivo sanar tal 

dúvida, já que pretendia dispor que “as vias de comunicação e os espaços livres dos 

loteamentos [se] tornassem inalienáveis e bens de uso público”, como apresentou Leonelli 

(2010, p. 85).  

Fato histórico marcante e que comprova a profusão da matéria urbanística no 

Brasil, principalmente quanto a questões práticas no âmbito técnico e estrutural, é a criação 

projetada de Brasília, cujas obras se iniciaram formalmente em 1956, com aplicação de 

elementos urbanísticos modernos. Em sentido diametralmente aposto ocorreu com as cidades-

satélites de Brasília, que presenciaram eclosões clandestinas e irregulares de loteamentos, por 

meio de significativo movimento de especulação imobiliária.  

Mesmo com a criação de uma cidade urbanisticamente projetada, havia em termos 

legais a necessidade de que fossem disciplinados e ordenados os parâmetros e as diretrizes 

relacionados com o uso do solo urbano, já que a transformação das cidades em grandes 

centros urbanos e, principalmente, econômicos estava no auge. Essa eclosão já causava 
                                                           
33 Dispõe o art. 3º do decreto-lei n. 58/1937 que: “A inscrição torna inalienáveis, por qualquer título, as vias de 
comunicação e os espaços livres constantes do memorial e da planta” (BRASIL, 1937).  
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transtornos, os quais eram sentidos tanto nas ocupações efetivamente irregulares quanto nas 

regulares. Assim, esse tipo de ocupação do solo já no início da década de 1960, gerava 

passivos que apresentavam reflexos nas cidades em razão da falta de equipamentos públicos e 

comunitários. 

Foi então que, em 1966, como apresenta Leonelli (2010), Hely Lopes Meirelles e 

Eurico de Andrade Azevedo elaboraram um novo projeto de lei com a finalidade pretendida, 

ou seja, regulamentar através de legislação federal o solo urbano. Assim, em 1967 foi 

promulgado o decreto-lei n. 271/1967 (BRASIL, 1967), tendo como base o projeto elaborado 

pelos juristas acima identificados, mas com cortes que comprometeram a sua estrutura: 

A este propósito, já nos manifestamos há mais de quinze anos, apontando as falhas 
da legislação urbanística, notadamente no setor de loteamento urbano, que é o mais 
danoso ao uso do solo urbano ou urbanizável, pelos prejuízos irreversíveis que traz à 
cidade e ao campo, com a transformação desordenada de núcleos urbanos, sem os 
serviços essenciais e sem os mínimos de habitabilidades necessários aos futuros 
moradores. Coerentemente com essas críticas oferecemos, em 1966, ao Ministério 
do Planejamento, anteprojeto completo de uma lei de loteamento sistemática e 
orgânica, que disciplinava desde a elaboração e aprovação do plano até a sua 
implantação e fiscalização pelos Poderes Públicos competentes, revogando a 
legislação anterior superada. Infelizmente, desse anteprojeto foram retirados apenas 
alguns dispositivos, quebrando todo o sistema, e dando origem ao atual Decreto 271, 
de 27 de fevereiro de 1967, que trouxe ainda maior dificuldade e confusão nesse 
setor, pela manutenção obsoleta da legislação anterior (Decreto-Lei 58, de 1937 e 
seu Regulamento, Decreto 3.079, de 1938) e determinação da aplicação da Lei de 
Condomínio e loteamentos (Lei 4.591, de 1964) (MEIRELLES, 1974, p. 262. In: 
SERFHAU, IV Curso Intensivo de Planejamento e Local – Controle do Uso do Solo 
Urbano) (LEONELLI, 2010, p. 90-91)  

No intuito de demonstrar a elaboração da lei sobre parcelamento do solo, é 

relevante transcrever parte da entrevista concedida por Eurico de Andrade Azevedo a Gisela 

Leonelli em 1º de abril de 2010: 

O problema do loteamento urbano era terrível porque se fazia loteamento urbano de 
qualquer jeito, no interior então não tinha lei nenhuma para loteamento urbano. Era 
um problema porque não tinha regulamentação, nenhuma. Então, tinha um dono de 
terra aqui na periferia e fazia o loteamento do jeito que ele queria. Não tinha 
nenhuma norma para ele, por exemplo, para deixar uma praça pública, para ter um 
lugar de lazer, não tinha nada, lote mínimo, não havia obrigatoriedade de nada. […] 
Então, o Hely e eu fizemos um projeto, com alguns companheiros ligados a área 
urbanística. (LEONELLI, 2010, p. 88) 

Ocorre que o decreto-lei 271/1967 não chegou a ser regulamentado, o que, de 

maneira formal e prática, causou dúvidas quanto à sua aplicabilidade, apesar das inovações 

que propôs. Um ponto extremamente importante desse decreto-lei foi a vinculação dos 
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loteamentos às incorporações imobiliárias34, estabelecendo no art. 3º que “aplica-se aos 

loteamentos a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, equiparando-se o loteador ao 

incorporador, os compradores de lote aos condôminos e as obras de infraestrutura à 

construção da edificação” (BRASIL, 1967).  

Como a lei de incorporação tinha sido recentemente aprovada, ou seja, em 1964, 

essa equiparação entre esses dois institutos jurídicos, foi um dos legitimadores de muitos 

empreendimentos imobiliários irregulares e consolidados, como, por exemplo, os 

denominados “condomínios fechados”, o que em momento oportuno será detalhadamente 

apresentado,35.  

Desse modo, disciplinar a matéria no âmbito federal proporcionaria a 

uniformização dos procedimentos sobre parcelamento do solo urbano em todo o território 

nacional. Diante desse cenário, as décadas de 1960 e 1970 foram marcadas, como apresenta 

Leonelli (2010), por discussões sobre a ausência de elementos urbanísticos na legislação 

federal. Sendo assim, somente em 1979 a matéria sobre parcelamento do solo urbano foi 

regulamentada no âmbito federal, o que é analisado no item seguinte mais detalhadamente, 

iniciaram-se assim os processos de irregularidade dos loteamentos e consequentemente das 

habitações alternativas, sendo que esse fenômeno fez as favelas surgirem, e foi justamente 

nesse contexto que a lei n. 6.766/1979 foi aprovada.  

 

5.2 Lei n. 6.766/1979: procedimento e infraestrutura urbana 

 

O parcelamento do solo urbano brasileiro é disciplinado pela lei n. 6.766/1979 

(BRASIL, 1979) e suas alterações posteriores. Essa norma, comparada com o decreto-lei 

58/1937 (BRASIL, 1937), trouxe inovações ao envolver matéria de Direito Civil, Direito 

Penal, Registro Público, como indica Afonso (2007), mas principalmente de ordem 

urbanística e ambiental, considerando os objetivos relacionados ao bem-estar social nela 

incluídos. 

Dessa forma, alguns dos elementos inovadores foram: (i) o caráter criminal dado 

aos loteamentos irregulares36; (ii) reforço na garantia aos compradores dos lotes, visto que as 

                                                           
34 Atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de 
edificações compostas de unidades autônomas. As regras e os procedimentos estão dispostos na lei n. 4.591/1964 
(BRASIL, 1964). 
35 Vide sessão 5.4 desta dissertação. 
36 “Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública. 
I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem 
autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas 
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irregularidades e as inseguranças proporcionadas pelas alienações no regime anterior 

causaram enorme incerteza quanto à efetiva entrega do imóvel adquirido; e (iii) os requisitos 

necessários para o registro do loteamento perante a matrícula imobiliária. 

Quanto à segurança registral, destaca-se que a edição da lei n. 6.015/1973 

(BRASIL, 1973), Lei dos Registros Públicos (LRP), contribuiu significativamente para essa 

garantia jurídica. Isso porque tal norma trouxe avanços para o sistema registral brasileiro ao 

conferir maior certeza aos atos praticados pelos registradores imobiliários, em razão 

principalmente de duas inovações: o princípio da continuidade dos atos registrais; e a 

matrícula, sendo que aquele está disposto na LRP em seus artigos 195 e 237: 

Art. 195. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, 
o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a 
sua natureza, para manter a continuidade do registro. 
[…] 
Art. 237. Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da 
apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro. 
(BRASIL, 1973) 

 O princípio da continuidade tem como consequência imediata a segurança 

jurídica nas transações imobiliárias, de forma que se observa o encadeamento (sequência 

lógica) entre os assentos pertinentes a um dado imóvel e às pessoas nele interessadas. Para 

Afrânio de Carvalho (1998, p. 253): 

O princípio da continuidade, que se apoia no da especialidade, quer dizer que, em 
relação a cada imóvel, adequadamente individuado, deve existir uma cadeia de 
titularidade à vista da qual só se fará a inscrição de um direito se o outorgante dele 
aparecer no registro como seu titular. Assim, as sucessivas transmissões, que 
derivam umas das outras, asseguram sempre a preexistência do imóvel no 
patrimônio do transferente.  

No sistema registral anterior à LRP, os atos registrais praticados eram em cada 

serventia, independentemente de se observar a continuidade desses, com isso seria possível o 

registro da compra e venda de um imóvel em um determinado Cartório de Registro de 

Imóveis e a hipoteca desse mesmo imóvel ser registrada em outro Cartório de Registro de 

                                                                                                                                                                                     

pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios; 
II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem 
observância das determinações constantes do ato administrativo de licença; 
III - fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados, afirmação 
falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar 
fraudulentamente fato a ele relativo.” (BRASIL, 1979) 
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Imóveis. Mesmo se tratando de mesmo imóvel poderia ter atos praticados em mais de um 

Cartório, sendo que a segurança jurídica ficava prejudicada. 

Essas modificações proporcionaram aos adquirentes dos lotes a certeza quanto à 

existência do loteamento, tanto em termos administrativos, pois um dos documentos 

indispensáveis para o registro do loteamento no Registro Imobiliário é sua aprovação perante 

a Prefeitura, quanto em termos jurídicos, pois os lotes passarão a ter matrículas 

individualização, conforme indica o artigo 18 da lei n. 6.766/1979:  

Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador 
deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob 
pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos: 
I - título de propriedade do imóvel37; 
II - histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 (vintes 
anos), acompanhados dos respectivos comprovantes; 
III - certidões negativas: 
a) de tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o imóvel; 
b) de ações reais referentes ao imóvel, pelo período de 10 (dez) anos; 
c) de ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio e contra a 
Administração Pública. 
IV - certidões: 
a) dos cartórios de protestos de títulos, em nome do loteador, pelo período de 10 
(dez) anos; 
b) de ações pessoais relativas ao loteador, pelo período de 10 (dez) anos; 
c) de ônus reais relativos ao imóvel; 
d) de ações penais contra o loteador, pelo período de 10 (dez) anos. 
V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação 
pela Prefeitura da execução das obras exigidas por legislação municipal, que 
incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação 
dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da 
aprovação de um cronograma, com a duração máxima de 2 (dois) anos, 
acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras38; 
VI - exemplar do contrato padrão de promessa de venda, ou de cessão ou de 
promessa de cessão, do qual constarão obrigatoriamente as indicações previstas no 
art. 26 desta Lei; 
VII - declaração do cônjuge do requerente de que consente no registro do 
loteamento. (BRASIL, 1979)  

 

Dessa maneira, com essa redação foi possível ter a garantia da existência da 

aprovação do projeto de loteamento pela municipalidade, o que gerou segurança 

                                                           
37 Texto original de quando a lei foi editada, sendo que a redação atualmente vigente é: “I - título de propriedade 
do imóvel ou certidão da matrícula, ressalvado o disposto nos §§ 4o e 5o”. (Redação dada pela lei n. 9.785/ 1999) 
38 Texto original de quando a lei foi editada, sendo que a redação atualmente vigente é: “V - cópia do ato de 
aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito 
Federal, da execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias 
de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas 
pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de 
competente instrumento de garantia para a execução das obras”. (Redação dada pela lei n. 9.785/1999) 
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administrativa, bem como jurídica, considerando a regularidade das indispensáveis certidões a 

serem apresentadas. 

Interessante ponderar, que as modificações indicadas pela lei n. 6.766/1979 foram 

bastante relevantes para o cenário urbanístico, mas a década que antecedeu a sua edição foi 

marcada pelo aumento do passivo urbanístico, já que, como os empreendedores da época 

estavam acostumados à informalidade em todo o processo de loteamento, desde as 

delimitações físicas dos lotes até sua alienação, houve uma “corrida contra o tempo” para que 

fossem implementados tantos loteamentos quanto fossem possíveis, para evitar o 

cumprimento da legislação que entraria em vigor. Entretanto, com o avançar dos anos e o 

controle maior sobre a economia, como pondera Leonelli (2010), principalmente quanto à 

adoção de políticas públicas voltadas para questões relacionadas a financiamentos bancários 

para aquisição dos lotes, a utilização formal do parcelamento do solo passou a ter maior 

aplicabilidade. 

A lei n. 6.766/1979 como o decreto lei n. 58/1937, estabeleceu duas espécies de 

parcelamento: loteamento e desmembramento, sendo que a diferenciação para se adotar uma 

ou outra modalidade dependerá da existência ou não de sistema viário no local a ser 

parcelado: 

Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou 
desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais 
e municipais pertinentes. 
§ 1º - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à 
edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 
prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. 
§ 2º- Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a 
edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique 
na [sic.] abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no [sic.] 
prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. (BRASIL, 1979) 

Assim, caso sejam necessários a implementação, a modificação ou o aumento do 

sistema viário, deverá ser observado o que a legislação estabelece para o loteamento. Se já 

existir um sistema viário na região que comporte a sobrecarga em razão do novo adensamento 

urbano, a espécie de parcelamento do solo será o desmembramento. 

Em qualquer uma das hipóteses, o objetivo do parcelamento é a subdivisão da 

gleba, do terreno ou da área indivisa (nomenclatura para área que ainda não foi objeto de 

parcelamento de solo, sendo que a redação indicada nas matrículas dos imóveis será 

apresentada em uma dessas formas – Anexo C) em partes menores, em qualquer uma das 

espécies – loteamento ou desmembramento –, tendo como consequência a existência de lote 
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ou lotes. Dessa forma, como ensina Silva (2015, p. 81), “lote é a porção de terreno com frente 

para o logradouro público em condições de receber edificação residencial, comercial, 

institucional ou industrial”, assim, são unidades edificáveis, portanto, requisito para 

aprovação de qualquer projeto arquitetônico urbano perante a municipalidade.  

