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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo a reflexão sobre o cumprimento da função 

social da propriedade urbana para a garantia do equilíbrio do meio ambiente 

urbano. O estudo do contexto urbano pode indicar quais são as premissas da 

função social da propriedade que não são atendidas. Consequentemente, é 

possível determinar os ajustes necessários às condutas humanas que 

inviabilizam os recursos naturais primários.  

 

Essa realidade exige soluções provenientes da harmonização dos interesses 

públicos e privados, com vistas ao bem comum. Principalmente, que haja a 

implementação de educação ambiental para que se solidifique uma cultura 

preservacionista, e uma política de sustentabilidade do meio ambiente. Esse é 

um elemento importante, pois a função ambiental da propriedade é fator 

relevante para que se cumpra a função social da propriedade.  

 

Devido a essa abordagem, apresentamos um histórico da evolução do direito 

ambiental, e os seus conseqüentes reflexos no ordenamento jurídico, fruto da 

percepção contemporânea do quanto é essencial à biodiversidade, a 

manutenção de um meio ambiente equilibrado.  

 

Como a maioria dos recursos naturais está contida nas propriedades privadas, 

a voracidade das ocupações desordenadas, entre outros gravames ambientais; 

buscamos refletir sobre o espaço urbano e a sua função social para a garantia 

do meio ambiente urbano. Com vistas, à realização das funções sociais da 

cidade: habitar, trabalhar, circular e o lazer; as quais possibilitarão a obtenção 

da qualidade de vida garantida constitucionalmente.  

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation has as an objective the reflection about urban property social 

function accomplishment to guarantee the balance of urban environment. The 

urban context study may indicate what are the premises of a property social 

function that are not attempted. Consequently, it is possible to determine the 

necessary adjustment to human conduct that do not make possible the primary 

natural resources.  

 

This reality demands solutions that come from the private and public interests 

harmonization, reaching the common well being. Mostly, that environmental 

education is implemented so it can consolidate the preservationist culture, and 

a supportable politico of the environment. This is an important element, 

because the property social function is a relevant part so that the property social 

function may be accomplished. 

 

Due to this approach, we present an environmental right evolution historic, and 

their consequent reflects in law ordainment, result f contemporary perception of 

how essential is to biodiversity the maintenance of a balanced environment. 

 

As most of the natural resources are contains in private properties, the voracity 

of disordered occupation, among others environmental problems; we search the 

reflection about the urban space and its social function to guarantee the urban 

environment, Seeking to realize the city: living, working, going and coming and 

entertainment, this will make possible the life quality achievement, 

constitutionally assured.  
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INTRODUÇÃO 

 

A vida é o nosso bem maior e exige condições propícias para que a 

desfrutemos com saúde, com paz e felicidade. Neste sentido, a preservação 

ambiental é extremamente relevante. 

Entretanto, o meio ambiente apresenta-se num estágio desolador e para 

reverter a situação é preciso induzir culturalmente todos os seguimentos sociais a 

fazerem da parceria entre os setores público, privado e comunidade, um êxito. 

Dessa forma, espera-se obter a redução da pobreza e a melhoria das condições 

do meio ambiente artificial. 

Nesse sentido, o Plano Diretor estabelecido pela Lei 10.257/2001, é 

arrojado e inovador ao determinar a participação dos interessados nas melhorias 

estabelecidas. Rompe com a anacrônica formalidade vigente até então, que 

permitia à Administração Pública uma abordagem superficial dos problemas 

urbanos, com um resultado global de crescente desigualdade.  

É ostensivo ao disciplinar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

das cidades, por meio de uma política de ordenamento e expansão urbana, a qual 

inclui um monitoramento dessas ações que abrange a maioria da população. 

Conseqüentemente, ao focar o conjunto logra, disciplinar o cumprimento da 

função social da cidade. 

Assim, esta proposta será desenvolvida sob o foco destes três institutos: 

1) meio ambiente; 2) função social da propriedade; e 3) Plano Diretor. Relevantes 

para que se pragmatize, a neutralização das clivagens e um desenvolvimento 

urbano em prol do bem coletivo. 

 

Portanto, os institutos objeto deste trabalho são analisados sob o prisma 

do meio ambiente urbano com o escopo de viabilizar a coesão dos interesses 

sócio-econômicos e a prática de uma política urbana voltada à concretização da 

sadia qualidade de vida, do bem estar social, expressados na real utilização dos 
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espaços públicos e nas ocupações salutares dos bens imóveis pertencentes à 

sociedade civil. 

 

Com isto, justificamos o interesse desta pesquisa, que está respaldada 

no Estatuto da Cidade, e nas ações humanas dentro do espaço urbano, uma vez 

que a importância da “sadia qualidade de vida” está em possibilitar um ser 

humano feliz. 

 

A dissertação será assim desenvolvida: 

 

O primeiro capítulo aborda a doutrina do Direito Ambiental: conceitos, 

classificação, natureza jurídica e princípios. O interesse da nossa reflexão é o 

efeito das ações humanas dentro do espaço urbano, as quais repercutem 

nefastamente no habitat. Na tutela ambiental está a única possibilidade de se 

levar os diversos interesses citadinos a uma coesão equilibrada. 

 

O segundo capítulo aborda o meio ambiente artificial, onde focamos a 

formação do espaço urbano brasileiro, os princípios norteadores do direito 

urbanístico por ser tratar do ramo do direito público ao qual compete, organizar as 

causas do saturamento e da expansão urbana, e disciplinar os espaços citadinos. 

Através dessa verificação serão analisadas as situações presentes nas relações 

cotidianas entre os cidadãos e a sua cidade.  

 

O terceiro capítulo aborda o Plano Diretor, sua importância no 

desenvolvimento da função pública do Estado, que tem entre outros deveres, o de 

organizar os espaços habitáveis de modo a viabilizar melhores condições de vida 

ao homem. Traz comentários acerca do Plano Diretor, cujos ditames buscam 

harmonizar os interesses privativos dos seus respectivos titulares com a 

prevalência do equilíbrio das cidades, ou seja, a preservação do meio ambiente 

natural e o bem social.  

 

Por fim, o capítulo quarto aborda a importância das limitações impostas à 

propriedade urbana, sempre norteada pela função social, objetivando a 



3 

 

humanização dos espaços citadinos. Constata-se, outrossim, que melhoria das 

condições de vida nas cidades é determinante para que se realizem os desígnios 

do Direito Ambiental: assegurar a sadia qualidade de vida para todos. 
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I – MEIO AMBIENTE 

 

O ser humano sempre dispôs da natureza de forma livre e imediatista, 

porém, esse entendimento foi modificado pelas transformações sociais ocorridas, 

principalmente a partir da metade do século passado.  

Adotou-se uma nova perspectiva de vida em sociedade, o 

reconhecimento das diferentes culturas; admitiu-se que, por estarmos inseridos 

no coletivo, somos individualmente beneficiados pelo valor que o conjunto 

preservou; atribui-se uma valoração maior à natureza que garante a vida e a 

saúde. Essa nova percepção valorativa, também encampada pelo Direito, resultou 

um ordenamento autônomo: o Direito Ambiental, sobre o qual, serão 

apresentados conceitos de renomados juristas.  

Sérgio Pinto Ferraz, em 1972, denominou: “Direito Ecológico ao conjunto 

de técnicas, regras e instrumentos jurídicos organicamente estruturados, para 

assegurar um comportamento que não atente contra a sanidade mínima do meio 

ambiente”.1 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em 1975, conceituou Direito 

Ecológico: “como conjunto de técnicas, regras e instrumentos jurídicos 

sistematizados e informados por princípios apropriados, que tenham por fim a 

disciplina do comportamento relacionado ao meio ambiente”.2 

José Afonso da Silva ensina que: 

“... o direito visa proteger é qualidade do meio ambiente... há dois 
objetos de tutela ambiental: um imediato, que é qualidade do meio 
ambiente, e outro mediato, que é a saúde, o bem-estar e a segurança 
da população, que se vê sintetizado na expressão da qualidade de vida. 
... compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas 
naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e 

                                                           
1
 Direito Ecológico, perspectivas e sugestões. Revista da Consultoria Geral do Estado do Rio grande do 

Sul 2⁄44, 1972, n.4. Apud Paulo Affonso Leme Machado, Direito ambiental brasileiro, SP, 2002, p.127. 

2
 Introdução  ao Direito Ecológico e ao Direito Urbanístico, p.26. Apud Paulo Afonso Leme Machado, 

Direito ambiental brasileiro, p.127. 
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arqueológico. O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de 
elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 
desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. A 
integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente 
compreensiva dos recursos naturais e culturais. ...” 

Procurou o operador do direito alcançar a forma que melhor expresse os 

anseios sociais, entendendo tratar a sadia qualidade de vida “como sendo o 

direito de estar livre de condições que impeçam o completo bem-estar físico, 

mental e social, verificando as condições do meio ambiente, isto é, do lugar onde 

as pessoas vivem, trabalham, estudam e exercem outras atividades".3 

Celso Antonio Pacheco Fiorillo enfatiza que meio ambiente relaciona-se a 

tudo o que nos circunda, e que o Constituinte estabeleceu: 

“... o termo meio ambiente é um conceito jurídico indeterminado, 
cabendo dessa forma, ao intérprete o preenchimento do seu conteúdo... 
porquanto todo este é regido por inúmeros princípios diretrizes e 
objetivos que compõem a Política Nacional do Meio Ambiente. Não se 
busca estabelecer divisões estanques, isolantes, até mesmo porque 
isso seria um empecilho à aplicação de efetiva tutela. A divisão ... em 
aspectos que compõem busca facilitar a identificação da atividade 
degradante e do bem imediatamente agredido. ... a classificação 
apenas identifica o aspecto do meio-ambiente em que valores maiores 
foram aviltados. E com isso encontramos pelo menos quatro 
significativos aspectos: meio ambiente natural, artificial, cultural e do 
trabalho”.4 

 

Paulo Affonso Leme Machado assevera: 

“O Direito Ambiental é um sistematizador, que faz a articulação da 
legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes aos elementos 
que integram o ambiente. Procura evitar o isolamento dos temas 
ambientais e sua abordagem antagônica. Não se trata mais de construir 
um Direito das águas, um Direito da atmosfera, um Direito do solo, um 
Direito florestal, um Direito da fauna ou um Direito da biodiversidade. O 
Direito Ambiental não ignora o que cada matéria tem de específico, mas 
busca interligar estes temas com argamassa da identidade dos 
instrumentos jurídicos de prevenção e de reparação, de informação, de 
monitoramento e de participação”.5 
 

                                                           
3
 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional, São Paulo, 1997, p. 2 e 54.  

4
 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, os. 19 e 20. 

5
 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, os. 130 e 131. 
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Corrente doutrinária diversa, nega a autonomia científica do Direito 

Ambiental. Assim define Toshio Mukai: 

“O Direito Ambiental (no estágio atual de sua evolução no Brasil) é um 
conjunto de normas e institutos jurídicos pertencentes a vários ramos do 
Direito, reunidos por sua unção instrumental para a disciplina do 
comportamento humano em relação ao seu meio ambiente”.6 
 

Na mesma linha, conceitua Fernando Alves Correia: “o direito do 

ambiente está situado em boa parte no âmbito do Direito Administrativo, devido à 

importância das normas de polícia e ao papel desempenhado pelo Estado e 

outros entes públicos na defesa do ambiente”. 7 

Como o nosso tema envolve o meio ambiente urbano, registramos a 

distinção entre Direito Ambiental e Direito urbanístico, da lavra de Fernando Alves 

Correia: 

“O direito urbanístico não tem como fim direto e imediato a proteção do 
ambiente, mas a fixação de regras jurídicas de uso, ocupação e 
transformação do território, o que significa que o “móbil” ambiental, 
embora presente, não constitui a idéia condutora de regra jurídica 
urbanística, e, ao contrário, as normas jurídico-ambientais são 
intrinsecamente preordenadas aos fins de tutela do ambiente. Em 
segundo lugar, no que concerne à substância, há matérias que 
constituem o núcleo central do direito do ambiente e que de modo 
algum, se podem confundir com as do direito urbanístico (proteção da 
fauna e da flora; prevenção da poluição nas suas diferentes 
modalidades; a matéria da responsabilidade civil por danos ao 
ambiente; a matéria do ilícito ambiental, quer de índole criminal, quer de 
índole administrativa; o contencioso do direito do ambiente; o direito 
organizatório do ambiente; a matéria do Direito Internacional Público e 
Privado do Meio Ambiente.”8  

Os conceitos nos mostram que o Meio Ambiente constitui o objeto do 

Direito Ambiental e a sua definição legal está prevista no inciso I, do artigo 3º, da 

Lei n.º 6.938/81 - Lei da Política Nacional do Meio Ambiente: (..)  

Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

                                                           
6
 MUKAI, Toshio, Direito ambiental sistematizado, 1994, São Paulo, p.10. 

7
 CORREIA, Ernando Alves. O Plano Urbanístico e o princípio da igualdade, Col. Teses, Almedina, 1989, 

p.88. Apud Toshio Mukai, Direito ambiental sistematizado, São Paulo, 1994, p.11. 

8
 Op. cit., p.10. 
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I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de 
ordem física, química e biológica, que permitam, abrigam e regem a vida em todas as 
suas formas. 