Como lei de abrangência nacional, a 6.766/1979 foi a primeira a dispor sobre o 

ordenamento urbano de forma técnica e jurídica, apresentando requisitos objetivos voltados 

para a obtenção de elementos urbanísticos. Assim, as exigências técnicas, que guardam direta 

relação com fundamentos urbanísticos, devem estar acompanhadas das normas estabelecidas 

na legislação municipal, conforme ensina Silva (2015), sendo que a legislação federal aponta 

requisitos mínimos a serem observados quanto ao dimensionamento dos lotes e das quadras, 

segundo estabelece o art. 4º: 

Art. 4º - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: 
[...] 
II - os lotes terão área mínima de 125 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e 
frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando o loteamento se destinar a 
urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, 
previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes; 
III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das 
rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de 15 
(quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação 
específica. (BRASIL, 1979) 

Essa uniformização quanto aos requisitos mínimos a serem observados para 

parcelamento do solo foi e continua sendo extremamente relevante para uma melhor 

ordenação da estrutura urbana, o que confere maior assertividade não apenas estética, mas 

principalmente quanto ao planejamento, controle e dimensionamento de uma cidade. 

Foi essa diretriz que, em 1999, embasou a lei n. 9.785/1999 (BRASIL, 1999). 

Entre as modificações trazidas por essa lei, o § 1o do art. 4º introduziu que a “legislação 

municipal” deveria definir “os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e 

ocupação do solo”, estabelecendo, ainda “as áreas mínimas e máximas de lotes e os 

coeficientes máximos de aproveitamento”. Em decorrência disso, a lei local, através do plano 

diretor, fixará através de manchas no perímetro do município as zonas delimitadas que 

estabelecerão os seus usos e as respectivas ocupações. Essas manchas são conhecidas como 

zoneamentos39. Essa divisão do território em áreas, que são verdadeiras manchas no perímetro 

urbano, é conhecida como zoneamento, que consiste na repartição do território municipal com 

                                                           
39 Como conceitua Silva (2015) consiste na repartição do território municipal com o objetivo de estabelecer 
destinação específica para a terra, ao uso do solo ou às suas características urbanísticas. 
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o objetivo de estabelecer destinação específica para a terra, ao uso do solo ou às suas 

características urbanísticas, como conceitua Silva (2015). 

Com isso, o poder público municipal estabelece, mediante lei, a vocação de cada 

uma das regiões, que futuramente serão os bairros da cidade, definindo se cada parte será 

direcionada para ocupação residencial, comercial, misto ou industrial e, de maneira mais 

específica, se o uso daquele território urbano será uni ou multifamiliar. Desse modo, vão-se 

definindo o contorno e o traçado da cidade planejada e ordenada. 

Nesse sentido também se têm as definições do dimensionamento da cidade, 

estabelecendo qual será a área urbana, a área de expansão urbana e a área rural do município, 

o coeficiente de aproveitamento e adensamento, entre outros. Com essas informações, define-

se qual tipo de parcelamento de solo será possível em determinada região.  

Diante dessa situação, um loteador interessado em empreender em um 

determinado terreno deve proceder ao levantamento das diretrizes de parcelamento40 e, para 

isso, deverá observar a relação dos documentos indicados no Anexo A.41 O prazo para realizar 

o levantamento de todos os documentos indicados nesse check list é de aproximadamente 4 

(quatro) meses, e para que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte emita as diretrizes, a 

previsão é de aproximadamente 6 (seis) meses42. Havendo necessidade de licenciamento 

ambiental, o processo terá maior duração, chegando a até um ano, sendo que “os mais 

complexos poderão demorar até 4 (quatro) anos” (informação verbal)43. 

De acordo com os prazos indicados, portanto, um processo de loteamento, desde 

quando o empreendedor procura um especialista até a conclusão pelo órgão municipal da 

                                                           
40 “Art. 6º. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, 
ou ao Distrito Federal quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do 
sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando, 
para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos: 
I - as divisas da gleba a ser loteada; 
II - as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual ou municipal; 
III - a localização dos cursos d’água, bosques e construções existentes; 
IV - a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas 
livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas 
distâncias da área a ser loteada; 
V - o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina; 
VI - as características, dimensões e localização das zonas de uso contíguas.” (BRASIL, 1979) 
41 Para este trabalho, considerou-se a tramitação de um processo de loteamento no município de Belo Horizonte. 
Com isso, as terminologias empregadas são as usuais para esse procedimento nesta cidade. 
42 Informações verbais levantadas em entrevista realizada em 3 de outubro de 2017 com Juliane Martins Garcia. 
A entrevistada possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (2000) e mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (2005) – 
profissional especialista em parcelamento do solo no Município de Belo Horizonte. Mais informações em: 
<http://lattes.cnpq.br/4634220493320679>. 
43 Prazo apresentado em entrevista realizada em 3 de outubro de 2017 com a arquiteta e urbanista Juliane 
Martins Garcia. 
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capital mineira, com a emissão das certidões de origem (documento que certifica os dados de 

aprovação e origem de um lote, utilizado para fins de registro de imóveis no cartório 

competente),44 é de, no mínimo, 3 (três) anos. 

Assim, as análises realizadas pelos técnicos dos órgãos municipais responsáveis 

pelo parcelamento do solo leva em consideração, como anteriormente apresentado, a vocação 

da região a ser parcelada. Com base nisso, o empreendedor deverá apresentar sua proposta de 

parcelamento, a qual deverá estar em conformidade com as diretrizes estabelecidas nas 

legislações federal e municipal, e protocolar para exame. 

Quanto à infraestrutura urbana decorrente do parcelamento do solo, indispensável 

ponderar que o próprio conceito de lote disposto na lei n. 6.766/1979 é “o terreno servido de 

infraestrutura básica” (BRASIL, 1979). No § 5o dispõe ainda que esta “é constituída pelos 

equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento 

sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de 

circulação” (BRASIL, 1979).  

Dessa forma, um parcelamento tem como consequência imediata a transmutação 

de parte ainda nativa da cidade em área urbanizada, alterando a natureza jurídica do solo. Essa 

metamorfose, muito além de possibilitar ao empreendedor a edificabilidade no seu espaço 

privado, conduz à manifestação do princípio da função social da propriedade, já que parte da 

área parcelada é destinada aos equipamentos urbanos e comunitários que integrarão o restante 

da área já urbanizada daquela cidade. Com isso, apresenta-se a definição de Silva (2015, p. 

271) para espaços públicos como sendo os “espaços abertos públicos ou destinados a integrar 

o patrimônio público nos loteamentos, fora as vias de comunicação”. 

Nesse sentido, foi estabelecido, quando da edição da lei federal, que 35% (trinta e 

cinco por cento)45 da área parcelada seriam destinados para as áreas públicas, sendo que, em 

1999, essa redação foi alterada para: 

§ 1o A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do 
Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação 
do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os 

                                                           
44 Disponível em: <http://siurbe.pbh.gov.br/docsiurbe_internet/Solicitacao/HomeCSU013>. Acesso em: 23 set. 
2017. 
45 “Isso na maioria das vezes gerava uma ociosidade mesmo, mas em 1999 a Lei 6.766 foi alterada para vincular 
esses percentuais à densidade do empreendimento, se o empreendimento for maior haveria uma maior 
necessidade dessas áreas e, consequentemente geraria uma maior possibilidade de gestão pelo Município. Mas 
esses continuaram a exigir esses percentuais da forma acima. O que poderia e, na maioria gerava processo de 
favelização nessas área institucionais.” (Informações obtidas pela pesquisadora em entrevista com o arquiteto 
Adalberto Stabley Marques Alves Silva, gerente de apoio à Ordenação Territorial da Agência Metropolitana de 
Belo Horizonte.) 
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coeficientes máximos de aproveitamento. (Redação dada pela lei n. 9.785/ 1999) 
(BRASIL, 1999) 

Diante disso, os percentuais não deveriam ser elencados na lei federal, mas, sim, 

definidos na lei municipal, o que acompanha a pretensão da Constituição Federal de 1988 

quanto à competência dos municípios ao dispor sobre interesse local. 

Interessante observar que são dois os tipos de equipamento tidos como públicos: 

equipamentos urbanos e equipamentos comunitários. Os primeiros são os equipamentos 

públicos de abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas 

pluviais, rede telefônica e gás canalizado; e os comunitários são os equipamentos públicos de 

educação, cultura, saúde, lazer e similares. 

Dessa forma, o exercício da atividade urbanística cabe ao particular, tanto em 

relação ao cumprimento dos parâmetros estabelecidos nas legislações municipais quanto no 

aspecto efetivo vinculado ao custeio, já que, como função decorrente da sua propriedade, 

parte do terreno será destinada ao sistema viário e de circulação e, por exemplo, a uma futura 

escola, posto de saúde ou praça, o que caracteriza, portanto, ônus do particular. Assim, é o 

particular quem irá suportar o custo, com a retirada de parte da sua propriedade, das futuras 

áreas que serão destinadas à utilização coletiva e social, cumprindo a funcionalidade da sua 

propriedade. 

Nesse sentido, Maria do Carmo de Toledo Afonso (2007, p. 18) afirma que 

O parcelamento para fins urbanos transforma a paisagem do local ocupado pela 
gleba, até então indivisa, em espaço integrado à cidade, conferindo ao solo uma 
qualificação urbana, nascendo um novo bairro residencial, e essa nova realidade 
urbanística afeta a cidade, sobrecarregando seus equipamentos urbanos, sua malha 
viária, toda a infraestrutura e os sistemas públicos da urbe.  

Após o cumprimento das obrigações urbanísticas vinculadas ao loteamento e à 

venda da integralidade dos lotes, ou seja, o cumprimento das obrigações contratuais, o 

loteamento passa a integrar a cidade, de modo que qualquer alteração no planejamento inicial 

será de responsabilidade do município, e não mais do loteador, como explica Afonso (2007). 

Com isso, o parcelamento do solo possui a característica da transitoriedade. 

Os equipamentos urbanos considerados consequências de um loteamento possuem 

significativa relevância no sistema de infraestrutura de uma cidade, tanto se forem apontados 

como estruturantes, no sentido da ordenação de um novo bairro, quanto em relação à 

concretização do planejamento urbano, diretriz do Estatuto da Cidade. É justamente com esta 
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última orientação que se confirma a importância de um parcelamento do solo no complexo 

sistema ambiental urbano artificial: 

A implementação de um loteamento exerce, assim, direta influência sobre o meio 
ambiente urbano ou construído, porque irradia efeitos sobre a população difusa e 
coletivamente considerada, pois a inobservância das normas urbanísticas pode gerar 
problemas que afetam a segurança, a salubridade e o conforto dos citadinos e 
transeuntes, bem como a funcionalidade e estética da cidade. Daí termos afirmado 
que a atividade de loteador, ainda que exercida por particulares, traduz uma função 
pública. (AFONSO, 2007, p. 12) 

O inciso IV do art. 4º da lei 6.766/1979 (BRASIL, 1979) estabelece a necessidade 

de que o sistema viário do loteamento se integre ao sistema viário já existente na cidade, o 

que proporcionará o traçado urbano pretendido pelos citadinos, mas também a harmonização 

urbanística. Há também a proteção ao adquirente do lote, possibilitando melhor acesso e 

circulação nesse sistema, integrando-o ao existente e facilitando o deslocamento. 

Assim, tanto a legislação federal quanto a municipal prezam a organização do solo 

urbano por meio do instituto do parcelamento, não se limitando ao entendimento superficial 

de que este seria apenas uma divisão de uma área maior em partes menores. Pelo contrário, tal 

instituto proporciona o ordenamento territorial, bem como o estabelecimento dos subsistemas 

da infraestrutura urbana atua como elemento garantidor do princípio constitucional da função 

social da cidade e ainda é indispensável à concretização do solo como bem ambiental, por 

meio da divisão física e espacial dos terrenos com destinação específica, social e coletiva.  

 

5.2.1 Realidade da tramitação do processo de parcelamento do solo urbano na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte 

 

Quando do início deste trabalho, em razão de experiências da pesquisadora como 

advogada de grandes incorporadoras na Região Metropolitana de Belo Horizonte, alguns 

processos de parcelamento foram acompanhados, mas com ênfase na própria capital. Nos 

casos acompanhados, os requisitos dispostos nas leis federal e municipal para o cumprimento 

dos percentuais de doação ao patrimônio público eram cumpridos e exigidos para as propostas 

de projeto apresentadas. 

Causou estranheza, no entanto, o fato de, em uma cidade da região metropolitana, 

um projeto arquitetônico, no ano de 2013, ter sido aprovado pelo município em área de 

104.601,50 m² (cento e quatro mil, seiscentos e um metros e meio metro quadrado). Esse 

empreendimento foi aprovado em terreno indiviso, sem qualquer procedimento que 
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observasse parâmetros urbanísticos ou ambientais, mesmo porque aquela era uma área 

disposta no perímetro de expansão urbana, ou seja, recentemente descaracterizada de rural 

para urbana. Com isso, fazia parte da sua matrícula imobiliária uma área de reserva legal. 

No caso em questão, em razão da ausência de parcelamento, nem sequer foi 

considerado que essa área de reserva fosse incorporada como área verde daquele novo bairro, 

integrando-o àquela nova realidade de cidade, de modo a oportunizar que a área fosse 

agregada ao conceito de um eventual planejamento urbano desenvolvido para a região. 

Importante ainda destacar que esse empreendimento imobiliário, o primeiro aprovado com 

essa dimensão naquele bairro, seria composto de 1.107 (um mil cento e sete) unidades 

autônomas, sendo 1.104 (um mil cento e quatro) unidades residenciais e 3 (três) unidades 

comerciais. 