 

Trata-se de um ramo do Direito que adquire maior expressividade com os 

problemas sociais decorrentes das Grandes Guerras, principalmente após a 

Segunda Guerra Mundial e para os quais os pressupostos do Direito Público e 

Privado não se aplicavam a contento.  

A partir de então, de forma gradual, solidifica-se uma nova espécie de 

conflito, oriundo da violação dos interesses de determinadas comunidades ou por 

contrariar um direito passível de interesse mundial, cujos lesados são 

indetermináveis, e o objeto indivisível.  

Contextualizando, à época sob análise, citamos a paz, os monumentos 

históricos, as diferentes culturas e respectivas etnias, o ar puro destituído dos 

efeitos atômicos que comprometeram a saúde de algumas das gerações 

subseqüentes. Assim, essa gama de interesses de massa, passa a ser objeto dos 

Direitos Difusos.  

As mudanças nas valorações, o avanço das relações sócio–econômicas, 

e as conseqüentes adequações no ordenamento jurídico, motivaram a releitura 

dos conceitos pertinentes aos interesses públicos (o titular é o Estado) e interesse 

privado (o cidadão é o titular). 
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1.1. Interesse Público Primário e Interesse Público Secundário 

 

Resta, doutrinariamente, pacífica a superação da dicotomia entre 

interesse público e interesse privado, estruturados nos ditames liberalistas. Hoje, 

sob a égide dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, o público 

compreende, também, a expressão “de valores de interesse geral da 

coletividade”.9  

Celso Antonio Pacheco Fiorillo consigna o reconhecimento do fato de 

que a conceituação sobre interesse público, vigente à época, a partir do artigo 

“Formações sociais e interesses coletivos diante da Justiça Civil” da lavra de 

Mauro Cappelletti,10 sofre alterações, pois há o reconhecimento de que não 

atende uma nova realidade de interesses contrariados. 

Também José Carlos Barbosa Moreira, que foi o primeiro jurista brasileiro a 

indicar que na Lei 4.717/65 – Ação Popular abordava-se a “defesa do direito 

metaindividual”.11 

Nesse sentido conceitua Hugo Nigro Mazzalli:  

“[...] a contraposição mais usual do interesse público (de que é titular o 
Estado) ao interesse privado (de que é titular o cidadão), na verdade 
exprime apenas uma faceta do que seja o interesse público. Entretanto, 
a expressão mais abrangente ainda é a do interesse público que, no 
dizer de Renato Alessi, compreende o interesse público primário e o 
secundário. Com efeito, não há como confundir o interesse do bem 
geral (interesse público primário), com o interesse da administração 
(interesse público secundário). Essa distinção evidencia que nem 
sempre, ao contrário, está a coincidir respectivamente interesse do 
bem geral (interesse público primário) com o modo como os 
órgãos governamentais vêem o interesse público secundário). E, 
nesse sentido, o interesse público primário (bem geral) pode ser 
identificado com o interesse social, o interesse da sociedade ou da 

                                                           
9
 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Curso de direito ambiental brasileiro, São Paulo, 002, p.4. 

10
 Formações sociais e interesses coletivos diante da justice Civil, RP, São Paulo, revista dos Tribunais, 

5:7. 

11
 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Curso de direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, p.4. 
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coletividade, e mesmo com os mais autênticos interesses difusos 
(o exemplo, por excelência, do meio ambiente)”. (negritamos)12  

 

Esse preceito, focado implicitamente no tema sob análise, nos projeta às 

conseqüências das explosões urbanas, tais como: a produção cultural; as 

ocupações incompatíveis com o relevo natural nos espaços urbano ou rural; os 

assoreamentos; a conscientização ambiental; o princípio poluidor-pagador; as 

técnicas preservacionistas do meio ambiente; o gerenciamento dos rios; as 

ocupações desordenadas e os seus infortúnios; a violência; a poluição; a 

industrialização; o desemprego; a superpopulação; as migrações. E essa se 

alastra de forma incontrolável, estende os limites citadinos, ora colidindo com o 

direito dos respectivos proprietários ora instalando-se nos espaços decorrentes de 

obras públicas, como nos assoreamentos dos antigos leitos de rios.  

 

1.1.1. Meio ambiente como patrimônio da coletividade. Abordagem Social 

 

É mister observar-se que a Lei n.º 6.938/81 - Política Nacional do Meio 

Ambiente, no seu artigo 2º, foi a que primeiro consignou como imperativo a 

preservação do habitat, e que somente em 1988 a Constituição Federal iria 

recepcioná-la. 

Tal medida decorre de conclusões éticas, fruto do direito natural que se 

fundamenta na natureza das coisas.  

Implicitamente estamos considerando a interligação da Ética do Bem 

Comum com a Ética do Meio Ambiente, interagindo com a moral social que neste 

foco requer do cidadão “uma cosmovisão”, a capacidade de respeitar o habitat 

como se fosse o seu Lar.  

                                                           
12

 O acesso à justiça e o Ministério Público, Revista Justitia, vol. 146, 2  . Trimestre de 1989. 



10 

 

Assim sendo, sob o ponto de vista ético, todo aquele que, legal e 

legitimamente, exerce atos de domínio sobre os recursos naturais e bens 

ambientais, na realidade são simples gestores do patrimônio em questão, 

passíveis de serem tanto mais responsabilizados quanto mais lesiva for a sua 

ação em face dos interesses coletivos. Não importa, se o detrimento ocorreu 

antes ou depois da realização da atividade.  

Ao Poder Público, a sociedade civil e, por conseqüência, ao Direito, 

compete a conservação, a recuperação e a revitalização do meio ambiente, por 

ser o habitat onde se desenvolve, atua e se expande a vida humana.  

 

 

1.2. Fundamento Jurídico Constitucional 

 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a recepcionar “... o tema 

„meio ambiente‟ em sua concepção unitária...”13 e instituiu-o como bem difuso ao 

declará-lo como essencial à vida e garanti-lo às futuras gerações. Nos termos do 

seu artigo 225: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.  

Oportunamente, José Renato Nalini recapitula que “o conceito de bem 

comum” já integrava o nosso ordenamento, conforme lições de Hely Lopes 

Meirelles:  

“no uso comum do povo os usuários são anônimos, indeterminados, e 
os bens utilizados o são por todos os membros da coletividade – uti 
universi -, razão pela qual ninguém tem direito ao uso exclusivo ou a 
privilégios na utilização do bem: o direito de cada indivíduo limita-se à 

                                                           
13

 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, p.85. 
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igualdade com os demais na fruição ou no suportar os ônus dele 
resultantes. Pode-se dizer que todos são iguais perante os bens de uso 
comum do povo”. Exemplos: “mares, praias, rios, estradas, ruas e 
praças”14 

 

Constata-se, pois, a veracidade da paulatina valorização da biosfera e, 

concomitantemente, a ampla abrangência da expressão meio ambiente e a 

relevância deferida a sua defesa.  

Nesse sentido, José Afonso da Silva assevera que: “... Prover o manejo 

ecológico das espécies significa lidar com as espécies de modo a conservá-las, 

recuperá-las, quando for o caso. E ... cuidar do equilíbrio das relações entre a 

comunidade biótica e seu habitat (mar, floresta, rio, pântanos etc)”.15 

José Renato Nalini observa ainda, que a atual Carta Magna 

instrumentalizou o cidadão de forma a intervir e com isso interferir no rumo dos 

acontecimentos, tanto na administração pública quanto nas políticas voltadas à 

sociedade civil.  

Os referidos instrumentos decorrem da “jurisdição civil coletiva”, que 

consoante lições de Celso Antonio Pacheco Fiorillo, são provenientes de dois 

Textos Legais: O Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) e a Lei da 

Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85).16 

Assim sendo, há dois sistemas processuais: o referente “as lides 

individuais” ao qual se aplica o Código de Processo Civil e o atinente a “tutela 

coletiva”, que se pauta na Lei da Ação Civil Pública (artigo 21) e o Código de 

Defesa do Consumidor (artigo 117); e subsidiariamente o Código de Processo 

Civil e demais legislações. As referidas lides se processam através de ação 

popular ambiental ou de ação coletiva para a defesa do meio ambiente. 

                                                           
14

 NALINI, José Renato, Meio ambiente no século 21, São Paulo, os. 287 e 288. 

15
 SILVA, José Afonso. Direito ambiental constitucional, São Paulo, 1997, p.31. 

16
 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Curso de direito ambiental, São Paulo, 2002, p. 244. 
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Assim, o Constituinte ao reconhecer “o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado” como um “direito fundamental de todos os brasileiros e de todas as 

pessoas que estiverem no Brasil”, tornou-o um direito indisponível. Outorgou ao 

Poder Público e a sociedade como um todo o dever de zelar pelo mesmo. 

Todavia, impôs ao Estado a “obrigatória política pública” de defender o ambiente, 

incumbindo-lhe “[...] preservar e restaurar os processo ecológicos essenciais”.17  

Nesse sentido, assevera Edis Milaré:  

“aqueles que garantem o funcionamento dos ecossistemas e 
contribuem para a salubridade e higidez do meio ambiente” – por 
exemplo, fixação, transformação, transporte e utilização de energia ... 
de matérias várias, biodegradação de rejeitos, receptores restituição 
aos corpos receptores (ar, água e solo) de suas condições e qualidade 
naturais, propagação e aperfeiçoamento das formas de vida num 
sentido evolutivo e de seleção natural, estabelecimento de condições 
adequadas à perpetuação e aperfeiçoamento da espécie humana em 
todos os seus aspectos. ... Outro dever imposto... é promover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas”. 18

 

Destarte, José Renato Nalini, indica outra atribuição Estatal: “... a 

preservação da biodiversidade e o controle das entidades de pesquisa e 

manipulação de material genético.”. Outrossim, noticia a existência de espaços 

onde há que predominar a intangibilidade, ou onde ocorra a atuação humana 

controlada. Fator que impõe a delimitação das áreas de conservação, por vezes 

nominadas: “... reserva biológica, estação ecológica, parque nacional, monumento 

natural, ... área de proteção ambiental e reserva extrativista”.19  

 

 

 

                                                           
17

 NALINI, José Roberto. Meio ambiente no século 21. São Paulo, p. 29. 

18
  MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, São Paulo, p. 216. 

19
 NALINI, José Roberto, Meio ambiente no século 21, São Paulo, os. 290, 291 e 292. 
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1.3. Natureza jurídica do Direito ao Meio Ambiente: Direito difuso, coletivo e 

individual homogêneo. 

 

A natureza jurídica do meio ambiente é de bem jurídico difuso, cuja 

definição legal está expressa no artigo 81, parágrafo único, inciso I, do Código de 

Defesa do Consumidor, o qual detém “caráter geral, aplicável a todo sistema 

jurídico”. 20 

 

Art. 81: A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas [1] 
poderá ser exercida em juízo individualmente [2], ou a título coletivo [3]. 

Parágrafo único – A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I. interesses ou direitos difusos, [4] assim entendidos, para efeitos deste Código, os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

II. interesses ou direitos coletivos, [5] assim entendidos, para efeitos deste Código, 
os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou 
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação 
jurídica base; 

III. interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes 
de origem comuns.21

  

 

Observe-se, ainda, que o meio ambiente caracteriza-se como bem 

difuso, também, pelo fato da Constituição Federal conceituá-lo como “bem de uso 

comum do povo”, no artigo 225, caput. 

 

 

 

                                                           
20

 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Interesses difusos e coletivos, São Paulo, 1996, os. 85 e 86. 

21
 BRASIL, Código de Defesa do Consumidor, artigo 81, edição de 1996. 
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1.3.1.  Direito Difuso 

 

Caracteriza-se pela indeterminação dos interessados, e essa se 

pragmatiza pela inexistência entre eles de um elo subjetivo ou de relação jurídica, 

e pela indivisibilidade do bem jurídico. Esses dois fatores, é que amparam a sua 

definição legal: “interesses ou direitos difusos, assim entendidos,... os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”.22  

Celso Antônio Pacheco Fiorillo esclarece a distinção entre bem 

difuso e bem público é de ordem subjetiva, pois, enquanto no âmbito difuso não é 

possível determinar o(s) titular(es), na esfera pública é possível identificar os 

interessados, embora os bens sejam indivisíveis e oriundos de interesse coletivo 

ou difuso.23 Aduz, outrossim, que direitos difusos transcendem os direitos 

ortodoxos, e destaca os quatro itens do artigo 225 da Carta Magna ao analisá-lo 

em concomitância com o inciso III do artigo 1º e o caput do artigo 5º do mesmo 

Texto Constitucional: 24  

1. A terminologia Direito de todos a um meio ecologicamente equilibrado, aponta que 
o vocábulo todos determina ser o bem difuso, de interesse de todos os seres 
humanos sob a égide do direito brasileiro, ou seja, ao pactuar brasileiros e 
estrangeiros que estejam no país é que delimita a coletividade de pessoas; 

2. que o bem ambiental equivale a um bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida; que os direitos tão característicos do século XIX como os 
de usar, fruir, fluir e dispor do bem, restam atrofiados por essa nova percepção 
valorativa que concebeu um novo gênero de bens, desvinculado da conceituação 
de bens públicos e privados, e administráveis pela União pois alcançados pelo 
artigo 20 do Texto Magno em face dos seus caracteres. 

3. que a “estrutura finalística do direito ambiental” requer que o bem seja essencial à 
sadia qualidade de vida e ressalta que o interesse relevante para vida humana 
dista à sua identidade, nacionalidade e aspectos culturais, e acentua por força do 
artigo 6º o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer à segurança, como 
viabilização da dignidade humana a qualquer pessoa, entre outros; 

                                                           
22

 BRASIL, Código de Defesa do Consumidor, Artigo 81, parágrafo único, inciso I, da Lei n  . 8078⁄90. 

23
 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Curso de direito ambiental brasileiro, SP, 2002, p.51. 

24
  Op. Cit. Os 12 a 15 
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4. ressalta que o ponto de ruptura com os limites dos conceitos tradicionais de bens 
é o reconhecimento do encargo irrevogável de legar às futuras gerações o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado; o que também engloba a proteção a toda e 
qualquer manifestação de vida e de forma muito ampla devido aos estudos acerca 
da origem da vida. Por exemplo: o DNA (ácido desoxirribonucleico), genomas e 
demais pesquisas genéticas. 25 

 

1.3.2.  Direito Coletivo 

  

Caracteriza-se pela possível determinabilidade dos titulares e 

indivisibilidade do seu objeto (transindividualidade); e encontra-se definido no 

Código de Defesa do Consumidor, Lei n.º 8.078/90, no seu artigo 81: 

Art. 81: A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único – A defesa coletiva será exercida quando se tratar de [...]: 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 
Código, os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou 
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica 
base;  [...].  

 

1.3.3.  Direito Individual Homogêneo 

  

Trata-se de um direito individual, fruto de origem coletiva e lhe é 

característico que a sua tutela seja exercida coletivamente. A individualidade 

desse direito se concretiza na execução, em fase de liquidação de sentença 

promovida pela vítima ou seus sucessores. 

Também está previsto na Lei n.º 8.078/90, Código de Defesa do 

Consumidor, artigo 81, parágrafo único:  

                                                           
25

 Op. Cit. Os 13 a 15. 
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Art. 81. [..] 

Inciso III- interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos 

os decorrentes de origem comum. 

 

 

1.4   Aspectos Antropocêntricos do Direito Ambiental 

 

 É o foco prático do direito ambiental, por um lado existe para garantir a 

essencial qualidade da vida e esta é o bem maior do homem26; por outro “para 

favorecer o próprio homem”.  

Celso Antônio Pacheco Fiorillo consigna à luz do artigo 225 da 

Constituição Federal que “... o interesse ambiental subsiste desde que útil à vida 

humana”. E reporta-se ao princípio n.º 1 da Declaração do Rio de Janeiro sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992: “Os seres humanos estão no centro 

das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida 

saudável e produtiva, em harmonia com a natureza”.27  

O mesmo autor noticia o posicionamento diverso de Diogo Freitas do 

Amaral, para quem o meio ambiente visa garantir “a vida em todas as suas 

formas como destinatária do direito ambiental”, e nos termos de: “... A natureza 

tem que ser protegida dela mesma, como valor em si, e não apenas como objeto 

útil ao homem...” 28 

                                                           
26

  HOUASSIS, dicionário da língua portuguesa. Antropocentrismo forma de pensamento comum a certos 

sistemas filosóficos e crenças religiosas que atribui ao ser humano uma posição de centralidade em relação 

a todo o universo, p.240. 

27
 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Curso de direito ambiental, São Paulo, 2002, p.16. 

28
Op.cit., p.18.  
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Todavia, esse entendimento encontra restrição, pois como a sustentada 

por Celso Antonio Pacheco Fiorillo, que aduz não lhe parecer razoável a idéia “do 

animal, da fauna, da vida em geral desvinculada do homem, pois o homem é o 

ser racional”. Os demais doutrinadores, embora não conceituem objetivamente a 

“visão antropocêntrica”, enfatizam a garantia da vida, a preservação da biota, da 

biosfera, e relaciona-os como “bem de uso comum do povo”, garantido 

constitucionalmente. 29 

Assim sendo, temos o homem como o destinatário e o beneficiário maior 

do legado ambiental. E por ser o único dotado de razão cabe-lhe a preservação 

do ecossistema. Ressalte-se a utilização de animais nas práticas esportivas, 

desde que conseqüentes de práticas culturais:  

“... quando entram em choque o direito constitucional do animal de não 
ser submetido a práticas cruéis e o de manutenção da cultura do povo, 
parece-nos que a única opção a prevalecer é a atividade cultural, 
porquanto é a identidade de um povo, representando a personificação 
da sua dignidade como parte integrante daquela região”.  

 

Exceto nos casos de espécies ameaçadas de extinção, a fim de garantir a 

sua permanência no sistema ecológico. 30 

 

 

1.5    Princípios fundamentais de Direito Ambiental 

 

Os princípios gerais do Direito compõem a estrutura de todo o 

ordenamento jurídico, são relevantes na elaboração das normas e essenciais na 

aplicação do direito, bem como para a integração do sistema jurídico. 

                                                           
29

 Op. Cit,, ps. 18 e 19. 

30
 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Curso de direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, p.18 e 19. 
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Assim sendo, os princípios do Direito Ambiental possibilitam a interação 

entre os Estados Soberanos e suas respectivas normatizações, que são 

ratificadas ou aperfeiçoadas ao longo das Conferências Internacionais, pois a 

preservação da natureza é o objeto imediato uma vez que se compõe de forma 

interdependente através dos ecossistemas de cada região do planeta; e o objeto 

mediato é a continuidade das manifestações das diferentes formas de vida.  

Nesse sentido, Paulo Affonso Leme Machado:  

“A cooperação no Direito internacional tem sido apontada como sendo o 
início da solução de muitos problemas que assolam o planeta Terra. 
Percorrendo-se a Declaração Rio/92 constam-se várias formas 

indicadas para a cooperação ambiental...” 31 

Portanto, o Direito Ambiental se estabelece como uma ciência autônoma 

por possuir doutrina e princípios próprios. No Brasil está previsto no artigo 225 da 

Constituição Federal e por meio da expressão “ecologicamente equilibrado” o 

Constituinte estabeleceu a interação harmônica com os demais ordenamentos, 

em todos os aspectos do meio ambiente.32  

Destacamos os princípios: da prevenção, da precaução, do 

desenvolvimento sustentável, da participação, do poluidor-pagador e o da 

ubiqüidade, por estarem mais vinculados à proposta do nosso trabalho.  

 

1.5.1.  Princípio da prevenção 

 

É inerente a quaisquer das premissas ambientais, que têm por objeto a 

continuidade da biosfera e a importância desse patrimônio projeta-se a quaisquer 

dos seus desdobramentos, justificando todas as medidas de conservação para as 

gerações futuras.  

                                                           
31

 MACHADO, Paulo Afonso Leme, Direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2007, p.94. 

32
 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Curso de direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, os 23 e 24. 
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Fernando Alves Correia assim explica esse principio:  

“... Pode ser visto como um quadro orientador de qualquer política 
moderna do ambiente. Significa que deve ser dada prioridade às 
medidas que evitem o nascimento de atentados ao meio ambiente. 
Utilizando os termos da alínea a do artigo 3º da Lei de Bases do 
Ambiente, as atuações com efeitos imediatos ou a prazo no ambiente 
devem ser consideradas de forma antecipada, reduzindo ou eliminando 
as causas, prioritariamente à correção dos efeitos dessas ações ou 
atividades suscetíveis de alterarem a qualidade do ambiente”.33  

Nesse diapasão, Celso Antonio Pacheco Fiorillo assevera que a 

jurisdição coletiva com mecanismos de tutela dos direitos difusos, além do óbice à 

continuidade dos danos, visa evitar as medidas que se limitam ações preventivas. 

Assim, estabeleceu-se a paridade entre os litigantes.34  

A Constituição Federal recepcionou o princípio da prevenção no caput 

do seu artigo 225 e preceituou, amplamente, o dever de proteger e preservar o 

meio ambiente ao Poder Público e a coletividade:  

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 o ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.  

 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder Público: 

I - (...); 

II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV – exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio 
de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
                                                           
33

 Cf. O plano urbanístico e o princípio da igualdade, p.80, Coimbra Almedina. In Direito ambiental 

sistematizado. Apud Toshio Mukai, Direito ambiental sistematizado, S”ao Paulo, 1994, p.35. 

34
  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, p. 37 e 38. 
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V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e subsistências que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; 

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;  

 

A cultura da prevenção é fruto de uma consciência ecológica a qual 

pressupõe uma eficaz educação ambiental e a adoção de políticas públicas com o 

fito de resultar numa sociedade empenhada em evitar o dano ambiental, o que só 

ocorre quando se tem o hábito da cidadania ativa e consciência cívica.  

Destacam-se como instrumentos preventivos essências e com 

resultados positivos: o Estudo de Impacto Ambiental – EIA; o Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA; o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, que objetiva fazer 

os ofensores se comprometerem a alterar suas atitudes, sob pena de virem a 

responder por elas; o Estudo de Impacto de Vizinhança; e a prévia e implícita 

cultura da preservação ambiental por parte da coletividade. 
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1.5.2.   Princípio da precaução 

 

Esse princípio caracteriza-se pela percepção e ação antecipada diante 

do risco ou do perigo. A sua magnitude resulta do fato de que muitos dos danos 

ambientais são irreversíveis e irreparáveis. 

Esclarece Paulo Affonso Leme Machado:  

“O princípio da precaução entra no domínio do direito público que se 
chama „poder de polícia‟ da administração. O Estado, que, 
tradicionalmente, se encarrega da salubridade, da tranqüilidade, da 
segurança, pode e deve para este fim tomar medidas que contradigam, 
reduzam, limitem, suspendam algumas das liberdades do homem e do 
cidadão: expressão, manifestação, comércio, grandes empresas. O 
princípio da precaução estende este poder de polícia. Em nome desse 
princípio, o Estado pode suspender uma grande liberdade, ainda 
mesmo que ele não possa apoiar sua decisão em uma certeza 

científica. François Ewald”. 35 

 

Destaque-se a importância ainda maior desse princípio no que se refere 

à vida e a saúde, pois, além de vitais, constituem direitos fundamentais e tem 

excepcional repercussão no meio ambiente do trabalho. 

 

1.5.3.   Princípio do desenvolvimento sustentável 

 

Este princípio surgiu na Conferência Mundial de Meio Ambiente, realizada 

em Estocolmo em 1972, ratificado na Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento - Eco 92, no Rio de Janeiro, e renovado em 

Joanesburgo em 2002. 

                                                           
35

 “La précation une responsabilité de L׳´Etat”, Le Monde – édition: eletronique.10.3.2000. Apud Paulo 

Affonso Leme Machado, Direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, ps.65 a 6. 
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Conseqüente da admissão de que os recursos naturais são finitos, 

objetiva equilibrar a preservação do meio ambiente e, essencialmente, a dos 

recursos não renováveis com o desenvolvimento social; a exploração mercantil e 

tecnológica, a fim de garantir a sustentabilidade e a continuidade da biosfera. O 

que se faz norteado por meio de uma política atenta à justiça social, com vistas a 

possibilitar que se alcance a efetiva “qualidade de vida”. Delimita Celso Antônio 

Pacheco Fiorillo “... o desenvolvimento que atenda às necessidades do presente, 

sem comprometer as futuras gerações”. 36 

Este princípio está constitucionalmente previsto no artigo 170:  

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: (...) 

VI – defesa do meio ambiente.  

Contudo, é utópica a esperança de que isso se realize sem 

planejamento e a coerção estatal. Para a eficácia desse princípio, além da 

compatibilidade entre o desenvolvimento sócio-econômico e a preservação do 

habitat, é necessária uma pré-disposição a respeitá-lo, e esta com foco de 

solidariedade, decorrente de prévia e eficaz educação ambiental.  

A despeito das várias dificuldades, sabemos que o essencial equilíbrio 

ecológico, é resultado do comportamento social uniforme nas práticas 

sustentáveis e no respeito aos limites do uso permitido. Para tanto, merece 

destaque atuação das Organizações não governamentais – ONGs, que mobilizam 

forças de milhões de pessoas para mudanças de atitudes, e que terminam por 

fazer o Estado agir eficazmente no caminho apontado. Como exemplo brasileiro 

citamos o Projeto TAMAR, e no plano internacional o Greenpeace. 37 
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 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Curso de direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, p. 27. 

37
  No anexo da presente dissertação constam os históricos da ONGs Projeto Tamar e Greenpeace. 



23 

 

1.5.4. Princípio da participação 

 

Esse princípio refere-se à atuação conjunta do Estado e da coletividade, 

que se reflete por meio da criação de órgãos públicos especializados no tema e 

na organização da sociedade civil em instituições como: as Organizações não 

Governamentais – ONG‟s, sindicatos, a expressiva atuação do Ministério Público 

por meio dos inquéritos civis e ações civis públicas.  

Ressaltem-se as metas para a efetiva educação ambiental, propostas 

por Celso Antonio Pacheco Fiorillo, e que são os sedimentos essenciais para a 

eficácia de toda e qualquer premissa ambiental:  

“a) reduzir os custos ambientais, à medida que a população 
atuará como guardiã do meio ambiente; b) efetivar o princípio da 
prevenção; c) fixar a idéia de consciência ecológica, que buscará 
sempre a utilização de tecnologias limpas; d) incentivar a 
realização do princípio da solidariedade, no exato sentido que 
perceberá que o meio ambiente é único, indivisível e de titulares 
indetermináveis, devendo ser justa e distributivamente acessível a 
todos; e) efetivar o princípio da participação, entre outras 
finalidades”. 38 

Com isso, resultará na atuação humana controlada, o que será de 

grande benefício para a natureza.  