Assim, somente com os moradores desse empreendimento, já haveria demanda 

para praças, áreas de lazer e de recreação, além de creche, posto de saúde e escolas. Mas isso 

não foi observado quando da tramitação desse processo perante a municipalidade, e, para 

agravar ainda mais o cenário, a condicionante estabelecida pela Prefeitura para a aprovação 

do projeto arquitetônico, com a complexidade acima indicada e em uma região inóspita e em 

formação naquele município, foi a reforma dos vestiários do campo de futebol onde o então 

prefeito frequentava. Diante dessa conjuntura, outra opção não foi possível senão aprofundar 

os estudos, de maneira teórica, sobre a formação dos contornos de uma cidade. Assim, 

buscou-se, então, a verificação na Agência Metropolitana de Belo Horizonte, já que é o órgão 

responsável pelas anuências prévias46 e que consolida as análises de processos de 

                                                           
46 A lei n. 6.766/1979 estabelece que é de competência dos Estados disciplinar sobre os loteamentos ou os 
desmembramentos nas seguintes hipóteses, conforme disposto no art. 13: 
I - quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio 
cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal; 
II - quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área limítrofe do município, ou que pertença a 
mais de um município, nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas, definidas em lei estadual ou 
federal; 
III - quando o loteamento abranger área superior a 1.000.000 m². 
Parágrafo único - No caso de loteamento ou desmembramento localizado em área de município integrante de 
região metropolitana, o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto caberão à autoridade metropolitana. 
(Redação dada pela lei n. 9.785/1999). (BRASIL, 1979) 
A anuência prévia proporciona uma análise pelo Estado nas hipóteses dispostas nos incisos I, II e III, as quais 
como pode ser verificado possuem maior complexidade, devido à extensão quanto a possíveis impactos do 
loteamento a ser implementado. Já o parágrafo único estabelece que a anuência, por exemplo, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), será praticada pela Agência da RMBH – que tem por objetivo 
propiciar um crescimento de melhor qualidade para a cidade e para a região (Fonte: site da Agência 
Metropolitana de Belo Horizonte. Disponível em: <http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/ 
wp-content/uploads/2016/04/anuencia-previa.pdf>.Acesso em 03. out. 2017) .  
O procedimento de anuência prévia é semelhante ao que ocorre perante as prefeituras, sendo que, no momento 
em que estas estão para emitir as diretrizes para o parcelamento, devem encaminhar o processo para a agência, 
para que esta também emita suas diretrizes (Anexo B). Posteriormente à emissão da anuência prévia, o processo 
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parcelamento do solo dos municípios. No entanto, o que se esperava ser uma exceção – o caso 

acompanhado naquele município da região metropolitana – foi confirmado pelo arquiteto 

Adalberto Stabley Marques Alves Silva, gerente de apoio à Ordenação Territorial da Agência 

Metropolitana de Belo Horizonte, como frequente, sendo ponderado que os empreendedores:  

[...] aproveitam que o Município não tem um planejamento adequado em relação às 
áreas de expansão e aí, com relação a isso é o seguinte: o município tem uma área 
central pequena ou media, e uma área de expansão 5, 6 vezes maior do que esse 
centro, né? E como legalmente ele pode aprovar um parcelamento em qualquer área 
dessa mancha de expansão, o que acontece é que as áreas mais baratas estão mais 
longe do centro, da área urbanizada, então ele começa de fora para dentro, é o 
contrário, ao invés de começar da área urbanizada para fora, acaba gerando áreas 
isoladas, e essas áreas isoladas geralmente não se desenvolvem, pois elas são 
exclusivamente residências, é só lote e rua que não tem um equipamento, que não 
tem uma área que atraia ali uma diversidade socioeconômica que seja. Então, você 
só gera trânsito de veículos e de pessoas, então você não tem nenhuma troca de 
economia, de sociedade, nada! Então, você vai destruindo a cidade aos pouquinhos, 
invés de construir uma cidade, você vai destruindo a cidade aos poucos. (informação 
verbal)47 

Assim, como pode ser percebido, os planos diretores estão em desconformidade 

com as orientações constitucionais, no âmbito ambiental e urbanístico, o que tem gerado 

significativos passivos para as cidades de modo geral. Desse modo, o que se espera com as 

revisões que estão ocorrendo em muitos desses planos, e com o auxílio da RMBH, é que esses 

municípios, ao atualizar suas legislações em conformidade com o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado (PDDI)48, passem a exigir maior integração do seu espaço. A 

respeito disso, é relevante a explicação do técnico Adalberto Silva:  

A gente fica preso na legislação municipal, a legislação municipal não exige a 
diversidade de uso, né? Os planos diretores de 2006, eles… e as leis de uso e 
ocupação, inclusive, e parcelamento do solo também não tratam isso. Elas geram 
lote, só gera lote e rua, elas não estão preocupadas com a ocupação e com o uso, 
realmente. Se você pegar qualquer lei de uso e de ocupação de qualquer município, 
ela é uma lei de parcelamento, ela não é uma lei de uso e ocupação, e quando trata 
de uso e ocupação trata da edificação, não é do uso daquele lugar. Então, você não 
consegue, às vezes, em um município gerar uma diversidade de uso, uma 
diversidade econômica, ou trazer uma indústria limpa para um local… Então, você 
tem uma legislação muito primitiva ainda. Então, a gente está nessa fase de gerar 
uma legislação um pouco melhor agora, talvez isso se reflita aí nos próximos 7, 8 

                                                                                                                                                                                     

é disponibilizado para ser encaminhado ao município onde será realizado o parcelamento, para as demais 
providências, sendo que antes da aprovação pelo município este deverá submetê-lo à anuência da Agência 
Metropolitana, visando a conclusão do processo, com consequente registro no Cartório de Registro de Imóveis 
competente, o que caracteriza a regularidade e a legalidade do instituto.  
47 Informações obtidas pela pesquisadora em entrevista com o arquiteto Adalberto Stabley Marques Alves Silva, 
gerente de apoio à Ordenação Territorial da Agência Metropolitana de Belo Horizonte.  
48 Esse plano mineiro ainda não foi convertido em lei, mas é bastante vanguardista em termos de planejamento 
para a região metropolitana, pois que é anterior à lei n. 13.089/2015 (BRASIL, 2015), que dispõe sobre o 
Estatuto das Metrópoles. 
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anos, que é quando os loteamentos que estão surgindo agora e que vão ser aprovados 
por essa legislação nova estarão sendo implantados e ocupados. Então a gente vai ter 
que esperar mais 8 anos pra ver um bairro que tenha uma cara de cidade melhor, que 
é diferente do “lote e rua” que a gente vê desde a década de 1970. (Informação 
verbal) 

O que ocorre é que, como o empreendedor encontra “abertura” na legislação 

municipal quanto à ausência de requisitos ambientais e urbanísticos para a aprovação do 

loteamento, ele a utiliza, e o que a Agência Metropolitana faz é estabelecer alguma 

condicionante ou contrapartida, como exigência para a implementação do loteamento, o que 

gera alguns inconvenientes aos técnicos da Agência, já que o loteador formalmente está 

amparado pela legislação municipal. Assim, diante da oportunidade de revisão dos planos 

diretores que estão sendo feitos com sua parceria, a Agência Metropolitana está aproveitando 

para conectar melhor esses conceitos urbanísticos. Nas palavras do arquiteto Adalberto Alves: 

“sem prejudicar a oportunidade de negócio, não é isso que a agente quer, a gente quer que a 

cidade se desenvolva da maneira correta mesmo” (informação verbal). 

Diante disso, a realidade vivenciada pelos técnicos da RMBH é que a 

consequência de um loteamento se resume em rua e lote, sem que haja qualquer preocupação 

com os equipamentos públicos e comunitários. Conforme declarou o gerente de apoio à 

Ordenação Territorial da Agência Metropolitana de Belo Horizonte: “nenhum loteamento, 

tanto aberto quanto fechado, projeta praças! Nenhum! Zero!”; e, quanto aos percentuais que 

deveriam ser destinados às áreas verdes: “a maioria das vezes, os loteamentos aproveitam 

parte da Área de Preservação Permanente (APP), geralmente relacionada aos cursos d’água, 

que é onde eles já não poderiam fazer nada mesmo, e aí isso vira área verde” (informação 

verbal).  

Quanto aos equipamentos públicos e comunitários, o arquiteto conclui: 

O que acontece é o seguinte, no papel está muito bonito desenhado, mas, por 
exemplo, as áreas institucionais que são destinadas para equipamentos urbanos e 
comunitários, elas vão ficar vazias pelo menos uns 20 anos, em qualquer loteamento 
em qualquer município da região metropolitana, e o que pode acontecer ainda é que, 
depois que o empreendimento foi aprovado e recebido, está OK e começou a ser 
ocupado, o próprio poder público pega a área institucional que é para equipamentos 
comunitários, desafeta o uso público dela e vende, então, acaba que um loteamento, 
ele fica sem equipamentos, e a alegação do município é que ele não tem recursos 
para manter uma área daquele tipo na cidade, porque corre o risco de ser invadida. 
(informação verbal) 

Diante desse contexto, essa realidade precisa ser alterada, de modo que a 

conectividade com os parâmetros ambientais e urbanísticos seja efetiva. 



80 

5.3 Loteamento irregular e clandestino 

 

Em sentido oposto, caso os requisitos dispostos no item anterior não sejam 

observados para operar a divisão do território, haverá ilegalidade, que poderá ser manifestada 

em duas espécies, conforme aponta Silva: 

(a) os clandestinos, que são aqueles que não foram aprovados pela Prefeitura 
Municipal; (b) os irregulares, que são aqueles aprovados pela Prefeitura, mas que 
não foram inscritos, ou o foram mas são executados em desconformidade com o 
plano e as plantas aprovadas. (SILVA, 2015, p. 338) 

Os parcelamentos clandestinos consistem, na sua maioria, em invasões devido à 

densidade demográfica e ao baixo acesso aos imóveis disponíveis nos centros urbanizados, o 

que ocorreu em muitas cidades brasileiras, como também aponta José Afonso da Silva (2015, 

p. 23): 

Foi, de fato, o loteamento ilegal, combinado à autoconstrução parcelada da moradia 
durante vários anos, a principal alternativa de habitação para a população migrante 
instalar-se em algumas das principais cidades brasileiras. Dessa forma foram 
construídas as imensas periferias de São Paulo e Rio de Janeiro.  

Há também a possibilidade de constatar parcelamentos clandestinos quando 

loteadores, que podem ou não ter o título de propriedade do terreno a ser dividido, procedem à 

alienação dos lotes sem que, para isso, submetam o projeto à análise das prefeituras. 

Os loteamentos irregulares, por sua vez, são aqueles cujo projeto é apresentado 

pelo loteador à prefeitura de maneira regular e legalmente prevista, mas, após sua aprovação, 

ou não realizam as obras de infraestrutura que decorrem do loteamento (equipamentos 

urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, 

abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação) ou 

não o submetem à apreciação registral. Nesses dois casos, o loteamento se apresenta como 

irregular, já que não cumpre os requisitos formais, sendo que os prejudicados com esse tipo de 

ação serão o terceiro adquirente, o poder público e também a coletividade daquele local, já 

que, até que sejam realizadas as devidas regularizações das obras de infraestrutura, a 

comunidade conviverá com a falta desses equipamentos, não havendo a integração ao sistema 

urbanizado da cidade. 

[…] sendo certo que este desenvolvimento “leva em quase toda parte a resultados 
muito diferentes: os edifícios projetados pelos arquitetos e em conformidade com os 
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regulamentos, as cidades disciplinadas pelos planos urbanísticos e providas com os 
serviços públicos, as ruas, os parques etc.” dizem respeito somente a uma parte da 
população; a outra não está em condições de se servir deles, e se organiza por sua 
própria conta em outros estabelecimentos irregulares, muitas vezes em contato 
direto com os regulares, mas nitidamente distintos: o terreno é ocupado sem um 
título jurídico, as casas são construídas com recursos próprios, os serviços faltam ou 
são introduzidos a seguir, com critérios totalmente diversos daqueles que valem para 
o resto da cidade. (BENEVOLO, 1997 apud FIORILLO; FERREIRA, 2010, p. 25-
26) 

Esse modo de execução de um loteamento, inobstante as ilegalidades 

apresentadas, reflete-se em significativo número de empreendimentos implementados, o que 

gera passivos urbanísticos e ambientais para a cidade.  

Outro tipo de empreendimento que é irregular - tal qual defendemos que seja 

considerado, conforme será demonstrado de maneira minuciosa em sessão própria - são os 

conhecidos como “loteamentos fechados”. Trata-se de empreendimentos que, via de regra, 

são de alto luxo e não observam o cumprimento da legislação, principalmente quanto ao 

elemento via de circulação, já que tramitam o processo de loteamento nos parâmetros 

tradicionais, mas, quando do recebimento das obras de infraestrutura pelo município, 

executam muros cercando toda a estrutura loteada, inserindo na entrada única uma cancela 

para controlar o acesso. 

Essa modificação do que foi aprovado para o que será efetivamente implantado 

torna inócua toda a análise realizada pelos técnicos do município e, se for o caso, da agência 

metropolitana, pois não refletirá no uso adequado do solo e sua ocupação. Além disso, os 

parâmetros urbanísticos verificados para um determinado tipo construtivo não se aplicam a 

outro; nesse caso, a utilização dos equipamentos públicos e comunitários ficará adstrita 

apenas aos moradores daquele “condomínio”, perdendo-se, assim, a característica de público, 

comum a todos e, principalmente sua natureza de bem ambiental. 

 

5.4 Diferença entre loteamento e incorporação imobiliária 

 

Ainda quanto ao escopo deste Capítulo, ou seja, a análise do instituto 

parcelamento do solo e sua importância para a concretização da função social da cidade e 

implementação dos equipamentos públicos e comunitários para a materialização do bem estar 

social, indispensável a diferenciação entre os institutos do loteamento e a incorporação 

imobiliária. 
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Com isso, indicar a diferença entre parcelamento de solo e incorporação 

imobiliária, enquanto institutos jurídicos, é indispensável: 

a) Incorporação imobiliária: atividade exercida com o intuito de promover e 

realizar a construção, para alienação total ou parcial, de frações ideais de futuras unidades 

autônomas integrantes de parte de uso exclusiva e áreas comuns, conforme disposto na lei n. 

4.591/1964 (BRASIL, 1964), as quais são regidas por convenção de condomínio; 

b) Parcelamento do solo: subdivisão de área maior (gleba, terreno ou área 

indivisa) em partes menores, os lotes, através de processo administrativo perante os 

municípios, com observância de elementos urbanísticos, conforme disposto na lei 6.766/1979 

(BRASIL, 1979).  

Assim, trata-se de institutos jurídicos distintos, cuja operacionalização se dá 

através de legislação específica para cada um deles, sendo que um aspecto comum é a 

necessidade prévia de registro, perante a serventia registral, para que tanto as frações ideais 

das futuras unidades autônomas quanto os lotes possam ser comercializados a terceiros 

adquirentes. 

Ocorre que, como mencionado anteriormente, mesmo que não tenha sido 

regulamentado, o decreto-lei n. 271/1967 (BRASIL, 1967), ao estabelecer no art. 3º a 

equiparação do loteador à figura do incorporador, causou desorganização quanto à aplicação 

de cada um dos institutos, o que está sendo percebido até os dias de hoje. Essa equiparação 

entre os agentes empreendedores não se tratou apenas de uma nomenclatura de quem estaria 

vinculado obrigacionalmente com a venda do produto do loteamento ou da incorporação, mas, 

sobretudo, com a possibilidade de envidar esforços no sentido de concretizar um novo modelo 

de negócio.  

Na prática, o que se viu foi a implementação de loteamentos fechados, na 

condição de condomínios de lotes, mas sem que para isso fosse aplicada a integralidade da lei 

de incorporação imobiliária, ou seja, sem considerar as área cercadas como áreas comuns 

pertencentes aos condôminos, pelo contrário, as áreas que não era de propriedade exclusiva 

eram áreas públicas, na qualidade de equipamento público ou comunitário, cuja natureza de 

bem ambiental estava presente. Dessa forma, eventual praça, área ajardinada, vias de 

circulação eram áreas decorrentes de parcelamento do solo tradicional, conforme 

anteriormente exposto, mas cujo uso estava adstrito aos “condôminos” daquele 

empreendimento imobiliário. 
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Com isso, imprescindível esclarecer que condomínio de lotes regido pela lei de 

incorporação é algo já instituído no universo jurídico desde 1964 com a edição da lei n. 4.591, 

sendo que Chalhub (2010, p. 37-38) esclarece que: 

A propriedade é o gênero; a propriedade condominial, espécie; e a propriedade 
condominial por unidades autônimas, subespécie, dentro da qual encontra-se [sic.] o 
condomínio de edifícios, o de casas e o de lotes. 
A atividade empresarial de implantação de condomínios de lotes submete-se ao 
regime da incorporação imobiliária, sendo exigível o registro do memorial de 
Incorporação no Registro de Imóveis (Lei nº 4.591/1964, arts. 28 e seguintes, e 
Decreto-Lei nº 271/1967, art. 3º, e/ou na legislação municipal correspondente), 
observadas, naturalmente, as características materiais peculiares; assim, na 
incorporação imobiliária com construção de apartamentos ou casas, o incorporador é 
obrigado a construir a infraestrutura e a totalidade das unidades imobiliárias (arts. 28 
e 44), enquanto na incorporação para implantação de condomínio de lotes o 
empreendedor é obrigado a executar as obras de infraestrutura (Decreto-Lei nº 
271/1967, art. 3º).  

Nesse sentido, o produto possível de ser alienado com uma incorporação 

imobiliária é: apartamento, casa, lotes ou imóveis comerciais (lojas e salas). Mas em ambos, 

ao nosso ver, o parcelamento do solo é indispensável de maneira prévia, já que em qualquer 

dessas unidades imobiliária o objetivo final é a edificabilidade, sendo que José Afonso da 

Silva (2015, p. 80-81, grifo do autor) apresenta que: 

 

O lote – parcela de terreno destinada à edificação – é uma das modalidades 
predeterminadas por via especialmente dos planos de parcelamento do solo para fins 
urbanos. O lote é, consequentemente, uma criação da atividade urbanística. Surge, 
pois, como uma utilidade legal do terreno: a edificabilidade. Veja-se que a 
edificabilidade não é algo de natural aos terrenos. O que é natural a eles é a 
produção das chamadas riquezas naturais. A edificabilidade é algo que surge com a 
ordenação urbanística do solo. […] Edificabilidade é qualificação legal que se 
atribui a algum terreno urbano 

 

Além disso, outro argumento que justificaria a impossibilidade de incorporar sem 

a realização do parcelamento do solo prévio é que a legislação desse instituto é de 1979, 

indicando como apresentado em sessão anterior os requisitos para que uma área indivisa se 

torne passível de se edificar e, a lei n. 4.591 é de 1964. Somado a isso se tem o decreto lei de 

1967, também anterior à legislação federal que dispõe sobre parcelamento. 

Fato é que, o número de empreendimento de “loteamentos fechados” com essas 

características, ou seja, que os equipamento públicos estão cercados em um acesso controlado 

por particulares aumentou significativamente em razão das inseguranças e dos medos dos 

citadinos, sendo que as singulares e atuais ponderações de Bauman (2009) nunca tiveram 

tanta concretização. O mercado imobiliário viu nesse novo negócio (loteamentos fechados) 
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uma significativa oportunidade de ganho, já que possuem excelente liquidez comercial e 

aproveitou o momento de uma sociedade mixofóbica49 convergiu para a rápida pulverização 

desse negócio. 

A especulação imobiliária frente à necessidade e à obrigação do cumprimento de 

padrões e requisitos urbanísticos indicados na lei, somada à crescente insegurança das cidades 

– mesmo que criada, mas cruel e agressiva –, fez com que muitos desses tipos construtivos 

surgissem a uma incontrolável velocidade. Assim, o conhecimento dos empreendedores 

imobiliários encontrou respaldo ainda na mais legítima, lucrativa e globalizante tendência: o 

medo. Bauman (2009, p. 39) afirmam que a “vida nas cidades está [se] convertendo em um 

estado de natureza caracterizado pela regra do terror e pelo medo onipresente que a 

acompanha”. 

Ora, esse sentimento faz com que as pessoas cada vez mais se aproximem 

daqueles que pensam no mesmo sentido e dividem as angústias semelhantes. Assim, vão 

sendo criados isolamentos físicos supostamente capazes de barrar o perigo, os quais muitas 

vezes são uma pseudotrincheira e cujas consequências são o efetivo isolamento da realidade 

do “mundo do lado de cá”, de uma existência fática majoritária, mas distante. Toda essa 

estrutura conduz a um processo cíclico que retroalimenta o sistema do terror criado, visto que 

“nossos medos são capazes de se manter e se reforçar sozinhos”, posto que “já têm vida 

própria”, como apresenta Bauman (2009, p. 54).  

Inobstante se entenda a relação direta do surgimento desse tipo de unidade 

imobiliária com o crescimento da insegurança urbana e com os novos meios de vida entre os 

conviventes, tal modelo não pode prosperar se levarmos em consideração parâmetros 

ambientais e urbanísticos, aos quais estão alicerçados na qualidade de vida coletiva. Portanto, 

grande volume do passivo urbanístico, sem dúvidas, são em razão dos loteamentos realizados 

à margem da aplicação da lei de parcelamento do solo, principalmente nas áreas de expansão 

urbana, que formam novos bairros e uma clausura física para os acessos viários e o uso dos 

equipamentos públicos cuja finalidade é o bem estar coletivo.  

 

 

                                                           
49 Mixofobia é o medo de misturar-se, conforme indicado no livro Confiança e medo na cidade, de Zygmunt 
Bauman (2009, p. 43). 
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6 A PROMULGAÇÃO DA LEI N. 13.465/2017 

 

Este capítulo inicia-se com a análise da promulgação da lei n. 13.465, de 11 de 

julho de 2017 (BRASIL, 2017), mas, antes de explorar os meandros dessa recente legislação, 

é necessária a análise do Projeto de Lei (PL) 3.057/2000 (BRASIL, 2000). O PL 3.057/2000 

foi apresentado pelo então Deputado Bispo Walderval (PL/SP) como uma proposta inicial 

para a inclusão de um parágrafo que visava facilitar o registro de loteamentos de menor valor 

localizados em áreas periféricas da cidade e teve como objetivo facilitar a regularização dos 

lotes que a demandavam. Posteriormente, como apresentado por Mascarenhas (2012, p. 91), 

esse PL foi sujeito: 

[...] à apreciação conclusiva pelas Comissões de Desenvolvimento Urbano – CDU e 
Constituição de Justiça e de Cidadania – CCJC, em 24/05/2000, para regime de 
tramitação ordinária, conferindo-lhe pelas regras do Regimento Interno da Câmara 
40 sessões para discussão, podendo ser prorrogado por mais 5 sessões.  

Entretanto, o PL somente teve uma intensificação quanto aos debates após o ano 

de 2002, pois o momento econômico e político do Brasil foi significativo para esse processo. 

A relevância de ter “disponibilização de terra urbanizada”, como apresenta Mascarenhas 

(2012), foi crucial para a efervescência das discussões sobre o tema e é justamente essa 

conjuntura que será apresentada a seguir. 

A autora expõe que a década de 1990 foi marcada “pelo ideário neoliberal e do 

Estado mínimo, em que as políticas urbanas se ressentiram da falta de investimento e de 

definição de diretrizes” (MASCARENHAS, 2012, p. 91) e, com isso, o início da nova década 

já é pautado pela análise de que não obteve sucesso no período anterior. Além disso, há uma 

aceleração do crescimento do país, já que o cenário externo encontra-se favorável à retomada 

da produção e consequentemente da expansão do emprego. 

No âmbito da política urbana, Mascarenhas (2012, p. 90) apresenta que em 2003 

foi criado o Ministério das Cidades, que passou “a aglutinar os setores de habitação, 

saneamento e transporte urbano, anteriormente pulverizados no âmbito da administração 

federal”, assim, segue apresentando que a existência de muitos programas nessa área foi 

também responsável pelo crescimento e pela geração de emprego no período de 2003 a 2007: 

[...] o arcabouço técnico, institucional e legal para a retomada dos investimentos 
nessa área foram estruturados basicamente de 2003 a 2007, com a aprovação da lei 
que deu origem ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (lei n. 
11.124/2005) e do novo marco legal para o saneamento (lei n. 11.445/2007), a 
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discussão do projeto de lei de mobilidade urbana, a campanha pelo plano diretor 
participativo, a elaboração do Plano Nacional de Habitação, dentre outras. Uma série 
de medidas foram tomadas para a recuperação do investimento em habitação, dentre 
as quais a ampliação dos recursos provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS e o cumprimento das normas do Conselho Monetário Nacional para 
investimentos dos bancos privados em produção residencial a partir de recursos do 
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE. Num quadro econômico 
favorável, essas medidas geraram uma elevação de R$ 1,8 bilhão para R$ 29 
bilhões, entre 2002 e 2008, no investimento em habitação do SBPE. (MORICATO, 
2011, p. 58-61 apud MASCARENHAS, 2012, p. 90) 

Além disso, em termos de infraestrutura, foi criado em 2006 o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), responsável também pela redução das desigualdades 

sociais. E, para finalizar essa contextualização, em 2009, foi criado o Programa Minha Casa 

Minha Vida – PMCMV, responsável por alavancar a cadeia de produção da construção civil e 

também urbanizar grandes áreas ainda não urbanizadas em todo o território nacional. 

Todo esse cenário foi propício para se colocar em debate questões relacionadas ao 

solo urbano, tanto no aspecto da sua regular ordenação quanto na sua regularização, e, nesse 

contexto, houve edições de legislações que modificaram a Lei n. 6.766/1979 que são: 

a) Lei 9.785/1999 (BRASIL, 1999): Alterou o decreto-lei n. 3.365/1941 

(desapropriação por utilidade pública) e as leis n. 6.015/1973 (registros públicos) e n. 

6.766/1979 (parcelamento do solo urbano). As alterações realizadas por essa lei foram as mais 

significativas, pois modificaram os requisitos urbanísticos do parcelamento de solo. Sendo de 

singular importância a retirada de 35% (trinta e cinco) de doação para uso público, passando a 

responsabilidade quanto à definição do percentual mínimo para os municípios, a vinculação 

da definição de lote à infraestrutura básica50 e também foi inserida a necessidade de ser 

observado o que dispõe o Plano Diretor sobre parcelamento do solo. A restrição ao tipo de 

loteamento que se exigirá anuência prévia também é um traço do fortalecimento dos 

municípios, assim como o estabelecimento de exigências mais amenas para regularizações de 

parcelamentos de interesse público e o estabelecimento de requisitos específicos para 

empreendimentos populares.  