 

1.5.5. Princípio do poluidor– pagador 

Este princípio, com caracteres preventivo e repressivo, possui duas 

metas: “a) busca evitar a ocorrência de danos ambientais; e b) ocorrido o dano, 

visa sua reparação”. Assim, o vocábulo pagador, no termo poluidor-pagador 

refere-se ao dano ambiental, e não se restringe a dinheiro, o que impõe a 

preferência em se estabelecer a recomposição do meio ambiente. Está 

contemplado na Constituição Federal em seu art. 225, parágrafo 3º: 
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  FIORILLO, Celso Antonio Oacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, p.41. 
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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. (...) 

Parágrafo 3º : As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.  

Assim, determina a todos os agentes, do poder público e da sociedade 

civil, que, as suas expensas, adotem medidas de prevenções efetivas e, na 

hipótese de ocorrência de danos, o poluidor arcará integral e cumulativamente, 

em todas as esferas (administrativa, penal e civil) com os ônus decorrentes.  

Salienta-se a presença de alguns aspectos da responsabilidade civil: a) 

responsabilidade civil objetiva, b) prioridade da reparação específica do dano 

ambiental e c) solidariedade para suportar os danos causados ao meio ambiente. 

Destaque-se os termos da Lei n.º 6.938/81, no seu artigo 4º, incisos VI e 

VII, que combinados reforçam o dever de se analisar o possível retorno ao status 

quo ante, e se impossível a reparação natural, então, há que ser arbitrado um 

valor pecuniário em substituição a esse fator, sem prejuízo das reparações moral 

e civil; por ser mais propicio ao meio ambiente e harmônico com os ditames da 

referida norma.  

Artigo 4º: A Política Nacional de Meio Ambiente visará: (...)  

Inciso VI- à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à 
sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do 
equilíbrio ecológico propício à vida; 

Inciso VII- à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar 
e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da obrigação pela utilização de recursos 
ambientais com fins econômicos. 

Nesse sentido, também preleciona Paulo Affonso Leme Machado:  

“O uso gratuito dos recursos naturais tem representado um 
enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a comunidade que não usa do 
recurso ou o que o utiliza em menor escala fica onerada. O polidor que 
usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes 
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invade a propriedade pessoal de todos os outros que não poluem, 

confiscando o direito de propriedade alheia”. 39 

Ainda, complementa destacando o caráter não punitivo deste norteador, 

pois ainda que não presente à ilicitude o mesmo possa incidir, basta apenas a 

demonstração do uso nocivo ou a poluição do bem ambiental.  

Registre-se que a Comunidade Econômica Européia ao definir este 

princípio, é taxativa quanto ao alcance da reparação dos danos:  

“... as pessoas naturais ou jurídicas, sejam regidas pelo direito público 
ou direito privado, devem pagar os custos das medidas que sejam 
necessárias para eliminar a contaminação ou para reduzi-la ao limite 
fixado pelos padrões ou medidas equivalentes que assegurem a 
qualidade de vida, inclusive os fixados pelo Poder Público 
competente”.40  

Ainda, na sua análise sobre o “princípio do poluidor-pagador”, têm-se a 

garantia maior, ou até mesmo o mecanismo de “freio e contrapeso”, que limita a 

incidência das lesões ambientais, e se espraia nas legislações aplicáveis à 

matéria, por exemplo: Lei n.º 6.938/81, artigo 4º, VIII e artigo 14, § 1º; Lei Federal 

n.º 9.433/97, artigos 1º e 11; Lei n.º 9.605/98, artigo 4º : 

Lei n.º 6.938/81 – Lei da Política Nacional do meio Ambiente:  

Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente visará: (...) 

Inciso VII – à imposição ao opositor e ao predador, da obrigação de recuperar 
e/o indenizar os danos causados e, ao usuário da contribuição pela utilização de recursos 
ambientais com fins econômicos. (...)  

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, 
estadual e municipal, o não cumprimento das obrigações necessárias à preservação ou 
correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental 
sujeitará os transgressores: (...)  

§1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 
obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetos por sua atividade. O Ministério Público 
da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e 
criminal por danos causados ao meio ambiente.  

                                                           
39

  MACHADO, pulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, ps 51 e 52. 

40
 Fiorillo, Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Curso de direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, p.38. 
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Lei Federal n.º 9.433/97 – Política Nacional de Recursos Hídricos:  

Art. 1º. A água é um bem de domínio público; (...) 

Art. 11. O regime de outorga de direito de uso de recursos hídricos tem como 
objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo 
exercício dos direitos de acesso à água.  

Lei n.º 9.605/98 – dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. (...)  

Art. 14. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 
personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados a qualidade do meio 
ambiente. 

 

 

1.5.6. Princípio da ubiqüidade 

 

 

Orienta para a preservação e qualidade do meio ambiente, que se faz 

observar através da ingerência direta e indireta do poder público, ocorrida previa, 

durante ou posteriormente às realizações de todas e quaisquer atividades, a fim 

de evitar que o habitat seja degradado, tanto em âmbito local quanto global. 

 

 

 

 

 



27 

 

1.6. Classificação: meio ambiente natural, artificial/urbano, cultural e do 

trabalho 

 

O meio ambiente conforme previsto no ordenamento brasileiro, é o bem 

jurídico difuso correspondente ao ecossistema em equilíbrio, no qual é possível a 

manifestação plena da biosfera e assim haverá o ambiente ecologicamente 

equilibrado nos termos do preceito Constitucional. 

Contudo, há variáveis ambientais tais como: os diferentes territórios com 

suas biotas específicas; as áreas alteradas e edificadas pelos homens com os 

sítios arqueológicos; os espaços dedicados à transformação e geração de 

riquezas; o que levou o doutrinador a classificá-los em: natural, artificial, cultural e 

do trabalho. Nesse sentido Celso Antonio Pacheco Fiorillo observa que a 

classificação se aproveita para aferir “... o aspecto do meio ambiente em que 

valores maiores foram aviltados”. 41 

 

1.6.1. Meio ambiente natural ou físico 

  

Constitui-se na manifestação da natureza sem a interferência da ação 

humana, é composto pelo solo, água, ar atmosférico, flora e fauna. Toda a 

matéria ambiental contempla o meio ambiente natural, que está mediatamente 

tutelado pelo “caput” do artigo 225 da Constituição Federal e imediatamente, v.g., 

pelo § 1º, incisos I e VII”.42  

Art. 225. (...)  

§ 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
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 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Curso de direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, p.20. 

42
 Op. cit., p.21.  
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I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; (...) 

VII- proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécie ou submetam os 
animais a crueldade”.  

 

1.6.2. Meio ambiente artificial 

 

O espaço urbano construído, quando formado pelo conjunto de 

edificações, é chamado de espaço urbano fechado; quando composto pelos 

equipamentos públicos formam o espaço urbano aberto. “Este princípio está 

relacionado ao conceito de cidade, o vocábulo „urbano‟, do latim urbs, urbis, 

significa cidade e, por extensão, seus habitantes”.43  

É aplicável a todos os espaços habitáveis “não se opondo ao rural, 

conceito que nele se contém: possui, pois, uma natureza ligada ao conceito de 

território”. Está previsto nos: artigo 5º inciso XXIII; artigo 21 inciso XX; artigo 182; 

artigo 225 da Constituição Federal, e pelo Estatuto da Cidade - Lei n.º 

10.257/2001).44  

Enfatiza José Afonso da silva, com base em Harvey S. Perloff, que o 

meio ambiente urbano abarca dois temas públicos: o interesse pelo meio 

ambiente natural e pelas comunidades urbanas, posto que o meio urbano figura 

como acessório do meio ambiente natural, através do elo representado pela 

qualidade do ar, da água, das áreas florestais entre outros recursos. 45 
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  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Curso de direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, p.21. 

44
 Op. cit., p. 21. 

45
 Cf “A temática ecológica do ponto de vista antropológico e ético” em Ecologia e Economia, São Paulo, 

Fundação Konrad-Adenauer-Stifung⁄Centro de estudo (Traduções n.1), 1992. Apud José Afonso da Silva, op. 

cit, p. 4. 
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Alerta, entretanto, para o aspecto de que se por um lado a nomenclatura 

meio ambiente tem um potencial unificador e totalizante devido ao potencial do 

interesse difuso e coletivo. Também, acarreta o risco de se eclipsar a valiosa 

percepção “da Natureza bruta como natura, com suas leis estáveis”; e relembra 

por Martin Rock que “a natureza constitui um valor por si”.46  

  

1.6.3.  Meio ambiente cultural  

 

Refere-se aos valores de natureza antropológica, são as expressões da 

atuação humana no meio ambiente natural onde, também, registram as suas 

características culturais; nos termos do artigo 216 da Constituição Federal. 

Também, nos seus artigos 5º inciso LXX (ação popular) e o 129 inciso III (ação 

civil pública), preceitua os remédios constitucionais indicados, e no artigo 23 

incisos III e IV estabelece que a proteção desse patrimônio compete a todos os 

entes da Federação.47  

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem: 

I – as formas de expressão; 

II- os modos de criar, fazer, e viver; 

III –as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV- as obras, objeto, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (...) 

Art. 23 É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: (...) 

                                                           
4646

 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2022, p. 16. 

47
  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Curso de direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, p. 22. 
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III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor históricos, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de 
outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; (...) 

 

1.6.4. Meio ambiente do trabalho 

  

Trata-se de um meio ambiente especial, pois visa proteger e preservar a 

saúde e a segurança dos trabalhadores no ambiente onde desempenham as 

suas atividades laborais.48 Previsto no artigo 200 “caput”, inciso VIII da 

Constituição Federal: 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei: (...) 

VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho. 

Assim sendo, distingue-se do Direito do Trabalho que disciplina acerca 

das relações jurídicas entre empregado e empregador. salientando a natureza 

econômico-social da referida submissão. 

No mesmo sentido, José Afonso da Silva, em seu Curso de Direito 

Constitucional Positivo, esclarece ser imperioso que a produção seja racional e 

coerente com os ditames da preservação ambiental, incluindo-se o relacionado 

aos trabalhadores:  

“Não basta, porém, ser produtiva para que ela seja tida como 
cumpridora do princípio, se ela produz, mas de modo irracional, 
inadequado, descumprindo a legislação trabalhista em relação a seus 
trabalhadores, evidentemente que está longe de atender a sua função 
social”. 49 
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  SILVA, José Afonso da, Direito ambiental constitucional, São Paulo, 1997, p.5. 

49
  SILVA, José Afonso da, Curso de direito constitucional positivo, São Paulo, 1998. 
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1.7. Meio ambiente, gestão do Poder Público e da comunidade 

 

O Constituinte estabeleceu a co-responsabilidade, entre Estado e 

sociedade civil, pela tutela ambiental ao declarar o meio ambiente como “um 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”.50  

O Texto Constitucional em vigência privilegia a ética, e detém uma vasta 

gama axiológica, instrumentalizando a todos para a efetiva intervenção em prol da 

prevenção e manutenção do meio ambiente, que nos é vital. O Estado detém o 

exercício legítimo da coação, e se o Judiciário só age se instado, o Executivo e o 

Legislativo estão abalizados para promover de imediato a proteção dos interesses 

da natureza.  

Aos cidadãos há o dever de postular o exercício desse zelo perante o 

Poder Público e, em contrapartida, também, possuem a obrigação e todos os 

meios necessários para interferirem na ocorrência dos fatos, conforme disposto 

no artigo 5º inciso LXXIII da Constituição Federal:  

Art. 5º. (...): 

LXXIII- qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando 
o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 
(...). 

Neste ditame constitucional constata-se a presença dos princípios 

anteriormente elencados, com maior ênfase o da prevenção e o da participação. 

As inúmeras reações, instadas nos âmbitos: administrativo, judicial ou 

social, quer sejam pelo Poder Público através dos Procuradores e/ou dos 

representantes dos Ministérios Públicos e pela sociedade civil, comprovam a 
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  BRASIL, Constituição da República (1988), artigo 225, edição 2003. 
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prevalência dos mencionados princípios fundamentais do Direito Ambiental e a 

eficácia desses meios assecuratórios aos direitos fundamentais, entre os quais há 

a função social da propriedade, preceituada nos termos do artigo 5º, inciso XXIII: 

“a propriedade atenderá a sua função social”. Como exemplo, citamos a invasão 

de espumas provenientes da poluição do Rio Tietê, no Município de Pirapora - 

São Paulo, o que inviabilizava qualquer tipo de locomoção nos períodos da 

madrugada e parte da manhã, além de comprometer a saúde da população, 

motivar a desvalorização dos imóveis e comprometer o turismo local. Fato que 

motivou a instauração de inquérito civil e da oportuna ação civil pública. 51 

São de grandes relevâncias as ações e as manifestações sócio-políticas 

do Terceiro Setor, que alem das atuações publicas, prestam assistência direta a 

casta desfavorecida ou excluída. Abordam desde intentos para recuperar o 

habitat – Rio de janeiro, oportunidade na qual, em parceria com a Petrobras, alem 

da assistência a fauna as Organizações Não Governamentais – Ong׳s, também 

auxiliaram as comunidades de pescadores locais. Contudo, suas intervenções 

abordam orientações sobre cidadania que muitas vezes resultam em ações 

judiciais, motivadas por interesses coletivos ou privados.  

Em São Paulo, em locais de grande periculosidade há Organizações Não 

Governamentais - Ong‟s, como o grupo Sou da Paz no Jardim Ângela, que 

desenvolvem oficinas de artes, orientações de cidadania, cursos sobre 

tecnologias que instrumentalizam os jovens para ingressar no mercado de 

trabalho. 52  

Com isto, há um contingente de cidadãos melhor capacitados, 

sensibilizados e aptos a interagir socialmente, o que ensejará a redução a índices 

de tolerabilidade os atos de vandalismo, a violência urbana, a agressão aos 

recursos naturais inseridos nos centros urbanos (mananciais, reservas e parque 

florestais). 

                                                           
51

  Fatos ampla e reiteradamente divulgados na imprensa escrita, no ano de 2003. 

52
 Fatos ampla e reiteradamente divulgados na imprensa escrita, nos de 2002 e 2003. 
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A antropóloga Ruth Cardoso, presidente da ONG Comunitas principal 

articuladora das ações conjuntas entre o Poder Publico e o Terceiro Setor, o qual 

define como conjunto das organizações sem fins lucrativos ... ONGs, Fundações, 

universidades...53 

Ressalta que a avaliação previa dos resultados  propostos pelas ONGs 

deve ser o   fator determinante para a concretização das parcerias, pois a 

mencionada avaliação elide o assistencialismo e a ingerência. Essa, e fruto do 

velho clientelismo, O estado era clientelista, não os agentes de ação social. 

Clientelista são os políticos, não as ONGs.54 Além de apontar a ineficácia da 

fiscalização existente por ser burocrática. 

Também, esclarece que a legitimidade das entidades que compõe o 

terceiro setor respalda-se em prova de “inquestionável reputação ético-

profissional” ou por deter uma técnica ou notório saber, além de atuar sem fins 

lucrativos.     

Inerente a isto estão os resultados das ações do Poder Público e das 

comunidades, norteadas pelos princípios constitucionais tais como: a dignidade 

da pessoa humana, a função social da propriedade, os valores sociais do trabalho 

e da livre iniciativa; entre outros. As crescentes intensidades da consciência 

ambiental sedimentam e impulsionam o crescimento dessas ações preventivas, 

tanto por parte do Governo quanto da sociedade civil, que se realizam em 

parcerias ou individualmente, o que atesta a viabilidade da sua extensão à gestão 

ambiental. 
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  CARDOSO, Ruth. A fiscalização é inútil, burocrática, Caderno DOSSIÊ ESTADO. Fonte de 55% das ONG׳s: 

dinheiro público , O Estado de São Paulo, de 29.08.2004, p. H7. 
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II – MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL/URBANO 

 

Por ser referente às cidades, a natureza desse tema nos leva à análise 

do seu significado social, cujas origens remontam dos agrupamentos tribais, a 

Antigüidade Clássica e oriental, dos burgos da Europa Medieval, às atuais 

cidades, edificadas com respaldo cultural e tecnológico. 

Dos primórdios aos nossos dias, embasado em diferentes motivações, o 

interesse econômico determina as concentrações populares. Constata-se que 

sempre houve a distribuição perversa de riquezas, bem como a existência dos 

cinturões de pobreza nos arredores dos antigos burgos, que hoje nos entornos 

das metrópoles são nominados de “... favelas no Brasil, ranchos na Venezuela, 

barriadas no Peru, bidonvilles nos países de língua francesa, ishish no Oriente 

Médio”.55 Esses conjuntos acarretam a dilapidação dos recursos naturais e a 

proliferação de resíduos, de forma que já estão inviabilizando o meio ambiente e 

comprometendo a biosfera.  

Nos países de Terceiro Mundo o desenvolvimento das cidades é mais 

dinâmico e com intensas diferenças, pois se há uma urbanização pautada em 

projetos arquitetônicos, regulamentos e consonância com planos de saneamento 

básico e infra-estrutura, em paralelo às mesmas, se desenvolvem, numa escala 

mais frenética, um filão que não tem acesso aos benefícios ora citados, e 

pragmaticamente se auto gerenciam. Por meio de ocupações irregulares e sem 

titulação válida, constroem suas habitações, na maioria ao arrepio das normas da 

defesa civil e da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, determinam 

arruamentos e acessos nem sempre viáveis. E, a posteriori, o Poder Público vem 

adequando esses núcleos subnormais às condições de habitabilidade, de acordo 

com as regras de ordem pública e de interesse social ditadas pela Carta Magna e 

demais leis infraconstitucionais pertinentes.  
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Assim sendo, é evidente a necessidade de reorganização, de limitação 

de movimentações urbanas e interurbanas, sob orientações políticas públicas 

obtidas com a participação da coletividade, a fim de que se atinja o objetivo 

previsto no caput do artigo 182 da Constituição Federal: “... tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-

estar de seus habitantes”.56  

 

 

2.1. Espaço urbano 

 

É o espaço onde a população local desenvolve as funções típicas de uma 

cidade, quais sejam: habitar, trafegar, trabalhar, divertir; desde que nele não 

prevaleça a atividade agrícola (não seja tipicamente agrícola). Para a finalidade 

deste trabalho, adotamos esta posição a partir da conceituação de Daniela 

Campos Libório Di Sarno.57  

José Afonso da Silva, afirma: 

“A propriedade urbana, diferentemente da propriedade agrícola, é 
resultado da projeção da atividade humana, está impregnada de valor 
cultural e só passa a existir e a definir-se, pelo visto, pela atuação das 
normas urbanísticas. (...). urbanismo é uma ciência que objetiva a 
organização dos espaços habitáveis, enquanto urbanificação é o 
processo deliberado para correção da urbanização. (...) Habitar, traz a 
idéia básica, ... de habitualidade no permanecer, no estar num local 
preciso, correlatamente ao residir e morar”.58  

O mesmo autor esclarece, que nem todo núcleo urbano constitui uma 

cidade, e que a mesma, devido à dimensão e densidade populacional da sua 
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região, apresentará variação na sua concepção. Outrossim, que os centros 

urbanos no Brasil, somente tornam-se cidades, “... quando o seu território torna-

se Município. Cidade no Brasil é sede do governo Municipal.”.59  

Assim, aponta o mesmo autor, três concepções para o conceito de 

cidade: 

a. conceito demográfico e quantitativo de cidade: requer “uma comunidade de 
dimensões e densidade populacional consideráveis, abrangendo uma variedade 
de especialistas não-agrícolas, nela incluída a elite culta”; 

b. concepção econômica de cidade: enseja que a população local supra as suas 
necessidade de subsistência, abastecendo-se na sua localidade, efetuando 
gastos essenciais à sua demanda diária no mercado da localidade, bem como 
adquirindo produtos dos seus habitantes. Lugar onde se exercitam os negócios, o 
poder público e cultivam-se os valores espirituais. 

c. Cidade como um conjunto de subsistemas administrativos, comerciais, industriais 
e sócio-culturais no sistema nacional geral: “como subsistema administrativo é 
sede das organizações públicas que governam e também talvez regiões maiores 
que a rodeiam; como subsistema comercial a cidade é centro de população 
assume a posição nodal do comércio no sistema nacional; e, como subsistema 
industrial é o nexo da atividade industrial do país. Como subsistema sócio-cultural 
atua propiciando o desenvolvimento de instituições educacionais, religiosas, 
centro sociais, comunitários, culturais e recreativos”. Esclarece, o autor que o 
contexto brasileiro ajusta-se ao terceiro modelo.60  

Dispõe a Declaração dos Direitos Humanos, em seu artigo XXV, acerca 

de moradia:  

“1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a 
si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação e vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, o 
direito à segurança em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, 
velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 
circunstâncias fora de seu controle”. 61 

Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida consigna que “a Declaração 

esclarece o conteúdo dos direitos humanos vagamente abordados pela Carta da 

ONU”. Também, sobre as dificuldades para a efetivação do respeito aos direitos 

humanos no plano internacional, esclarece que por não disporem de condão 
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vinculante aos Estados, as declarações se complementam interagindo 

mutuamente com tratados e convenções, em face da diversidade dos 

instrumentos de direitos humanos.62  

Ainda complementa que: 

“A declaração reconheceu expressamente os direitos econômicos, 
sociais e culturais em conjunto com os civis e políticos, declarando que 
tais direitos são aplicáveis a todas as pessoas, em qualquer lugar no 
mundo. 

Em razão das características da universalidade, interdependência e 
inter-relação dos direitos humanos, uma pessoa somente terá um 
padrão de vida adequado se forem assegurados a ela e à sua família 
todos os direitos que lhe garantam saúde e bem estar, mencionando a 
Declaração sem ser exauriente, a alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos entre outros”. 63 

Assim sendo, a interpretação dessa disposição contida na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, combinada com os artigos 182 e 225 da 

Constituição Federal, resta legítima. Uma política voltada a racionalizar as 

movimentações das massas e a refrear o crescimento artificial das cidades, longe 

de contrariar o princípio da eqüidade ou qualquer outra garantia fundamental, 

estará dirigida à persecução do bem comum, conforme previsto no artigo 3º e no 

Preâmbulo do nosso Texto Maior: 

Preâmbulo: 

“... instituir um Estado Democrático, destinado a 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, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com 

a solução pacífica das controvérsias, promulgamos....”. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho  esclarece acerca de igualdade: 
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“A igualdade perante a lei não exclui a desigualdade de tratamento 
indispensável em face da particularidade de situações. As distinções, 
porém, devem ser rigorosa e estritamente necessárias, racionalmente 
justificadas, jamais arbitrárias. E, como exceções devem ser 
interpretadas restritivamente...”. 64 

 

 

2.2. Formação dos espaços urbanos brasileiros 

 

A ocupação do território brasileiro ocorreu por meio dos vastos 

latifúndios. Inicialmente eram destinados à composição das capitânias 

hereditárias com finalidades extrativistas e de proteção da Colônia. Esses núcleos 

residenciais eram esparsos e auto-suficientes. 

Extintas as capitanias, no Século XVI, foi implantado um Governo Geral 

a cargo de Tomé de Souza, em Vila Velha, ao qual estavam submetidos os 

demais vilarejos ou regiões, que foram desenvolvendo as suas atividades 

econômicas e compondo a sua população. Todavia, esse governo centralizado 

restou frágil, em face das atividades da indústria açucareira, que escoava a 

produção através de portos independentes, dificultando a fiscalização 

administrativa.  

Assim, o início da ocupação do nosso território ocorreu na faixa 

litorânea, com o predomínio do extrativismo, depois a produção açucareira 

acentuou as formações de vilarejos. No interior da Colônia, além da Vila de 

Piratininga, merece destaque Ouro Preto, e essa devido à extração do ouro que 

atraiu fenomenal população para a região, ensejou a construção do acervo 

arquitetônico mais rico e expressivo dessa era colonial. Também, são expressivos 

os pólos edificados em São Paulo, Rio de Janeiro e no Nordeste, sendo que essa 
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última região manteve-se a margem do processo de industrialização que ocorreu 

no final do século XVIII. 

A ocupação dos espaços nas referidas cidades processou-se 

aleatoriamente, o que resultou em sérios problemas de saúde pública, tais como 

abastecimento de água, alimentos, moradias precárias, imoralidades, falta de 

saneamento, doenças, problemas com as vias de circulação, terminando por 

obrigar o Poder Público a desenvolver políticas públicas, a editar normas de 

condutas mais específicas. 

Enfim, foram as conseqüências dessa ocupação desordenada que, no 

início do século XX, originou o Direito Urbanístico e não o prévio interesse em 

organizar o desenvolvimento das cidades.  

Atualmente o urbanismo tem por objeto a organização do espaço urbano 

para efeitos do bem estar coletivo. Para tanto edita legislação, elabora 

planejamento, executa obras públicas e dimensiona essas suas funções conforme 

a necessidade coletiva. 

Por isso, tem um desempenho interdisciplinar com o meio ambiente 

artificial, pois o espaço urbano é o ordenador da vida coletiva, com suas questões 

cotidianas de produção e consumo, transporte, comunicação e valores pessoais. 

E esse elo se justifica por meio da harmonização entre os princípios do Direito 

Urbanístico com os do Direito ambiental. 

 

 

2.3. Princípios norteadores do direito urbanístico 

 

A Constituição Federal, ao tratar dos direitos sociais nos artigos 5º inciso 

XXIII, e 6º, dispõe sobre as funções específicas das cidades: moradia e trabalho, 

que também são determinantes para a circulação das pessoas. 
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Art. 5º. (...) 

Inciso XXIII- a propriedade atenderá a sua função social; (..) 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Por se ocupar de todos os espaços habitáveis de seus objetos - lazer, 

moradia, circulação e trabalho -, nota-se que todo o conteúdo do meio ambiente 

artificial e do meio ambiente cultural tem relevante interação com o direito 

urbanístico. Este último tangência todos os conjuntos de edificações e 

equipamentos públicos.  

Assim sendo, examinaremos o rol de princípios de Direito Urbanístico, 

pois nos dão o suporte jurídico para viabilizar o meio ambiente, em face do 

saturamento das cidades.  