                                                           
50 A definição sobre o que seria infraestrutura básica aos lotes urbanos tem sido objeto de intensos debates 
durante a tramitação da Lei de Responsabilidade Territorial Urbana – PL 3.057/2000 no Congresso Nacional. Por 
um lado, os loteadores apontam que a exigência em relação à infraestrutura básica encarece o preço do lote, 
tornando-o um produto cada vez mais inacessível às camadas pobres da população. Por outro lado, aqueles que 
defendem essa exigência apontam a necessidade de garantir a qualidade de vida e o acesso a itens básicos de 
conforto, segurança, salubridade e acessibilidade à população. Além disso, outras questões têm sido levantadas, 
como a definição de requisitos mínimos nacionais e o quanto cada tipo de exigência realmente é determinante 
para a formação do preço final do lote. Nesse sentido, a não exigência de energia elétrica pública como 
infraestrutura básica aos parcelamentos instalados em ZHIS, conforme §6º do art. 2º, tem recebido críticas. 
(MASCARENHAS, 2012, p. 74) 
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b) Lei n. 10.932/2004 (BRASIL, 2004): Alterou o artigo 4o da lei n. 6.766/1979, 

que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências. As modificações 

introduzidas por essa lei foram pontuais, já que suprimiu a palavra “dutos” do inciso III do 

artigo 4º e incluiu o §3º51. 

c) Lei n. 11.445/2007 (BRASIL, 2007): Estabeleceu diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; alterou as leis n. 6.766/1979, n. 8.036/1990, n. 8.666/1993, n. 8.987/1995; 

revoga a lei n. 6.528/1978; e deu outras providências. Quanto ao parcelamento do solo, há a 

alteração do §5º52 do artigo 2º, estabelecendo diretrizes para o saneamento básico. 

d) Lei n. 12.424/2011 (BRASIL, 2011): Alterou a lei n. 11.977/2009, que dispõe 

sobre o PMCMV e sobre a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas 

urbanas, assim como as leis n. 4.591/1964, n. 6.015/1973, n. 6.766/1979, n. 8.212/1991, 

n. 10.188/2001 e n. 10.406/2002 - Código Civil; revogou dispositivos da medida provisória 

n. 2.197-43/2001; e deu outras providências. Essa lei incluiu o parágrafo único53 ao artigo 22 

da lei n. 6.766/1979, dispondo que, na hipótese de não ter o registro do parcelamento no 

competente Cartório de Registro de Imóveis, o município poderá requerer a regularização das 

áreas que integram o domínio público. 

e) Lei n. 12.608/2012 (BRASIL, 2012): Instituiu a Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil - PNPDEC; dispôs sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil -

 SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autorizou a criação 

de sistema de informações e monitoramento de desastres; alterou as leis n. 6.766/1979, n. 

8.239/1991, n. 9.394/1996, n. 10.257/2001 e n. 12.340/2010; e deu outras providências. De forma 

específica, essa lei trouxe as seguintes alterações à lei n. 6.766/1979: a aprovação de projeto de 

parcelamento do solo somente pode ocorrer em municípios que integrem o cadastro se forem 

observados o disposto na carta geotécnica, a vedação de aprovação de loteamento ou 

desmembramento em área de risco e, por fim, a necessidade de projeto específico para aprovação 

de parcelamento em área de expansão urbana. 

                                                           
51 “§ 3o Se necessária, a reserva de faixa não edificável vinculada a dutovias será exigida no âmbito do respectivo 
licenciamento ambiental, observados critérios e parâmetros que garantam a segurança da população e a proteção 
do meio ambiente, conforme estabelecido nas normas técnicas pertinentes.” (BRASIL, 2004)   
52 “§ 5o A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das 
águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica 
pública e domiciliar e vias de circulação.” (BRASIL, 2007) 
53 “Parágrafo único. Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o município poderá 
requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo 
município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas destinadas a uso 
público, que passarão dessa forma a integrar o seu domínio.” (BRASIL, 2011)  



88 

Mesmo com as modificações acima relacionadas, o PL continuava sua tramitação 

e não mais refletia a pretensão inicial proposta pelo Deputado Bispo Wanderval, sendo que 

atualmente conta com 315 (trezentos e quinze) emendas, 19 (dezenove) pareceres, substitutos 

e votos e 34 (trinta e quatro) projetos de lei a ele anexados54, o que demonstra a relevância da 

matéria discutida e complexidade do assunto. Lado outro, também obstaculiza a concretização 

do projeto em lei.  

As matérias correlatas e anexadas ao PL 3.057/2000 são de ordem diversa, mas 

por via de consequência possuem direta relação com o seu conteúdo. Como, por exemplo: PL 

6180/2002 (Dispõe sobre instrumentos de política urbana, nos termos do § 4º do artigo 182 da 

Constituição Federal), PL 7363/2002 (Estabelece a competência dos municípios para exigir 

do proprietário de solo urbano o aproveitamento adequado de sua propriedade), PL 2699/2003 

(Altera a lei n. 6.766/1979 prevendo percentual mínimo de áreas verdes nos loteamentos), PL 

4123/2015 (Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de projetos de arborização urbana 

em novos loteamentos ou parcelamentos e dá outras providências), entre outros. 

Com isso, pretende-se que seja demonstrado que um projeto de lei cuja tramitação 

encontra tamanhas barreiras, além da falta de vontade política voltada para a concretização do 

mesmo, deve também ser levada em consideração a complexidade sobre a matéria. Esse 

projeto atualmente se encontra com uma versão significativamente modificada que é o 

“Substitutivo ao projeto de lei n. 3.057/2000 (e aos apensos: PL 5.894/2001, PL 2.454/2003, 

PL 20/2007, PL 31/2007, PL 846/2007 e PL 1.092/2007)55” que dispõe sobre o parcelamento 

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

outras providências, cuja modificação é percebida facilmente comparando com o projeto 

original. Esse substitutivo é também resultado da Comissão Especial que foi formada em 

2006 para sua análise em razão da necessidade da inclusão de outras duas comissões – a do 

consumidor e a do meio ambiente, com isso, houve a necessidade de sua formação, haja vista 

terem mais de três comissões envolvidas no processo56. 

O substitutivo de relatoria do Deputado Renato Amaury, de 2007, apresentou, 

como mencionado, significativas modificações se compararmos com o PL original, sendo que 

                                                           
54 Dados disponíveis em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=19039>. 
Acesso em: 02 out. 2017. 
55 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=524214&file 
name=Tramitacao-PL+3057/2000>. Acesso em: 02 out. 2017. 
56 Informações obtidas de maneira verbal com os técnicos da Comissão de Constituição de Justiça em 19 
out.2017, as quais também estão disponibilizadas no portal de acesso à PL 3.057/2000 no endereço eletrônico: 
Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=19039.>. Acesso 
em: 19 out.2017. 
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a inclusão do condomínio urbanístico foi a matéria de maior relevância em termos de 

regulamentação das práticas imobiliárias consolidadas e irregulares, definindo no artigo 2º que: 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 
[...] 
XII – condomínio urbanístico: a divisão de imóvel em unidades autônomas 
destinadas à edificação, às quais correspondem frações ideais das áreas de uso 
comum dos condôminos, admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a 
de logradouros públicos internamente ao seu perímetro. (BRASIL, 2000) 

Com isso, foi criada a terceira espécie de parcelamento do solo: “Art. 4º – O 

parcelamento do solo para fins urbanos somente pode ser feito nas modalidades de 

loteamento, desmembramento ou condomínio urbanístico”, mas, para isso, estabeleceu-se um 

interessante requisito, que é a possibilidade da sua existência apenas para municípios que 

possuam gestão plena57. 

 Também dispôs que os percentuais das áreas destinadas a uso público na 

modalidade condomínio urbanístico devem estar situados externamente ao perímetro com 

acesso controlado ou em outro local da área urbana. Além disso, dispõe que, sob pena de 

caducidade dos direitos constituídos pela licença urbanística e ambiental integrada, o 

empreendedor deve requerer o registro do parcelamento dentro de 180 (cento e oitenta) dias 

contados da data da sua expedição, sendo que alguns dos documentos que deverão conter para 

o respectivo registro na Serventia Registral serão a convenção e a instituição de condomínio. 

Importante ponderar dessa forma, que o condomínio urbanístico disposto no Substituto do PL 

3.057/2000 possui requisitos urbanísticos próprios para sua implementação, diverso do que 

ocorre com a lei n. 6.766/1979. 

Há outras alterações e inclusões bastante interessantes introduzidas no Substituto 

do PL que merecem análise, estas não guardam relação com o presente trabalho, razão pela 

qual não serão aqui abordadas. Todo esse histórico até esse momento foi relevante para 

demonstrar a real necessidade de se ter uma reformulação da lei n. 6.766/1979 vinculando a 

questão do parcelamento do solo urbano às realidades da ocupação do solo brasileiro depois de 
                                                           
57 “Art. 4º [...] 
XXIV – gestão plena: condição do Município que reúna simultaneamente os seguintes requisitos: 
a) Plano Diretor, independentemente do número de habitantes, aprovado e atualizado nos termos da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001; 
b) órgãos colegiados de controle social nas áreas de política urbana e ambiental, ou, na inexistência destes, 
integração com entes colegiados intermunicipais constituídos com essa mesma finalidade, assegurados o caráter 
deliberativo das decisões tomadas, o princípio democrático de escolha dos representantes e a participação da 
sociedade civil na sua composição; 
c) órgãos executivos específicos nas áreas de política urbana e ambiental, ou integração com associações ou 
consórcios intermunicipais para o planejamento, a gestão e a fiscalização nas referidas áreas, nos termos da Lei 
nº 11.107, de 6 de abril de 2005” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2000) 
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anos da sua vigência e que geraram realidades urbanísticas que demandam adequações, mas 

principalmente para que estas estejam em consonância com as diretrizes de sustentabilidade 

indicadas pelo Estatuto da Cidade e que refletem nos planos diretores, levando em consideração 

as premissas ambientais. 

Somado a isso, tem-se a necessidade da regularização fundiária a qual guarda 

direta relação com o estudo do parcelamento do solo, como anteriormente visto, já que os 

passivos existentes de ocupações irregulares e clandestinas no Brasil geram um morar para os 

citadinos com ausência de qualidade e bem-estar social. Com intenção de regularizar esses 

usos, em 2009, foi editada a lei n. 11.977/2009 (BRASIL, 2009), que dispôs sobre o Programa 

Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, e no Capítulo III nos artigos 46 a 71-A eram 

estabelecidas as regras específicas a serem observadas para a regularização fundiária de 

assentamentos localizados em áreas urbanas. Essa lei causou grande agitação nos municípios 

que poderiam a partir da edição dessa lei dispor sobre procedimentos específicos para a 

regularização fundiária em seu território. 

Ocorre que, em 2016, com a promulgação da medida provisória n. 759/2016 

(BRASIL, 2016), tanto o procedimento quanto os novos institutos para a regularização 

fundiária urbana foram inseridos no ordenamento jurídico brasileiro, sendo que, em 11 de 

julho de 2017, essa MP foi convertida na lei n. 13.465/2017 e revogou a lei n. 11.977/2009. A 

lei vigente sobre regularização fundiária dispõe sobre matérias diversas, o que por si só já 

reclama uma análise pormenorizada da sua constitucionalidade, apresentou uma pulverização 

elástica em seus capítulos, disciplinando sobre a regularização fundiária rural e urbana, a 

liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e a regularização 

fundiária no âmbito da Amazônia Legal; instituiu mecanismos para aprimorar a eficiência dos 

procedimentos de alienação de imóveis da União; alterou as leis n. 6.015/197358, n. 

6.766/1979, n. 8.036/199059, n. 8.629/199360, n. 8.666/199361, n. 9.514/199762, n. 

9.636/199863, n. 10.257/2001, n. 10.406/2002 (Código Civil), n. 11.124/200564, n. 

                                                           
58 Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. 
59 Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências. 
60 Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no 
Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal. 
61 Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências. 
62 Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá 
outras providências. 
63 Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União e 
dá outras providências. 
64 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS. 
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11.483/200765, n. 11.952/200966, n. 11.977/2009, n. 12.512/201167, n. 12.651/2012, n. 

12.712/201268, n. 13.001/201469,n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), n. 13.139/201570, 

n. 13.240/201571 e a n. 13.340/201672, a medida provisória n. 2.220/200173 e os decretos-lei n. 

3.365/194174, n. 9.760/194675, n. 1.876/198176, e n. 2.398/198777; revoga dispositivos da lei 

complementar n. 76/199378e da lei n. 13.347/201679; e dá outras providências.  

Entretanto, para a surpresa dos que acompanhavam tanto a tramitação da PL 

3.057/2000 quanto a MP 759/2016, a Presidência da República inovou significativamente 

com a conversão dessa última em lei, a lei n. 13.465/2017, já que institutos que não estavam 

elencados na MP foram introduzidos nessa lei, em manifesto vício formal inadmissível no 

ordenamento jurídico pátrio, e que já é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade.  

A ADIN n. 5771/2017 versa sobre dois vícios formais verificados pelo Ministério 

Público Federal na MP 759/2016 e que por consequência contaminaram a lei n. 13.465/2017, 

a saber: (a) ausência do requisito da urgência para edição da MP 759/2016 e (b) usurpação da 

competência legislativa de matéria própria de lei complementar e de direito processual civil 

pela MP 759/2016. 

Quanto à urgência e à excepcionalidade caracterizadoras das medidas provisórias, 

nem se se proceder às mais amplas interpretações possíveis se chegará à conclusão da sua 

                                                           
65 Dispõe sobre a revitalização do setor ferroviário, altera dispositivos da lei n. 10.233, de 5 de junho de 2001, e 
dá outras providências. 
66 Dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, no 
âmbito da Amazônia Legal e dá outras providências. 
67 Institui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais; altera as leis n. 10.696, de 2 de julho de 2003, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 11.326, de 24 de julho 
de 2006. 
68 Dispões sobre concessão de crédito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e 
da outras providências. 
69 Dispõe sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e dá outras providências. 
70 Dispõe sobre o parcelamento e a remissão de dívidas patrimoniais com a União; e dá outras providências. 
71 Dispõe sobre a administração, a alienação, a transferência de gestão de imóveis da União e seu uso para a 
constituição de fundos. 
72 Autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural; altera a lei n. 10.177, de 12 de janeiro de 
2001; e dá outras providências. 
73 Dispõe sobre a concessão de uso especial de que trata o § 1o do art. 183 da Constituição, cria o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Urbano - CNDU e dá outras providências. 
74 Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública 
75 Dispõe sobre os bens imóveis da União e dá outras providências. 
76 Dispensa do pagamento de foros e laudêmios os titulares do domínio útil dos bens imóveis da União, nos 
casos que especifica, e dá outras providências. 
77 Dispõe sobre foros, laudêmios e taxas de ocupação relativas a imóveis de propriedade da União, e dá outras 
providências. 
78 Dispõe sobre o procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo de desapropriação de 
imóvel rural, por interesse social, para fins de reforma agrária. 
79 Limita o reajuste das receitas patrimoniais decorrentes da atualização da planta de valores, para efeito do 
cálculo do valor do domínio pleno do terreno a que se refere o § 1o do art. 1o do decreto-lei n. 2.398/1987, e dá 
outras providências. 
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possibilidade, já que a matéria central envolve regularização fundiária tanto em razão da 

“usurpação da função legislativa ordinária do Congresso Nacional” quanto pela:  

[...] falta de urgência [que] é ainda evidenciada pelo fato de que a MP 759/2016 
remete grande parte da matéria que pretende normatizar a regulamentações futuras, 
em franca demonstração da inexistência do periculum in mora que autorizaria a 
atuação do Presidente da República, em detrimento do Congresso Nacional.  
[...] 
Além disso, há poucos anos a lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009, promoveu 
importantes alterações na legislação sobre regularização de assentamentos urbanos, 
o que enfraquece a justificativa da MP de que haveria incompatibilidade entre a 
realidade e a ordem jurídica vigente. Todos os municípios brasileiros e o Distrito 
Federal estavam em avançado estágio de adaptação de suas políticas e normas locais 
com a sistemática nela disposta. Caso subsista a nova lei, teriam, agora, de 
readequar a regularização fundiária urbana ao modelo trazido pela lei 13.465/2017, o 
que afetará radicalmente a própria celeridade prometida pela MP 759/2016. 
(BRASIL, 2017) 

E, ao estabelecer alteração ao Código de Processo Civil, intentou na mesma 

inconstitucionalidade: 

A MP 759/2016, ao revogar os arts. 14 e 15 da Lei Complementar 76, de 6 de julho 
de 1993 (art. 109 da Lei 13.465/2017), dispôs sobre matéria relativa ao 
procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo de 
desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins de reforma agrária. A 
regulamentação dessa matéria foi reservada a lei complementar pela Constituição 
(art. 184, § 3o). 
Também tratou de tema pertinente ao Direito Processual Civil estrito, ao incluir26 
os incisos X e XI no art. 799 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015 (o Código de 
Processo Civil), o que configura inegável abuso do poder de legislar por parte do 
Presidente da República. (BRASIL, 2017) 

Quanto aos vícios materiais, de simples leitura é o distanciamento de muitos 

dispositivos da lei n. 13.465/2017 com os preceitos e a concepção sobre cidade disposta na 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Coaduna-se com o entendimento de que “a 

cidade, nela incluída a possibilidade de expansão e desenvolvimento, é construção coletiva 

que se traduz no plano diretor” (BRASIL, 2017), já que está em consonância com os 

princípios de bem-estar social os quais se pretende serem vivenciados pelos citadinos. 

A ADIN n. 5771/2017, com significativa reverência ao subscritor, apresenta tão 

somente traços gerais da sua inconstitucionalidade material, não rebatendo os institutos 

jurídicos criados pela lei n. 13.465/2017 retratando repulsa apenas quanto a aspectos 

propriamente formais e de maneira constitucional, mas geral, o que não é considerado pouco, 

mas deixou de repudiar item por item nas inovações introduzidas no ordenamento jurídico de 

maneira pontual. Com isso, a fundamentação da ação irá em torno da incoerência com a não 
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observância das diretrizes dispostas no Estatuto da Cidade, a participação popular e o artigo 

182 da CF (BRASIL, 1988). Dois desses institutos apresentados como inovações no texto da 

lei e transformadores da concepção jurídica sobre planejamento urbano e que merecem 

destaque são: condomínio de lotes, condomínio urbano simples e loteamento de acesso 

controlado, o que será mais bem analisado de maneira mais detida nas sessões seguintes. 

 

6.1 Condomínio de lotes e condomínio urbano simples 

 

O condomínio de lotes está disposto no artigo 58 da lei n. 13.465/2017 (BRASIL, 

2017) e estabelece que a lei n. 10.406/2002 (Código Civil) (BRASIL, 2002) passa a vigorar 

acrescida da Seção IV, no Capítulo VII, do Título III, do Livro III, da Parte Especial. A 

existência de condomínio ocorre quando um determinado bem pertence a mais de uma pessoa, 

ou seja, quando duas ou mais pessoas têm o domínio de um mesmo bem, sendo que, até a 

criação da lei n. 13.465/2017, o Direito Civil tutelava apenas duas espécies de condomínio, 

quais eram: (a) o tradicional, também denominado de geral, disciplinado nos arts. 1.314 e 

seguintes do CC; e (b) o edilício, que é disciplinado nos arts. 1.331 e seguintes do CC e pela 

lei n. 4.591/1964 (BRASIL, 1964). 

Assim, foi incluída em seção própria da lei n. 13.465/2017 os condomínios 

edilícios, mas na condição de uma novidade e, principalmente como uma terceira modalidade 

de condomínio, o de lotes, nos seguintes termos:  

Seção IV 
Do Condomínio de Lotes  
Art. 1.358-A. Pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes que são 
propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos.  
§ 1o A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de 
cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios 
indicados no ato de instituição.  
§ 2o Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio 
edilício neste Capítulo, respeitada a legislação urbanística.  
§ 3o Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura 
ficará a cargo do empreendedor. (BRASIL, 2017) 

Ao que parece, pela leitura do artigo, quem a promulgou teve a intenção de 

regulamentar e, consequentemente, regularizar os empreendimentos imobiliários, inclusive, 

como já mencionado, largamente difundido no mercado, dos loteamentos fechados, fato que 

não era esperado, por motivos que se passa a apresentar. Em primeiro lugar, há os debates 

anteriormente contidos no PL 3.057/2000, com as comissões envolvidas e a participação 

popular, deixando de lado as análises já indicadas no Substituto de 2007 sobre condomínios 
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urbanísticos, pois em verdade a intenção seria a constituição desse elemento já debatido pelas 

Casas Legislativas.  

Entretanto, como anteriormente exposto, é possível desde 1964 com a aplicação 

da legislação própria sobre condomínio edilício, disposto na lei n. 4.591, de se existir 

condomínio de lotes, sendo que, como em qualquer condomínio de apartamento, por exemplo, 

as áreas internas são de propriedade dos condôminos, mas de uso comum. 

Além dessa desnecessidade de indicar em lei nova uma possibilidade já 

regulamentada desde 1964, o que se percebe pela leitura da lei de 2017, repita-se, é que 

deixou de constar a obrigatoriedade de serem seguidos parâmetros urbanísticos próprio, 

definidos na lei federal, e com isso pode haver mais um problema quanto à sua aplicação, já 

que constou que deve ser observada “a legislação urbanística” (BRASIL, 2017). Entretanto, 

esses parâmetros que devem ser seguidos seriam os federais ou os municipais quanto a 

parcelamento, uso e ocupação do solo urbano? Ou o instituto seria outro, uma verdadeira 

inovação, considerando um agrupamento de lotes após a realização de indispensável 

parcelamento do solo nos moldes da lei n. 6.766/1979 (BRASIL, 1979)? 

Quanto à segunda pergunta, parece desarrazoada a sua possibilidade positiva, já 

que no §3º do art. 1.358-A dispõe sobre a obrigatoriedade de que “a implementação de toda a 

infraestrutura ficará a cargo do empreendedor” (BRASIL, 20179), e com isso, a nosso ver, 

trata-se efetivamente de empreendimento imobiliário vinculado à incorporação imobiliária 

regida pela lei n. 4.591/1964, sendo, consequentemente, desnecessária sua inclusão na nova 

lei. 

Outro fato de relevância salutar é a ausência de técnica ao dispor, no caput, que 

seria possível edificar em terreno, matéria tratada em no Capítulo anterior e que já se concluiu 

pela hipótese de edificabilidade apenas em área já parcela, ou seja, em lote.  

Mais uma vez, a intenção representada nesse dispositivo legal foi possibilitar a 

comercialização de lotes, sem que houvesse a obrigatoriedade de qualquer parte de uso 

exclusivo edificada, como ocorre com as incorporações imobiliárias, notadamente em 

condomínios verticais, o que já consta regulamentado, mas para isso as ruas e as eventuais 

áreas verdes contidas naquele condomínio são suas áreas comuns, fato semelhante ao que 

ocorre com os condomínios horizontais. Mas nesse caso as construções estão vinculadas 

àquela demarcação que seriam os lotes do condomínio. 

Com isso, é importante observar que os condomínios verticais também são 

diferentes dos já analisados condomínios urbanísticos, já que estes necessitariam de outorga 

de concessão de uso por possuírem na sua estrutura bens públicos, sendo que a guarda e a 
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manutenção ficam a cargo de uma instituição privada gestora daquele condomínio. Além 

disso, vislumbra-se um problema relacionado à documentação a ser apresentada pelos 

empreendedores desse tipo de negócio, já que a lei n. 13.465/2017 não faz menção a quais 

documentos devem ser apresentados. Ao que parece, deverá ser apresentado nas Serventias 

Registrais o rol elencado na lei n. 4.591/1964 e na lei 6.766/1979, já que se trata de 

empreendimentos híbridos. 

Existem municípios que já regulamentam esse tipo de empreendimento, como é o 

caso da cidade de Itabira/MG. Em relação à Lei Complementar n. 4.938/201680, que revisa o 

Plano Diretor Participativo do Município de Itabira, quanto aos aspectos registrais, é 

importante a ponderação do Titular da Serventia Registral da Comarca de Itabira, José Celso 

Vilela81, sobre os documentos que eram exigidos para o registro dos loteamentos fechados 

(empreendimentos semelhantes aos condomínios de lotes dispostos na lei federal): 

Sem a Lei 13.465/2017 havia municípios que tinham legislação própria como em 
Itabira que previam isso, mas eles estavam sujeitos ao controle de 
constitucionalidade por que é uma forma de parcelamento de solo que não tinha 
previsão legal como um regime condominial...era sujeito a uma interpretação local 
do ministério público...em Itabira houve um entendimento com o Ministério Público, 
com o direção do foro, com a prefeitura, com os loteadores, que era possível sim 
aplicar a lei municipal nesses termos, mas existia um sobre carregamento dos 
loteadores com relação a parte documental, por que por segurança, para não ter 
questionamento, para garantir a sustentabilidade do empreendimento a gente exigia 
tudo de uma lei e tudo da outra. Então, artigo 18 da lei n. 6.766 e artigo 32 da 4.591. 
(informação verbal)  

Assim, por cautela, se exigia documentação indicada nas duas legislações que 

tratavam da matéria, tornando-se assim um empreendimento híbrido, como já mencionado. 

Ainda quanto à legislação do município de Itabira, esta indica os procedimentos a serem 

adotados gradativamente para se ter o “loteamento fechado”, fixando que parte da área 

parcelada obrigatoriamente será transferida ao patrimônio público do município (ITABIRA, 

2016), com as seguintes discriminações: 

I - 5% (cinco por cento), no mínimo, para a instalação de equipamentos urbanos e 
comunitários, localizados fora do perímetro fechado do loteamento, devendo ser de 
livre acesso ao público em geral; 

                                                           
80 Disponível em: <http://www.itabira.cam.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Plano_Diretor_Participativo_do 
_Municipio_de_Itabira_?cdLocal=2&arquivo=%7BC18EDD3E-3DCC-D4D4-A361-EB63DB46C8E6 
%7D.pdf>. Acesso em: 30 out. 2017. 
81 Titular do Cartório de Registro de Imóveis de Itabira. Membro fiscal quando da fundação do Conselho 
Registral Imobiliário de Minas Gerais – CORI em 2014. Atual responsável pela área desse Conselho na área de 
regularização fundiária. 
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II - 10% (dez por cento), no mínimo, para a instalação de espaços livres de uso 
público, localizada fora do perímetro fechado do loteamento, devendo ser de livre 
acesso ao público em geral; 
III - As áreas destinadas ao sistema viário, externas ao loteamento fechado, 
atendendo às diretrizes expedidas pelo município; 
IV - 2,5% (dois e meio por cento), no mínimo, para instalação de equipamentos de 
lazer, de uso comum, dentro do perímetro fechado do loteamento.  

Dessa forma, como pode ser verificado, a lei municipal estabelece o percentual 

que será destinado ao lazer, na condição de uso comum, mas aqui não se confunde com áreas 

comuns de condomínio, mas sim para o público em geral, os citadinos, já que no decorrer do 

plano diretor são estabelecidas as condições para a concessão para o uso desses bens públicos. 

E, nesse aspecto, atribuir-se-ão as mesmas críticas ao loteamento de acesso controlado a 

seguir tratadas. 

Quanto ao segundo instituto, ou seja, o condomínio urbano simples, ainda mais 

espanto causou quando da sua inclusão na lei n. 13.465/2017, já que são muito semelhantes ao 

instituto das casas assobradadas dispostas no art. 8º da lei n. 4.591/1964 e o caput do art. 67 

da lei n. 13.465/2017, senão veja-se: 

Art. 8º 
a) em relação às unidades autônomas que se constituírem em casas térreas ou 
assobradadas, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação e 
também aquela eventualmente reservada como de utilização exclusiva dessas casas, 
como jardim e quintal, bem assim a fração ideal do todo do terreno e de partes 
comuns, que corresponderá às unidades; (BRASIL, 1964) 
Art. 61. Quando um mesmo imóvel contiver construções de casas ou cômodos, 
poderá ser instituído, inclusive para fins de Reurb, condomínio urbano simples, 
respeitados os parâmetros urbanísticos locais, e serão discriminadas, na matrícula, a 
parte do terreno ocupada pelas edificações, as partes de utilização exclusiva e as 
áreas que constituem passagem para as vias públicas ou para as unidades entre si. 
(BRASIL, 2017)  

Assim, comparando as definições de casas assobradadas e de condomínio urbano 

simples, parecem tratar do mesmo conceito construtivo, mas em fases distintas, pois as 

primeiras seriam prévias à edificação e a segunda, após a concretização da execução, ou seja, 

trata-se de uma regularização, o que merece destaque, principalmente para os beneficiários 

dessa regulamentação. A simplicidade exarada do dispositivo legal referente aos condomínios 

urbanos simples é indiscutivelmente a preciosidade nesses tipos de novos condomínios, mas 

para qual implementação em termos registrais ainda não se vislumbra solução imediata, haja 

vista que se fala em uma subespécie de condomínio edilício, mas que em conformidade com o 

artigo 62 é “dispensada a apresentação de convenção de condomínio” (BRASIL, 2017). Dessa 

forma, não sendo o ponto central do presente trabalho, buscou-se apenas a indicação das 
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inovações correlatas à matéria e dispostas na lei n. 13.465/2017 de maneira destacada, será 

verificado no próximo item o instituto central do presente trabalho.  