 

2.3.1. Função Social da cidade 

 

A função social da cidade caracteriza-se na prevalência do interesse 

público sobre o interesse privado, e está disposta de forma enfática no teor do 

caput do artigo 182 da Constituição Federal:  

Art. 182: “... tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem–estar de seus habitantes”. (...) 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. (...) 

A origem desse principio esta no pensamento urbanista progressista 

consolidado, em 1928, com a criação dos C.I.A.M. – Congressos Internacionais 

de Arquitetura Moderna. Entre as idéias dominantes destes profissionais, 

destacou-se Le Courbusier, e foram sintetizadas na Declaração de La Sarraz, 

datada de 28 de junho de 1928, onde se conceituou que: “O Urbanismo e a 

disposição dos lugares e dos locais diversos que devem resguardar o 
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desenvolvimento de vida material, sentimental e espiritual, em todas as suas 

manifestações individuais e coletivas ao Urbanismo interessam tanto as 

aglomerações urbanas como os agrupamentos rurais. As três funções 

fundamentais do Urbanismo são: habitar, trabalhar e recrear, e os seus objetivos 

são: a ocupação do solo, a organização da circulação e a legislação”.65 

Posteriormente, a Carta de Atenas, originada do quarto Congresso 

Internacional de Arquitetura Moderna – C.I.A.M., com o tema “Cidade Funcional”, 

iniciado aos 29 de julho de 1933, foi realizado a bordo do navio “Patris II”, e foi 

concluído dias após em Atenas. 

Desse estudo resultou a Carta de Atenas, a qual estabelece como 

parâmetro que: “... o urbanismo e uma das chaves para uma mudança qualitativa 

da sociedade e da vida humana”, e foi sedimentada sob o foco de que as 

transformações das estruturas sociais e da ordem econômica devem ter uma 

correspondência com a transformação do fenômeno arquitetônico. Essa tese 

propõe que: “... construir e uma atividade elementar do homem, ligada 

intimamente a evolução da vida...”.66 

Alguns dos principais fundamentos da Carta de Atenas são: 

-  a cidade e parte de um conjunto econômico, social e político, que constitui a 
Região. Não se pode abordar um problema de urbanismo sem referencia constante aos 
elementos constitutivos da Região; 

-  no urbanismo – não se pode submeter as regras de um esteticismo gratuito e 
esterilizante. O urbanismo deve ser por sua própria essência, de ordem funcional; 

-  a cidade possui quatro funções fundamentais, pelas quais o urbanismo deve 
velar: habitat, trabalhar, circular e cultivar o corpo e o espírito; 

-  seus objetivos: a ocupação do solo, a organização da circulação e a 
legislação; 

- o parcelamento desordenado do solo, fruto de partilhas, de vendas e 
especulação, deve ser substituído por uma economia territorial de reagrupamento; 
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-  considera o urbanismo como uma ciência de três dimensões e não apenas de 
duas, propondo uma intervenção no elemento altura de forma a dar solução para as 
circulações modernas, assim como para o cultivo do corpo e do espírito, mediante a 
exploração dos espaços livres, assim criados.67 

A Carta de Atenas materializou o conteúdo do Urbanismo Racionalista, 

também chamado de Urbanismo Funcionalista, o qual supunha: “a 

obrigatoriedade do planejamento regional e intra urbano, a submissão da 

propriedade privada do solo urbano aos interesses coletivos, a industrialização 

dos componentes e a padronização das construções, a edificação concentrada. 

Concebe, o uso intensivo da técnica moderna na organização das cidades, o 

zoneamento funcional, a separação da circulação de veículos e pedestres, a 

eliminação da rua corredor e uma estética geometrizante.”68. Tudo, sempre em 

plena interação com o maximo de áreas verdes 

Embora proveniente de 1933, o referido documento, guarda os valores 

consagrados na nossa Constituição Federal/88 e preceitos hoje expressos em 

norma tal como a Lei n  . 10.257/2001 – Estatuto da Cidade.  

Finalizamos com os ensinamentos de Celso Fiorillo, pois quanto à cidade 

só é possível um gerenciamento pautado nos valores metaindividuais, e à 

propriedade uma destinação que possibilite o bem estar e a segurança de todos. 

69 
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2.3.2. Função Social da propriedade  

 

O princípio da função social da propriedade configura-se um ordenador da 

sociedade privada, que transforma a propriedade capitalista sem socializá-la.70  

Com efeito, a função social da propriedade se configura no equilíbrio entre 

o interesse público e o privado, com a sujeição desse com aquele, uma vez que 

cada imóvel estará submetido aos ordenamentos urbanísticos que tem por 

escopo torná-lo um lugar de habitação em condições de sobrevivência e 

coexistência. Com isto, emerge a respectiva função social e fundamental e onde 

se reconhece mais uma vez a harmônica dualidade do interesse público primário 

com o interesse público secundário, bem como a interação dos objetivos do 

Direito Urbanístico com o Direito Ambiental. 

Assim, nos embasamos nos ensinamentos de José Afonso da Silva: “A 

função social se manifesta na própria configuração estrutural do direito de 

propriedade, pondo-se concretamente como elemento qualificante na 

predeterminação dos modos de aquisição, gozo e utilização dos bens”. 71 

Também, nas lições de Rui Carvalho Piva: “Bem ambiental é um valor 

difuso, imaterial ou material que serve de objeto mediato as relações jurídicas de 

natureza ambiental”.72  

É oportuno recordar que a cidade constitui-se em um ecossistema 

completo, com a síntese dos interesses difusos, posto que apresenta recursos 

naturais, patrimônios culturais, artificiais e do trabalho.  
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2.3.3. Princípio da Coesão Dinâmica 

 

Este princípio é específico do Direito urbanístico, reflete o dinamismo e a 

finalidade que suas ações devem ter. Portanto, as atividades urbanísticas 

procuram interferir, modificar, salvaguardar, resgatar, restaurar a urbes com a 

finalidade de melhorar a qualidade de vida local.  

Assim, com a realização da obra ou da restauração cumpre-se a 

finalidade específica. Este bem finalizado integra o “contexto cultural de sua 

localidade seja no aspecto histórico, paisagístico ou outro”, e esse bem abstrato é 

expresso no valor ou na satisfação e auto-estima dos cidadãos. É a finalidade 

genérica. 73 

O princípio da legalidade lhe é inerente, pois a atuação urbanística só se 

realiza através de lei, e por gerarem despesas há que se planejar o emprego da 

verba pública. Conforme artigo 5º inciso II, artigo 37 caput e artigo 35 da 

Constituição Federal:  

Art. 5º (...) 

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei; (...) 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...) 

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emenda à Constituição; 

II – leis complementares; 

III – leis ordinárias; 

IV – leis delegadas; 
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V – medidas provisórias, 

VI- decretos legislativos 

VII – resoluções 

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, 
alteração e consolidação das leis. 

Também vigora o princípio da autonomia da vontade dos particulares, 

que terão os seus atos limitados por disposição legal, enquanto o Poder Público 

só poderá coibi-lo nos limites expressos na norma, sob a égide dos artigos 1º e 3º 

da Constituição Federal.  

A cada ação urbanística concluída há uma alteração nas características 

locais, e essa nova realidade terá que ser observada pelas ações posteriores:  

“...Na medida em que certo plano seja aplicado, ele vai se 
desatualizando com relação ao seu objeto, justamente por transformá-
lo. Assim, o plano deverá prever mecanismo de revisão e atualização de 
seu conteúdo. É a coesão dinâmica”.74  

Dessa forma, este princípio pauta a continuidade dos serviços a fim de 

aprimorar a fase anterior da obra; visa melhor servir a comunidade, norteando as 

transformações necessárias para a cidade exercer sua função social. 

 

2.3.4. Princípio da Subsidiariedade 

 

O Direito Urbanístico tem função pública por sua indissociabilidade ao 

interesse público. O Poder Público deverá coordenar todo o processo de 

urbanismo oficial, desde o processo de planejamento até a final execução de 

todas as etapas previstas 
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Não obstante, essa função permite uma relativa negociação dos 

interesses públicos urbanísticos (quanto às metas serem traçadas e por quem). 

Assim, o particular pode participar das decisões de caráter urbanístico de cunho 

finalista, quais sejam:  

“1) no desenvolvimento de um processo que o Poder Público tenha 
iniciado (por exemplo: debates sobre o Plano Diretor); 2) tomando a 
iniciativa de propor as ações urbanísticas tais e quais em certa região 
da cidade. Esta última forma, se estiver acompanhada da 
responsabilização pelos custos da operação e desde que esteja em 

conformidade com os dispositivos legais pertinentes ...”. 75 

Portanto, desde que ajustado aos termos da lei, e em respeito à 

supremacia do interesse público sobre o privado, não há qualquer óbice 

constitucional à participação da coletividade no desenvolvimento urbano. Neste 

diapasão, o Estatuto da Cidade embasa a junção de políticas públicas, iniciativa 

privada e participação popular, ao facultar a gestão democrática da cidade.  

Por ser a nossa área de interesse “a função social da propriedade urbana 

para a garantia do meio ambiente urbano equilibrado”, não é demais lembrar que 

o princípio da supremacia do interesse público tem maior potencial vinculante 

para o Poder Público do que para a sociedade civil. Visto que para a 

Administração Pública ele é um norteador equivalente a um Princípio Geral de 

Direito, ante o seu dever de ordenar qualquer sociedade. 

 

2.3.5. Princípio da Repartição do Ônus e da Repartição do Benefício 

 

De natureza isonômica, esse princípio dá amparo legal à cobrança de 

contribuição por melhoria efetivamente realizada, em quantia que corresponda à 

valorização havida na propriedade, pois, conseqüentemente, o seu proprietário é 

o beneficiário, conforme o disposto nos artigos 81 e 82 do Código Tributário 

Nacional e artigo 145 inciso III da Constituição Federal. Na hipótese de o 
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proprietário do imóvel ser financiador da obra em questão, será isentado deste 

encargo. 

Código Tributário Nacional: (...) 

Art.81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é 
instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização 
imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o 
acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes 
requisitos mínimos: 

I – publicação prévia dos seguintes elementos: 

1. memorial descritivo do projeto; 
2. orçamento do custo da obra; 
3. determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;  
4. delimitação da zona beneficiada; 
5. determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona 

ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;  ...) 

§ 1º. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela 
do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I pelos imóveis situados na zona 
beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. 

§ 2º. Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser 
notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos 
elementos que integraram o respectivo cálculo. (...) 

Art. 145. A união, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 
os seguintes tributos: (...) 

III – contribuições de melhoria, decorrente de obras públicas. 

 

Há o risco de que, para alguns, as melhorias tornem a localização 

inviável economicamente, provocando o seu deslocamento para outra região.  
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2.3.6. Planejamento urbanístico 

 

Instrumento básico e necessário, pelo qual o Poder Público e a 

coletividade terão base para agir segundo suas próprias finalidades. Propicia 

segurança para a iniciativa privada e responsabilidade para o Gestor Público.  

O planejamento deve ser precedido de levantamento de dados e índices; 

verificará as carências e necessidades, apontando soluções; conter metas para o 

setor público e privado; pretender a transformação dos espaços, ou o estímulo a 

certas atividades, ou a manutenção de determinadas áreas para que, a cidade se 

equilibre nas suas múltiplas funções. Para tanto, dispõe dos instrumentos: 

subsídios, incentivos ou sobrecargas fiscais, intervenções nas propriedades 

(construir ou não construir), desapropriação, parcerias com a iniciativa privada em 

geral, motivada no plano; sendo que todos esses atos deverão estar previstos em 

norma jurídica específica.  

Os pressupostos legais para a sua realização constam dos: artigo 5º, 

inciso II, caput do artigo 37; o artigo 174 dispõe sobre a dinâmica de planejamento 

e indicativa para o setor privado; o artigo 182, § 1º dispõe sobre o Plano Diretor.  

Quanto aos planos explícitos:  

-  na esfera federal: o artigo 21 inciso IX, sobre o Plano Nacional de 

Ordenação Territorial e Desenvolvimento Econômico e Social; artigo 21, inciso IX, 

sobre o Plano Regional de Ordenação Territorial e Desenvolvimento Econômico e 

Social;  

-    na esfera estadual, o artigo 25, § 3º sobre o Plano Regional; 

-  na esfera municipal: artigo 182 sobre o Plano Diretor; artigo 30 inciso VIII 

sobre Plano Parcial de Ordenação Territorial (uso do solo urbano) da Constituição 

Federal. 



49 

 

A Lei n.º 10.257/2001 – Estatuto da Cidade – dispõe no artigo 4º, inciso 

III, alínea “a” sobre o Plano Diretor; na alínea “d” o Plano Plurianual nos termos do 

artigo 165 da Constituição Federal; na alínea “g” planos, programas e projetos 

setoriais; na alínea “h” planos de desenvolvimento econômico e social (nos 

termos do artigo 43, § 1º, II da Constituição Federal); e no artigo 33 especifica a 

dinâmica do Plano de operação urbana consorciada. 

As ações pontuais não estão impedidas ao Poder Público, entretanto, 

nas localidades desprovidas de plano urbanístico prevalece o desordenamento e 

desigualdades, o que enseja maior custo social.  

 

 

2.4. Causas do saturamento do meio ambiente urbano 

 

As antigas diferenças de classes, seus focos de interesses e 

conseqüentes efeitos na política, permanecem até hoje, e acarretaram o 

crescimento desordenado das cidades, com a urbanização da pobreza. 

Os fenômenos migratórios nos eixos campo–cidade e cidade–cidade, a 

formação dos núcleos industriais e o advento da tecnologia, interferiram mais uma 

vez no desenvolvimento urbano. Ocorreram perdas de recursos e de população 

para dos centros não-industriais ou agrícolas para os pólos econômicos 

agregadores de empregos.  

Já as cidades que detém esses privilégios tornam-se vítimas do 

exaurimento social: intensos problemas de trânsito, que acentua a poluição 

sonora e do ar; insuficiência nos serviços de saneamento básico; moradias 

indignas; poluição dos mananciais; excesso de lixo. Surgiram núcleos residenciais 

distantes dos grandes centros, alguns de classe média, mas, em sua grande 

maioria com pouco acesso a bens de consumo e de equipamentos públicos. O 
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que torna a preservação e conservação social objeto de interesse do meio 

ambiente urbano com o fito de propiciar qualidade à coletividade.  

Considerando que “as causas de um problema estão na origem e ali 

deverão ser atacadas”, depreendemos que a aplicação do preceituado no 

Estatuto da Cidade, associada à participação de uma comunidade esclarecida, 

ensejará a neutralização dos problemas que comprometem e inviabilizam a vida 

futura nas cidades. 76 

É oportuno consignar que Celso Fiorillo salienta aos estudiosos do direito 

a importância de não se subjugar às origens das cidades, as suas alterações 

econômicas sociais, suas rotas migratórias e seus sensos demográficos.77  

 

2.4.1. Desenvolvimento econômico 

 

Com a globalização e o desenvolvimento desenfreado, obtido a qualquer 

custo, atingiu-se o saturamento e a degradação dos recursos naturais (o ar, a 

água, o solo, a fauna e a flora).  

Na busca das melhores soluções para esses problemas decorrentes da 

industrialização e da urbanização desordenada, a sociedade elegeu como um dos 

seus objetivos vitais, a defesa e a preservação do meio ambiente.  

Todavia, o desenvolvimento é um fenômeno irreversível que ao se 

sofisticar com o advento da tecnologia, traz consigo a manutenção do ciclo 

empregatício que envolve: a extração, a industrialização, o consumo e a 

reciclagem. 
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Assim sendo, tem a tutela constitucional, pois, o trabalho, além de ser um 

dos elementos que integram o princípio da dignidade humana, é expressamente 

um direito fundamental, conforme artigo 6º da Constituição Federal: “São direitos 

sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desempregados, na forma desta Constituição”. 

Conforme Celso Ribeiro Bastos: 

“Embora dignidade tenha um conteúdo moral ... a preocupação do 
Constituinte foi mais de ordem material, ou seja, proporcionar às 
pessoas condições para uma vida digna, principalmente no que tange 
ao fator econômico. ... sem dúvida foi um acerto ..., pois coloca a 
pessoa humana como fim último de nossa sociedade e não como 
simples meio para alcançar certos objetivos como, por exemplo, o 

econômico.”. 78 

Ademais, o desenvolvimento econômico está assegurado pelo artigo 3º, 

inciso II da Constituição Federal, que dispõe como um dos objetivos da República 

Federativa do Brasil: “garantir o desenvolvimento nacional”; no capítulo “dos 

princípios gerais da atividade econômica”, no artigo 170, inciso VI: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) 

VI – defesa do meio ambiente; (...); 

Constata-se, pois, que o desenvolvimento econômico é um princípio 

fundamental da ordem constitucional brasileira, e que impede que a exploração 

econômica seja realizada “em detrimento da preservação da natureza e das 

espécies”.  

Conseqüentemente, significa que há suporte legal às praticas que 

possibilitam o desenvolvimento econômico, entretanto, sem oferecer risco nefasto 

ao ambiente. Implicitamente, existe o reconhecimento da inevitabilidade do dano, 

esse contido por meio do “princípio da coercibilidade”, que se manifesta pelas 
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normas cogentes que objetivam a preservação do meio ambiente ou, a sua 

recuperação se degradar.  

Essas, por sua vez, estão embasadas nos princípios da prevenção, da 

precaução, do desenvolvimento sustentável, da participação, do poluidor-

pagador, e da ubiqüidade (anteriormente desenvolvidos).  

Nesse sentido ensina José Afonso da Silva:  

“Os princípios são ordenações que se irradiam e imantam os 
sistemas de normas, são (como observam Gomes Canutilho e 
Vital Moreira) 'núcleos de condensações‟ nos quais confluem 
valores e bens constitucionais”. constituindo preceitos básicos da 
organização constitucional”. ... Princípio jurídico-constitucional – 
São princípios constitucionais informadores da ordem jurídica 
nacional. Decorrem de certas normas constitucionais e, não raro, 
constituem desdobramentos (ou princípios derivados) dos 
fundamentais, como o princípio da supremacia da constituição... 
da proteção social dos trabalhadores ... o da autonomia municipal 
  79.״ ...

É mister observar-se que quando da promulgação da Lei n.º 6.938/81 - 

Política Nacional do Meio Ambiente, o Legislador já reconhecera essa 

interdependência e estabeleceu no artigo 2º, como imperativo a preservação do 

habitat; e condicionou o desenvolvimento econômico aos norteadores do principio 

da “dignidade humana”, o que foi recepcionado em 1988 pela Constituição 

Federal. 

Lei n.º 6.938/81 - Política Nacional do Meio Ambiente  (...) 

Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no 
País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana, (...)  

Tal medida decorre de conclusões éticas, fruto do direito natural que se 

fundamenta na natureza das coisas. Implicitamente, estamos considerando a 

interligação da Ética do Bem Comum com a Ética do Meio Ambiente, interagindo 
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com a moral social, que neste foco requer do cidadão a capacidade de respeitar o 

habitat como se fosse o seu Lar.  

Destaque-se, que a natureza das cidades é agregar as atividades 

econômicas e por conseqüência o desenvolvimento, e que ambos guardam 

relação com os direitos humanos. Assim, não é demais reafirmar que o princípio 

do desenvolvimento sustentável é a força maior da interdependência existente 

entre o meio-ambiente e o desenvolvimento econômico, e esse deve nortear-se 

pela defesa daquele.  

Portanto, ressalvada a competência comum nos termos do artigo 23, 

inciso VI da Carta Magna:  

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios: (...) 

VI - “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas;”. 

É relevante a competência outorgada aos Municípios nos termos da 

Constituição Federal, artigo 30, inciso I: “legislar sobre assunto de interesse 

local”, por ser o ente federativo ao qual compete legislar e fiscalizar a respeito da 

preservação do meio ambiente e das atividades desenvolvidas, na instância dos 

acontecimentos dos fatos no nascedouro dos fatos. Logo, é mais ampla a sua 

possibilidade de atuar preventivamente, bem como o seu ordenamento e 

atuações administrativas terão maior potencial de realização quanto ao 

preceituado pelos princípios: da ubiqüidade, da prevenção, da precaução, do 

desenvolvimento sustentável, do poluidor pagador. 

Explica Alexandre de Moraes: “interesse local refere-se àqueles 

interesses que disserem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do 

município, mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional (Estados) 

ou geral (União)”. 80 
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Conseqüentemente, cabe-lhe às ações de âmbito local para a efetiva 

preservação do ecossistema e, também, nas hipóteses de ambientes exauridos 

ajustá-los aos limites suportáveis para a renovação da biota, ao desenvolvimento 

econômico sustentável e a uma vida digna. Dever emanado dos artigos 30 

incisos VIII, IX; e 225, inciso I da Constituição Federal. 

Art. 30. Compete aos Municípios: (...) 

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano; 

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada 
a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

Art. 225 (...) 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder Público: 

I. preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; (...) 

IV. exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade;  

V. controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; (...). 

 

A Lei n.º 10.257/2001 estabelece os balizadores para o 

cumprimento desses encargos ambientais, conforme seu artigo 1º: 

Art. 1º. Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 
da Constituição Federal será aplicado o previsto nesta Lei. 

§ único: Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, 
estabelece normas da ordem pública e interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem- estar dos 
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 
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2.4.2. Habitação 

 

Previsto como um direito fundamental no artigo 6º da nossa Carta 

Magna, a moradia é um dos pressupostos ao princípio da dignidade humana, o 

qual conforme ensinamentos de Rosa Maria de Andrade Nery: 

“(...) É tão importante esse princípio que a própria Constituição Federal 
o coloca como um dos fundamentos da República (art. 1º, III). ... . Ele é 
a razão de ser do Direito. (...) a Vida e a liberdade são as expressões 
mais extraordinárias dessa dignidade humana, porque é na essência do 
ser que se encontram os elementos identificadores dela. Logo, a Vida 
Humana é que tem dignidade; a liberdade do homem é que tem 
dignidade; (...).81  

Portanto, é possível concluir que todos necessitam de uma habitação 

digna, um abrigo decente para si e familiares, o que inviabiliza os alojamentos 

insalubres e precários, muitas vezes, sem o essencial para o mínimo básico, 

como o serviço de água, de saneamento básico, de luz e de segurança. Quanto a 

esse último, registre-se, também, o comprometimento do exercício da liberdade, 

outro direito fundamental. Nesse contexto, certamente, o cidadão estará mais 

sujeito ao acirramento de atitudes intolerantes e à violência indiscriminada. 

Mesmo distanciando-se das castas desafortunadas, igualmente, nos 

centros ou regiões que dispõem de infra-estrutura e estão superpovoados ou que 

foram urbanizados desordenadamente, constata-se que os pressupostos para a 

efetivação da função social da propriedade não são respeitados, tal como o 

aproveitamento racional e adequado dos espaços, uma vez que o escopo 

ambiental é a manutenção do equilíbrio ecológico por ser do interesse de todos. 

Enfim, conforme Roxana Cardoso Brasileiro Borges: “A função social é 

um direcionamento de imposição constitucional sobre o exercício do direito de 

propriedade para que este atenda, além do interesse do proprietário, os 

interesses da sociedade”.82  
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Assim, evidencia-se a importância do Plano Diretor a cargo do 

Município, por se tratar a habitação de um dos elementos que compõe o rol de 

interesses locais, que envolve o direito social à moradia e um dos requisitos ao 

princípio da dignidade humana.  

Salienta-se, outrossim, a competência comum prevista no artigo 23, 

incisos IX e X , para efeitos de programas sociais e de moradia: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federa e dos 
Municípios: (...) 

IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico; 

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promover a 
integração social dos setores desfavorecidos; (...) 

Dispositivo esse, que combinado com o artigo 182 e o caput do artigo 

225 da Constituição Federal, culmina por imputar aos Estados o dever de 

implantar políticas, programas e planos para a realização paulatina dos direitos 

fundamentais, ora abordados.83 

 

2.4.3. Poluição e a produção de lixo 

 

   A distinção entre o meio ambiente urbano e o rural, está no número 

populacional de cada uma dessas áreas, embora haja interação entre as 

mesmas. Por conseqüência, assim como há diferenças nas alterações realizadas 

mo ambiente, o mesmo se verifica na forma pela qual a degradação se opera. 

 José Afonso da Silva apresenta os conceitos de poluição dos seguintes 

doutrinadores84, para José Alfredo Amaral Gurgel: ״qualquer modificação das 
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características do meio ambiente de modo a torná-lo impróprio às formas de vida 

que ele normalmente abriga85.״ 

 Para Hely Lopes Meirelles: ״poluição é toda alteração das propriedades 

naturais do meio ambiente, causada por agente de qualquer espécie, prejudicial à 

saúde, à segurança ou ao bem-estar da população sujeita a seus efeitos86.״ 

 Afirma Fábio Nusdeo  ״poluição significa a presença de elementos 

exógenos num determinado meio, de molde a lhe deteriorar a qualidade ou a lhe 

ocasionar perturbações tornando-o inadequado a uma utilização״. Assertiva com 

a qual concorda Mario Guimarães Ferri: ״poluição é tudo o que ocasione 

desequilíbrios ecológicos, perturbações na vida dos ecossistemas.  Não nos 

interessa saber se a modificação se faz no ar , na água ou na terra; se é 

produzida por matéria em estado gasoso, líquido ou sólido, ou por liberação de 

energia; nem se é causada por seres vivos ou por substancias destituídas de 

vida87.״ 

   Registre-se que a poluição urbana estendeu seu impacto à área rural, 

principalmente, através dos rios e dos produtos industrializados. Também, é 

significativo o processo de favelização no interior, o que contraria o preceituado 

nos incisos IV, VII e VIII do artigo 2. , e parágrafo  2 . do art. 40 do Estatuto da 

Cidade 

   O meio ambiente artificial tem no ״urbanismo de risco88״ uma expressiva 

fonte poluidora, que gera detritos e violência, conseqüentes do adensamento que 

avança pelas frágeis e estratégicas áreas de reservas ambientais e de 

mananciais; essas inabitáveis pela sua própria destinação.    
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  Também as diferentes formas de poluição e⁄ou degradação ambiental, ao 

interagir entre si intensificam o poder destrutivo, e obtém o cumprimento dos 

desígnios da função social da propriedade e, concomitantemente, as funções 

sociais da cidade. 