 

6.2 Loteamento de acesso controlado  

 

Até esse momento foram apresentados alguns institutos distintos, mas correlatos, 

como o parcelamento de solo urbano e a incorporação imobiliária que geram suas espécies, 

sendo que estes em determinado momento se encontram de maneira sequencial. Com isso, 

para se ter um condomínio edilício, de apartamentos, casas ou lotes, é prévio que se tenha o 

parcelamento do solo, sendo que esses irão ter como consequência a existência de lote ou 

lotes em que será possível futura edificação. 

Como muito já foi dito, foram realizados vários debates sobre a adequação da lei 

n. 6.766/1979 (BRASIL, 1979) para adaptá-la à realidade construtiva do país, o que restou 

infrutífero, já que, desde o ano de 2000, tramita o PL 3.057/2000, o qual inclusive versa sobre 

os condomínios urbanísticos e os loteamentos de acesso controlado, e estes procederiam a 

essa adequação. Entretanto, o PL não avançou no sentido da concretização da nova legislação 

sobre parcelamento do solo e regularização fundiária e surgiu em total afronta aos trâmites 

para aprovação de uma legislação. Com o seu alcance, foi promulgada a lei n. 13.465/2017. 

Ora, se a matéria fosse realmente possível de enquadramento como de urgência, não estaria 

com um projeto de lei tramitando há quase duas décadas, ele já teria se tornado objeto de 

medida provisória. E, para agravar ainda mais a legalidade formal da mencionada lei, muitos 

institutos não estavam dispostos na MP 759/2016, mas foram objeto de inovação na aludida 

lei. 

E um desses institutos é o loteamento de acesso controlado, haja vista que no 

artigo 78, alterando artigos da lei n. 6.766/1979, ficou estabelecido que as novas redações 

serão: 

Art. 2o  
§ 7º O lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo ou de unidade 
imobiliária integrante de condomínio de lotes.  
§ 8o Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento, 
definida nos termos do § 1o deste artigo, cujo controle de acesso será regulamentado 
por ato do poder público Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a 
pedestres ou a condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou 
cadastrados. (NR)  

Art. 4o  
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§ 4º No caso de lotes integrantes de condomínio de lotes, poderão ser instituídas 
limitações administrativas e direitos reais sobre coisa alheia em benefício do poder 
público, da população em geral e da proteção da paisagem urbana, tais como 
servidões de passagem, usufrutos e restrições à construção de muros. (NR)  
Art. 36-A. As atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de 
imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos 
assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis 
organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o 
objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e 
convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, 
tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, 
similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis.  
Parágrafo único. A administração de imóveis na forma do caput deste artigo sujeita 
seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, 
cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos. 
(BRASIL, 2017)  

Em total distorção ao que vinha sendo discutido sobre parâmetros urbanísticos a 

serem adotados de forma a generalizar no âmbito federal as diretrizes a serem seguidas pelos 

municípios, tratou a lei n. 13.465/2017 de esquecer toda a realidade vivenciada pelo país 

quanto à ausência de planejamento urbano, houve a regulamentação de uma das mais 

segregadoras formas de moradia. A definição do que seriam esses tais loteamentos parece de 

um sarcasmo tão nefasto que merecia até o abandono reflexivo, mas trata-se de uma realidade 

expressamente convalidada em lei federal, lei n. 13.465/2017, que merecerá estudo detalhado. 

Assim, se estabelece como sendo aqueles loteamentos cujo controle de acesso será 

regulamentado por ato do poder público municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a 

pedestres ou a condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou 

cadastrados. 

Aqui, já se apresentam dois dilemas interessantes, o primeiro diz respeito à forma 

como os municípios terão para proceder a essa regulamentação (qual será o ato a ser 

praticado?), o que está disposto de maneira diversa no PL 3.057/200082 e no Plano Diretor de 

                                                           
82 “Art. 124. Observadas as disposições desta Lei, admite-se a aprovação de loteamentos para fins urbanos com 
controle de acesso, desde que: 
I – lei estadual ou municipal autorize a expedição de licença para esse tipo de empreendimento e a outorga de 
instrumento de permissão ou concessão do direito de uso das áreas internas do loteamento; 
II – a concessão ou permissão de uso referida no inciso I seja outorgada a uma associação de proprietários ou 
adquirentes de lotes, legalmente constituída. 
§ 1º Para a expedição da licença referida no inciso I do caput, a legislação municipal deve prever que sejam 
avaliadas as seguintes questões: 
I – possibilidade de integração futura do acesso do loteamento fechado com o sistema viário existente ou 
projetado; 
II – mobilidade urbana no entorno do empreendimento; 
III – acesso da população em geral aos equipamentos comunitários. 
§ 2º Ao aprovar o projeto de loteamento com controle de acesso, a autoridade licenciadora fica, 
automaticamente, obrigada a outorgar o instrumento de permissão ou concessão referido no inciso I do caput, o 
qual deve ser formalizado imediatamente após a averbação da licença final integrada, no competente Registro de 
Imóveis.” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2000) 
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Itabira, por exemplo, sendo que em ambos estabelece a outorga de instrumento de permissão 

ou concessão do direito de uso das áreas internas do loteamento. Entretanto, não é feita 

qualquer menção à tramitação desse tipo de loteamento e quais serão os parâmetros a serem 

observados, se se exigirá que os equipamentos públicos e comunitários estejam fora do 

loteamento, como ocorre na legislação de Itabira. 

Dessa forma, têm-se lacunas de complexidade estrutural na lei. O segundo dilema 

diz respeito à vedação de se impedir que estranhos entrem no loteamento. Conclusões óbvias 

são que se trata de um empreendimento murado e que possuem bens públicos internos nele. E 

nesse sentido é interessante a posição do sociólogo Bauman (2009) sobre esse cerceamento 

quanto ao direito de acesso de todos os citadinos aos bens públicos que formam a cidade:  

Um espaço é “público” à medida que permite o acesso de homens e mulheres sem 
que precisem ser previamente selecionados. Nenhum passe é exigido, e não se 
registram entradas e saídas. Por isso a presença num espaço público é anônima, e os 
que nele se encontram são estranhos uns aos outros, assim como são desconhecidos 
para os empregados da manutenção. Os espaços públicos são os lugares nos quais os 
estrangeiros se encontram. De certa forma eles condensam – e, por assim dizer, 
encerram – traços distintos da vida urbana. É nos locais públicos que a vida urbana e 
tudo aquilo que a distingue das outras formas de convivência humana atingem sua 
mais completa expressão, com alegrias, dores, esperanças e pressentimentos que lhe 
são característicos. (BAUMAN, 2009, p. 69, 70) 

Ora, essa segmentação ao acesso do que deveria assumir a natureza de algo que 

seja público na sua mais central abordagem e alcance afronta preceitos constitucionais e nos 

conduz a uma sociedade cada vez mais separatista e igualizante para com os seus, sem que 

haja qualquer possibilidade para convívio com o que é diferente, adverso ao seu cotidiano, 

sendo esclarecedora a posição trazida por Bauman (2009):  

Quanto mais tempo se permanece num ambiente uniforme – em companhia de 
outros “como nós”, com os quais é possível “se socializar” superficialmente, sem 
correr o risco de mal-entendidos e sem precisar enfrentar a amolação de ter de 
traduzir um mundo de significados em outro -, mais é provável que se “desaprenda” 
a arte de negociar significados e um modus convivendi. (BAUMAN, 2009, p. 46) 

E, ainda, a Carta de Atenas, de 1933, já trazia a realidade das cidades no aspecto 

dos espaços de lazer e de recreação: 

Quando as cidades modernas possuem algumas superfícies livres e de uma extensão 
suficiente, tais áreas estão situadas ou nas periferias ou no coração de uma zona 
residencial particularmente luxuosa. No primeiro caso, distantes dos locais de 
habitação popular, elas só servirão aos citadinos no domingo e não terão influência 
alguma sobre a vida cotidiana, que continuará a se desenrolar em condições 
deploráveis. No segundo, elas serão, de fato, proibidas às multidões, sendo sua 
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função reduzida ao embelezamento, sem que desempenhem seu papel de 
prolongamento úteis da moradia. (CARTA DE ATENAS, 1933) 

Toda essa segregação tem como foco inquestionável a presença do perigo em 

razão da ausência de políticas públicas voltadas para a gestão da segurança pública, inclusive 

muito agravada nos anos 90 por significativo adensamento populacional, o que fez com que 

surgissem esses tipos de construções cuja publicidade voltava para a garantia do bem-estar e 

individual e da sua família. Ocorre que o problema, como apresenta Bauman (2009, p. 68), é 

que com a insegurança “estão destinadas a desaparecer das ruas da cidade a espontaneidade, a 

flexibilidade, a capacidade de surpreender e a oferta de aventura, em suma, todos os atrativos 

da vida urbana”. E qual cidade queremos? Aquela cuja alternativa à “insegurança não é a 

beatitude da tranquilidade, mas a maldição do tédio”? Sem dúvidas, essas não são as cidades 

planejadas que objetivamos, ainda mais somando-se ao fato de que esse tipo de 

empreendimento não busca a diversidade também quanto ao uso do solo, pois serão somente 

residenciais, não procuram integrar-se às múltiplas ocupações, como comercial e industrial.  

Outro aspecto nefasto nos loteamentos de acesso controlado e que decorre da 

ausência de estipulação quanto à concessão de direito de uso das áreas públicas, passando 

para a manutenção e a guarda dos particulares proprietários dos lotes que as circundam, é que 

os municípios que ainda ficam responsáveis pela manutenção de toda a infraestrutura, fazendo 

a conservação da área asfaltada, sendo também encarregados da coleta de resíduos sólidos, 

fazem a distribuição de energia elétrica, entre outras atribuições. Além disso, é interessante a 

posição de Adalberto Silva quanto aos impactos ambientais causados por esse tipo de 

empreendimento imobiliário: 

Em termo de ambiente, de ambiental, é... o impacto é... aparentemente ele é baixo, 
em termos de ambiente, por que a maioria desses lugares é baixa densidade, né? Só 
que a maioria deles não tem tratamento de esgoto, usa fossa, a maioria deles usa 
fossa, então, você não tem tratamento de esgoto. Água? Geralmente é poço 
artesiano, ou seja, você está retirando ali, na maioria das vezes, o lençol freático que 
é importante, e se isso repete ali muitas vezes na mesma região o lençol vai embora, 
rapidamente falta água, sem água você não consegue diluir o esgoto, e aí você gera 
um impacto grande a longo prazo. Acho que 80% dos condomínios fechados da 
região metropolitana são nesse modelo que capta água do lençol freático através de 
poço, não tem esgotamento sanitário, é densidade baixa e está isolado da área 
urbanizada. Esse é o pior impacto possível tanto urbanisticamente quanto 
ambientalmente. Então, se aparentemente ele não gera muito impacto por que é 
baixa densidade, a curto prazo ok, mas a longo prazo isso vai gerar um problema 
enorme aí para qualquer cidade que seja, a cidade que tem um condomínio só ou a 
cidade que tem 10, 20 condomínio, vai sofrer a mesma coisa, pois a cidade que tem 
um condomínio só, provavelmente aquele condomínio ele tem o mesmo peso do que 
a cidade mesmo, que a área urbanizada tradicional, a proporção é a mesma, então, 
ele vai gerar muito impacto. E nos municípios que tem muitos, a mesma coisa, você 
tem às vezes um centro urbano tradicional ali forte, mas você tem muitos 
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condomínios também, por que aquele centro urbano atrai, né...aquela oportunidade 
de negócio, de parcelamento, e gera o mesmo impacto. (informação verbal) 

Harvey (2009, p. 16) apresenta três perguntas ao concluir seu texto: “A liberdade 

da cidade”, que encontra relação direta com a pretensão do trabalho ora apresentado: “São 

essas cidades aquela combinação de nosso desejo íntimo? Constroem elas o tipo de pessoas 

que queremos ser? São essas as relações com a natureza a que nós aspiramos?”. 

Nesse mesmo contexto de perguntas propostas por Harvey (2009), uma 

abordagem de maneira sintetizada dos estudos de Park merece destaque nessa análise. Tendo 

a cidade aspectos técnicos e dimensões morais próprias que influenciam os seus habitantes, 

estaríamos nós como reflexo desse meio físico e também construtores dela, através de uma 

relação simbiótica, proporcionado ao mesmo tempo um isolamento por meio de concreto que 

refletiria em verdade nossa pretensão individual, egoísta e egocêntrica? 

 

6.3 Inconstitucionalidade dos loteamentos de acesso controlado 

 

Antes de adentrarmos propriamente nas inconstitucionalidades propriamente ditas 

advindas da promulgação da lei n. 13.465/2017 (BRASIL, 2017), são indispensáveis algumas 

ponderações. A lei n. 13.465/2017 traz em sua essência os parâmetros sobre regularização 

fundiária do solo urbano e rural no território brasileiro. Como já mencionado, a maioria dos 

empreendimentos imobiliários que assumem a terminologia de condomínio e loteamento 

fechado são empreendimentos de alto luxo e que nasceram de uma irregularidade não da sua 

aprovação, mas da sua implantação, que se deu em desconformidade com a legislação federal 

até então vigente, que é a lei n. 6.766/1979. 

Com isso, a inclusão desse tipo de negócio, extremamente lucrativo, travestido em 

regularização fundiária cujo enfoque é a compensação de um passivo de moradia histórico e 

estruturalmente deficitário no Brasil, caracteriza-se como tentativa de manobra ludibriante de 

um processo lícito de tramitação que a PL 3.057/2000 estava percorrendo. Até para o período 

político vivenciado, mostra-se inaceitável e ilegal.  

Outro ponto de partida que merece destaque, também resultado da nítida 

inconstitucionalidade da norma vigente, é a análise do direito à cidade ainda quanto ao 

aspecto social. Bauman (2009, p. 50) apresenta ponderações bastante relevantes quanto ao 

tema: 
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A uniformidade do espaço social, sublinhada e acentuada pelo isolamento espacial 
dos moradores, diminui a tolerância à diferença; e multiplica, assim, as ocasiões de 
reação mixofóbica, fazendo a vida na cidade parecer mais “propensa ao perigo” e, 
portanto, mais angustiante, em vez de mostra-la mais segura e, portanto, mais fácil e 
divertida. Seria mais favorável à proteção e ao cultivo de sentimentos mixófilos – no 
planejamento arquitetônico e urbano – a estratégia oposta: difusão de espaços 
públicos abertos, convidativos, acolhedores, que todo tipo de cidadão teria vontade 
de frequentar assiduamente e compartilhar voluntariamente e de bom grado. 

Esse modelo que pauta, conforme apresenta Deborah Duprat83, procuradora 

Federal, citado por Raquel Rolnik, a construção dos espaços urbanos de uma sociabilidade 

individualista gera a ausência de respeito ao que é de interesse público, o que reflete ainda 

atitudes não cooperativistas, concluindo que:  

A experiência de constituição de políticas no Conselho Nacional das Cidades, assim 
como os processos de planejamento territorial participativo, apostava na construção 
de espaços públicos como locus de exercício da solidariedade cívica e de conquista 
do “direito a ter direitos” pelos muitos brasileiros que se viam inseridos de forma 
precária nas cidades e políticas urbanas. (BRASIL, 2017 apud ROLNIK, 2015) 

No aspecto propriamente da verificação da constitucionalidade da norma, 

considerando o instituto do loteamento de acesso controlado, há infração a muitos 

dispositivos constitucionais, sendo eles: art. 3º, 182 e 225 da CF/1988. Com isso, promove 

severo retrocesso ao princípio da função social da cidade. 

É indiscutível, como aponta Afonso (2007, p. 16), que o objetivo de toda 

regulamentação é “garantir a sustentabilidade da cidade, do ponto de vista ambiental, e a 

equidade, do ponto de vista social, do acesso do cidadão aos bens e serviços urbanos, às 

condições urbanas, às oportunidades econômicas, educacionais e culturais que a cidade 

oferece”. Nesse ponto afastado, está a possibilidade de acesso a qualquer citadino, de forma 

indistinta, a essas estruturas imobiliárias luxuosas e que primam pela segurança dos seus 

moradores. 

O uso do solo deve ser de modo a prestigiar a sua racionalização, como apresenta 

Afonso (2007, p. 26), “cujo objetivo principal é o atingimento pleno da função social da 

propriedade imóvel, transformando-a num instrumento de bem-estar coletivo”. É o 

desenvolvimento do bem-estar social como premissa de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado o qual se almeja, materializando-se nas estruturas cotidianas das cidades, através 

dos espaços e das ocupações de natureza pública. 

                                                           
83 Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão em parecer direcionado ao Procurador-Geral da República para 
propositura de Ação Direita de Inconstitucionalidade (BRASIL, 2017) em face da lei n. 13.465/2017. 
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Somado a isso se tem o entendimento de Fiorillo (2017, p. 97) que afirma que 

“toda atividade, legiferante ou política, sobre qualquer tema ou obra deve levar em conta a 

preservação da vida e, principalmente, da sua qualidade” e segmentar uma parte da sociedade 

a determinado bem público, ou melhor, bem ambiental, é apresentar limitação a esse direito 

metaindividual e que prima por dignificar a vida humana.  

Essa segregação quanto ao uso dos bens públicos permitida pela lei  

n. 13.465/2017 viola os objetivos fundamentais da República, pois o acesso restrito proverá a 

concentração da desigualdade socioeconômica em total afronta aos dispositivos constantes no 

art. 3º, CF/88, construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento 

nacional, sendo o mesmo sustentável, e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. A efetividade desses objetivos no espaço urbano lastreado 

de loteamentos de acesso controlado é um contrassenso às pretensões constitucionais. 

Além disso, a ausência da participação popular no processo de promulgação da lei 

n. 13.465/2017, sustentáculo do direito contemporâneo, choca com as diretrizes 

constitucionais e legais, sendo um dos fundamentos indicados na Ação de Direta de 

Inconstitucionalidade n. 5771 pelo MPF: 

Suas disposições, além de terem sido positivadas sem prévia elaboração de estudos 
técnicos e participação popular (precisamente por ser fruto de medida provisória), 
ampliam indevidamente as hipóteses de regularização fundiária (para alcançar não 
apenas ocupações destinadas a moradia, mas também para fins profissionais ou 
comerciais) e, mais grave, conferem clara prevalência à titulação dos imóveis em 
detrimento do conjunto de medidas urbanísticas, sociais e ambientais indispensáveis 
ao desenvolvimento sustentável das cidades, tudo sem levar em conta os planos 
diretores, elementos urbanístico essencial, nos termos da própria Constituição. Basta 
comparar as então vigentes regras da Lei 11.97\7/2009 – que consagravam vários 
mecanismos de proteção à moradia, à função social da propriedade urbana e ao 
ambiente ecologicamente equilibrado (como os arts. 46 e 47) – com as normas que 
as substituíram (por exemplo, os arts. 11, 33 e 35), donde se pode inferir que houve 
significativa redução de exigências ambientais e urbanísticas. (BRASIL, 2017) 

Em específico quanto aos princípios da política urbana, a ausência de parâmetros 

urbanísticos em lei federal que, em tese, regulamenta a existência de condomínios 

urbanísticos ou os expressamente tipificados como loteamentos de acesso controlado, é uma 

incoerência atroz, excessivamente retrógrada e manifestamente inconstitucional. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nesse trabalho analisou-se o instituto do parcelamento do solo, disposto na lei n. 

6.766/1979 (BRASIL, 1979), como mecanismo indispensável à política de desenvolvimento 

urbano e meio de se atingir o bem-estar social e a sadia qualidade de vida. 

Averiguou-se a inconstitucionalidade da lei n. 13.465/2017 especificamente quanto 

ao loteamento de acesso controlado, sob a égide da função social da cidade e dos preceitos 

constitucionais para se atingir o meio ambiente ecologicamente equilibrado da cidade. 

O estudo, primeiramente, pautou-se na análise do surgimento e da formação das 

cidades como forma de convivência humana, concluindo pela formação voluntária desse local 

de coexistência, que evoluíram em termos estruturais e espaciais com o progresso dessas 

aglomerações sociais. Essa localidade se desenvolveu para se tornar centros urbanos que se 

integram com os sistemas que a compõem, dotados de edificações públicas e privadas que, de 

maneira unitária, considerado o todo que é formado, gera direito coletivo proporcionando uso 

equitativo, sustentável e democrático. 

A cidade, portanto, assume destaque na concretização dos princípios e dos direitos 

constitucionais, se tornando o locus do exercício das garantias e dos deveres que emanam da 

Constituição Federal de 1988 enquanto matriz normativa. É, dessa forma, o meio e o fim de se 

atingir esses direitos. 

A partir disso, foi possível vincular dispositivos constitucionais ao direito à cidade 

como normas gerais integrantes de um conjunto imperativo a ser seguido pelos conviventes – 

indivíduos, instituições e órgãos públicos e privados. A função social foi a primeira matriz 

analisada nessa pesquisa capaz de concretizar as pretensões indicadas na Constituição, tanto no 

aspecto da dignidade da função pessoal tido como fundamento do Estado Democrático de Direito 

quanto dos direitos fundamentais à vida, à igualdade, à segurança, à propriedade e à liberdade. 

Nesse sentido, atinge-se a funcionalidade da cidade quando esses objetivos são alcançados. 

Analisou-se também o alcance do art. 225, da CF/1988 (BRASIL, 1988), sendo 

que o equilíbrio nele indicado estende-se ao meio ambiente artificial ou urbano já que se trata 

de uma das espécies de meio ambiente tutelado. Demonstrou-se também que o bem 

ambiental, quando se apresenta como equipamento público existente na cidade, como praças, 

ruas, sistema de abastecimento de água e esgoto, sistema pluvial, equipamento de saúde, de 

educação e de cultura, não assume a classificação de bem público, pois vai além disso, torna-

se, em razão da sua importância e da funcionalidade para a cidade, bem ambiental 

constitucionalmente protegido. 
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A estrutura de convivência urbana é formada de parte pública, no aspecto do uso 

coletivo, e parte privada, com uso exclusivo, e esse é o ponto de intercessão da função social, 

pois a existência da propriedade depende do atingimento da funcionalidade que 

desempenhará. Por esse motivo, o estudo desse princípio atinge elevado patamar, já que, 

quando do procedimento do parcelamento do solo, parte da área parcelada será destinada ao 

poder público na condição de equipamento público. Diante disso, tanto a destinação destes 

quanto a possibilidade de divisão do solo urbano serão possíveis em conformidade com a lei 

federal, mas principalmente se atendidas as diretrizes indicadas no Plano Diretor. 

Assim, na condição de instrumento do planejamento urbano, indicado no Estatuto 

da Cidade, o Plano Diretor proporciona a condução do ordenamento da cidade e, com isso, 

gera uma melhor qualidade de vida dos seus habitantes, estabelecendo a destinação para o uso 

e a ocupação do solo. 

Pode-se constatar que o Plano Diretor é o modo pelo qual, no âmbito local, as 

garantias, os objetivos e os fundamentos indicados na Constituição se materializam. 

Verificou-se, inclusive, com as entrevistas realizadas, a relevância desse instrumento para a 

realização de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento urbano, são mecanismos 

indispensável à gestão da cidade. 

O parcelamento do solo, nesse contexto, como processo de divisão do solo 

urbano, assume função preponderante para a política de desenvolvimento urbana como 

ferramenta do desenvolvimento das funções sociais da cidade de maneira completa e garante 

o bem-estar de seus habitantes. Nesse sentido, como consequência, há a concretização da 

função social da propriedade com a destinação de parte do terreno parcelado ao poder público 

como equipamento público, sendo que a análise conjunta com o Plano Diretor da vocação 

daquele vetor da cidade a ser parcelado é imprescindível para se estabelecer o uso daquela 

nova localidade que posteriormente será ocupada. 

O fim específico é proporcionar o estabelecimento de moradias para o novo bairro 

que está em formação, já que muitas vezes o processo de parcelamento faz surgir uma nova 

região para a cidade, e é precisamente nesse processo embrionário de criação de uma área 

urbanizada que o planejamento deve ser implementado, concretizando as pretensões indicadas 

nos estudos técnicos. O enfoque é estabelecer a conectividade com os outros espaços já 

urbanizados para novas áreas a serem adensadas. 

A presença míope de políticas públicas com esses objetivos gera cidades com 

passivos ambientais e urbanísticos que convergem para a descontinuidade dos sistemas viário, 

de esgotamento sanitário, abastecimento de água, drenagem pluvial, que tem como imediato 
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alvo o habitante, primeiramente daquela região em uma análise regionalizada, mas que irradia 

para toda a estrutura da cidade. Somando a isso, tem-se a falta de escolas, creches, postos de 

saúde e praças que proporcionará sobrecarga desses serviços em outras localidades da cidade 

e, consequentemente, deficiência na qualidade de vida cotidiana do citadino. 

Ocorre que por vezes a ocupação, na perspectiva da moradia, não está servida com 

essa infraestrutura urbana, algumas vezes em razão do déficit habitacional propriamente, mas 

que concretizam de maneira ilegal ou clandestina, invasões que consolidam moradias, e em 

outras vezes por descumprimento da lei, em autêntica fraude idealizada pelo mercado 

imobiliário através de produtos materialmente em desacordo com a lei, como os conhecidos 

como “loteamentos fechados”. Esses, diferentemente das ilegalidades das invasões, apesar de 

também serem ilegais, decorrem do processo de parcelamento do solo tradicional disposto na 

lei n. 6.766/1979, mas quando da sua implantação torna-se fechado. Esse fechamento é o que 

materializa a ilegalidade do produto, pois não há o cercamento apenas das áreas privativas 

(lotes), mas sim de toda a infraestrutura que é pública e que após a Constituição Federal 

assumiu a natureza de bem ambiental. 

A utilização desse tipo de empreendimento como se fosse regular é de uma 

perspicácia tão sutil que o torna indispensável para a sociedade atual, já que se fundamentou a 

crença na inevitabilidade da moradia enclausurada como requisito de convívio seguro e livre 

entre os iguais. Noutro giro, a coexistência da diversidade é traço marcante da cidade e, 

quanto mais o “aprisionado” se afastar do que é diferente, mais o sentimento de medo e 

criação da necessidade da segurança aumentarão. 

É sob essa perspectiva que se entende que a lei n. 13.465/2017 é inconstitucional 

quanto aos loteamentos de acesso controlado, instituto jurídico até então tido como ilegal, já 

que cerceia o direito de acesso a qualquer pessoa àquele local, impedindo-o de fazer uso dos 

bens ambientais disponibilizados. 

O subterfúgio utilizado para a aprovação dessa lei que trata de regularização 

fundiária, incluindo o loteamento de acesso controlado como se tratasse de regularização, é 

ainda mais cruel com as definições constitucionais sobre cidade. 

É preciso que seja afastada a possibilidade de implementação desse tipo de 

empreendimento principalmente pelos planos diretores que estão sendo atualmente revistos e 

que precisam manifestar a diretriz disposta no Estatuto da Cidade quanto à integração dos 

objetivos, das garantias e dos fundamentos constitucionais.   
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ANEXO A – Documentos necessários para diretrizes de parcelamento do solo 
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Fonte: <http://portaldeservicos.pbh.gov.br/portalservicos/view/paginas/apresentaServico.jsf>.  
Acesso em: 5.oOut. 2017. 
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ANEXO B – Diretrizes metropolitanas 
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Fonte: Ordenação Territorial da Agência Metropolitana de Belo Horizonte  
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ANEXO C – Exemplo de matrícula de área indivisa 
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Fonte: Cartório de Registro de Imóveis de Betim   