  Muito embora, as inserções humanas promovam nichos de belezas, 

cultura e prosperidade que resultam em locais onde é possível trabalhar, viver 

com prazer e alegria. Os determinantes das alterações negativas é que devem 

ser analisados, mediante dados estabelecidos pela Administração Pública como 

limites toleráveis, caso sejam ultrapassados, ensejará providências reparadoras 

e⁄ou ressarcimentos.       

     José Afonso da Silva, também ensina que apenas as intervenções que 

influam de forma nociva ou inconveniente à qualidade de vida, são condenáveis. 

Como “qualidade de vida” nos remete a subjetivação das garantias fundamentais, 

tais como: a vida, a liberdade, a dignidade da pessoa humana; resta-nos claro 

que a aferição neste foco deve ser técnica, pautada nos ordenamentos 

específicos: os Estudos de Impactos Ambientais e Impacto de Vizinhança.89  

A degradação é um gênero do qual são espécies as diversas formas de 

poluição, acrescidos os desmatamentos. Salientando-se que o vocábulo degradar 

significa: “privar de graus, destituir, rebaixar, provocar deterioração ...”. 90 

Portanto, desde que a deterioração ultrapasse os limites tecnicamente 

toleráveis, está em risco a “qualidade de vida”, o que justifica as medidas 

repressoras, se provado o dano, ou a existência do risco, nos termos do artigo 14, 

parágrafo 1º da Lei n.º 6.938/81: 

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, 
estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação 
ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade 
ambiental sujeitará os transgressores:  (...) 
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§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 
poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou 
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para 
propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio 
ambiente. 

Quanto à degradação da atividade ambiental, esclarece a Lei n.º 

6.938/81 da Política Nacional do Meio Ambiente, no seu artigo 3º: 

Art. 3º. Para fins os previstos nesta Lei, entende-se por 

I – meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e interações de 
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 
formas; 

II. degradação da qualidade ambiental: a alteração adversa das características do 
meio ambiente; 

III. poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade direta ou 
indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos. (...) 

Compõe o lixo urbano: os detritos domiciliares; os restos industriais 

resultantes das produções; os infectantes oriundos de hospitais, de farmácias, de 

clínicas veterinárias e médicas; os restos de substâncias tóxicas e radioativas; 

além dos produtos descartados levianamente pela população nos espaços 

públicos. Nas áreas metropolitanas, há em menor proporção, poluição por ação 

de agrotóxicos e eventuais derramamentos de  substancias toxicas devidos a 

sinistros. 
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2.4.3.1   Espécies  de  poluição  

 

Paulo Afonso Leme Machado enfatiza que pode ocorrer poluição, ainda 

que respeitadas as legislações, basta a confirmação do resultado como ilícito 

ambiental. Assim preceitua sobre o tema: ״como poluição o lançamento de 

materiais ou de energia com inobservância dos padrões ambientais 

estabelecimentos”. Também, apresenta o conceito de poluição das águas, 

disposto no art. 3 . do Decreto 50.877, de 29.6.1961: 

“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas das 

águas que possa importar em prejuízo à saúde, à segurança e ao 
bem-estar das populações e ainda comprometer a sua utilização para 
fins agrícolas, industriais, comerciais, recreativos e principalmente a 

existência normal da fauna aquática.”91 

 

A poluição processa-se por diversas formas e no meio ambiente urbano 

encontram-se todas as possibilidades. Razão pela qual apresentamos as mais 

recorrentes nas doutrinas: poluição atmosférica, poluição por resíduos sólidos, 

poluição por rejeitos perigosos (nucleares), poluição por agrotóxicos, poluição 

sonora e por exploração  ambiental, poluição visual e poluição pela pobreza.  
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  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, os. 487 e 488. 
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2.4.3.1.1   Poluição  atmosférica  

 

Os padrões de qualidade do ar estão conceituados no ordenamento 

nacional pela Portaria 231, de 27.4.1975: “as concentrações de poluentes 

atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, segurança e bem-estar 

da população, bem como ocasionar danos à flora e à flora e à fauna e ao meio 

ambiente em geral”. Essa norma se pauta no índice de saturação de um local no 

domínio de poluição.  

Fator relevante, pois autoriza os planos de emergência para redução de 

atividades das fontes poluidoras fixas ou moveis durante o período de “inversões 

térmicas ou em outras situações perigosas”, (item I da Portaria 231⁄1976). O que 

é de grande importância num contexto urbano com parques industriais dotados de 

ineficientes equipamentos de proteção ambiental e com saturação no trânsito. 

Quanto ao monitoramento do ar, Paulo Afonso Leme Machado destaca que 

a Lei n.   8.723, de 24.10.1993, instrumentaliza os Órgãos Públicos Ambientais e o 

Poder Judiciário   a estabelecer os limites e os prazos como “obrigação de fazer”. 

Lei 8.722 (...) 

Art. 15. Os órgãos ambientais governamentais, em nível federal, estadual e 
municipal, a partir da publicação desta lei, monitoração a qualidade do ar atmosférico e 
fixarão diretrizes e programas para o seu controle, especialmente em locais urbanos com 
população acima de 500 mil habitantes e nas áreas periféricas sob influencia direta 
dessas regiões. 

Parágrafo único. As medições periódicas serão efetuadas em pontos determinados 
estrategicamente situados, de modo a possibilitar a correta caracterização das condições 
de poluição atmosférica presente  

  Com base na legislação estrangeira, o citado doutrinador, indica os 

instrumentos administrativos para a prevenção da poluição atmosférica os 

padrões de qualidade do ar, as normas de emissão, o monitoramento da 

qualidade do ar, o licenciamento, a revisão do licenciamento, a informação 
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periódica da fonte emissora, a fiscalização pela autoridade publica, pelos próprios 

empregados da fonte poluidora pelas associações ambientais.92 

Na Convenção de Viena está o conceito da camada de ozônio:93  “a camada 

de ozônio atmosférico acima da camada planetária limite.”. Também, que a 

referida Convenção e o Protocolo de Montreal determinam as medidas de 

proteção da camada de ozônio de “efeitos adversos” 

“... assim considerando-se “alterações no meio ambiente físico, ou biota, 
inclusive modificações no clima, que tenham efeitos deletérios 
significativos sobre a saúde humana, sobre a composição, capacidade 
de recuperação e produtividade de ecossistemas naturais ou 
administrados ou sobre materiais uteis à humanidade”.  

 Noticia Paulo Afonso Leme Machado, o teor da Resolução 13 de 

13.121995, do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente (DOU 

29.12.1995, p.22.875), que dispõe sobre a camada de ozônio: 

 Art. 4 . Fica proibido, em todo o território nacional, o uso das substâncias 
controladas constantes dos Anexos “A” e “B” do protocolo de Montreal, equipamentos 
produtos e sistemas novos nacionais ou importados, nos prazos e aplicações a seguir 
discriminados: 

 I – a partir da publicação desta Resolução: instalações de combate a incêndio; 
instalações de ar-condicionado central; instalações frigoríficas com compressores de 
potencia unitária igual ou superior a 100 hp uso como propelente em aerossóis. 

 II – a parir de 1 . De janeiro de 1997: ar-condicionado automotivo em todos os 
modelos, e refrigeradores e congeladores domésticos; todos os demais sistemas de 
refrigeração; espuma rígida e semi-rigida e todos os usos como esterilizantes. 
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 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, São Paulo, p. 496. 
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 Machado, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, apud, 509. Nota 13 de rodapé: A Convenção 

de Viena para a proteção da Camada de Ozônio foi aprovada em Viena (Áustria) em 22 de março de 1985 e 

entrou em vigor em 22 de setembro de 1988. O Brasil aderiu à Convenção em 19 de março de 1990, 

entrando em vigor em 17 de junho de 1990. O Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem a 

Camada de Ozônio foi aprovado em Montreal (Canadá) em 16 de setembro de 1987. Os dois documentos 

foram promulgados pelo Decreto 99.280, de 6..6.1990 (DOU 7.6.1990). Os ajustes no protocolo de 

Montreal, assinados em Londres (Inglaterra) em 29 de junho de 1990, foram promulgados pelo Decreto 

181, de 24.7.1991(DOU 25.7.1991). 
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 Também, destaca que as vitimas da poluição do ar enfraquecem e falecem 

de “maneira insidiosa, seja de doença respiratória, de câncer ou de outras 

doenças de caráter crônico degenerativo. “... mas os médicos nãos as relacionam 

com a poluição do ar, como as emissões das fabricas e com as explorações de 

bombas nucleares. “Razão da urgência da adesão dos especialistas da área da 

saúde e esse combate a concentração de poluentes, principalmente do monóxido 

de carbono, bem como a agressão a camada de ozônio e, conseqüente, 

deterioração de qualidade do ar.”. 

 Os princípios da prevenção, precaução, informação e do poluidor-

pagador, são os pilares desses preceitos legais.    

  

2.4.3.1.2  Poluição  por  resíduos  sólidos 

 

 O lucro que impele a dilapidação das riquezas naturais Poe ser o fator 

determinante para a preservação, pois grande partes dos resíduos sólidos são 

reaproveitáveis; o que colaborará para o desenvolvimento sustentável. Por outro 

lado, a parcela não aproveitável conseqüente de materiais químicos, pesticidas e 

outras substancias nocivas a biodiversidade, devera ser objeto de pesquisas 

permanentes com vistas à eliminação e⁄ou á redução dos seus efeitos letais. 

 Paulo Afonso Leme Machado assim conceitua o resíduo solido: 

 “... no Brasil, significa lixo, refugo e outras descargas de materiais 
sólidos, incluindo resíduos sólidos de materiais provenientes de 
operações industriais, comerciais e agrícolas e de atividades de 
comunidade, mas não inclui materiais sólidos ou dissolvidos nos esgotos 
domésticos ou outros significativos sólidos dissolvidos ou suspensos na 
água, encontrados nos efluentes industriais, e materiais dissolvidos nas 
correntes de imigração ou outros poluentes comuns de água”. (...) 

 A Lei japonesa n  .  137, de 1970... tem um conceito de resíduo sólido 
mais amplo “refugo de pequeno e grande porte, cinza, lama excreções 
humanas, resíduos de óleo, resíduos alcalinos e ácidos, carcaças e 
outras asquerosas e desnecessárias matérias as quais estejam no 
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estado sólido ou líquido” (excluindo os resíduos radioativos ou aqueles 
que poluem pela radioatividade dos resíduos)”.94 

 A agenda 21 define os resíduos sólidos como “todos os restos domésticos 

e os não perigosos, como os comerciais institucionais, os lixos da rua e os 

entulhos”.95 

 O crescimento das populações urbanas enseja o acúmulo de detritos em 

locais impróprios ou contrários as determinações técnicas, o que se pode 

acarretar a degradação da paisagem, a poluição do ar, do solo e da água, ao 

atingir os lençóis freáticos ou mananciais, rios e mares. Nas periferias o seu 

volume é negligenciado certamente por seus efeitos menos irritantes que os 

“resíduos líquidos gasosos”. 

 O Município administra os serviços de coleta, cuja importância se verifica 

quando  há greve nesse setor, ou quando o recolhimento é feito com 

periodicidade irregular. Note-se ser a instância da Federação que está mais 

envolvida no cotidiano do povo, e o estreito interesse local sobre a matéria. 

 A respeito dispõe a Lei Federal n  . 2.312, de 3.9.1954, no art. 12, cujo teor 

foi reiterado pelo art. 40 do Código Nacional de Saúde, Decreto 49.974-A, de 

21.1.1961, que dispõe: 

 Art. 40. A coleta, o transporte e o destino final do lixo deverão processar-se em 
condições que não tragam inconvenientes à saúde e ao bem-estar público, nos termos da 
regulamentação a ser baixada.          

 As formas de destino final dos resíduos sólidos é objeto da engenharia 

sanitária. Por questão de saúde pública, os depósitos de lixo devem ficar situados 

longe dos centros urbanos, e antes do inicio da deposição é necessário um 

estudo prévio do solo a fim de se preservar os recursos naturais, lençóis freáticos, 

ou mesmo cursos d׳água próximos, a fim de evitar contágios de pessoas e 

animais. Todavia, os depósitos clandestinos populares “lixões”, quando saturados 

                                                           
94

  MACHADO, Paulo Affonso Leme.  Direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, p. 515. 

95
  AGENDA 21, resultante da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente no RIO;1992. 
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são desativados e por não receberem o tratamento necessário para minimizar o 

efeito danoso, permanecem poluindo. 

 O Código Sanitário do Estado de São Paulo – Lei n   . 10.083⁄98, dispõe a 

respeito do comentado:  

 Art.11. Constitui finalidade das ações de vigilância sanitária sobre o meio 
ambiente e enfrentamento, dos problemas ambientais e ecológicos, de modo a serem 
sanados ou minimizados a fim de não representarem risco à vida, levando em 
consideração aspectos da economia, da política, da cultura e da ciência e da tecnologia, 
com vistas ao desenvolvimento sustentado, como forma de garantir a qualidade de vida e 
a proteção do meio ambiente. (..)          

 Art. 26. Proíbe a reciclagem de “resíduos sólidos infectantes gerados por 
estabelecimentos prestadores de serviços de saúde”. 

 Art. 27. As instalações destinadas ao manuseio de resíduos com vistas à sua 
reciclagem deverão ser projetadas, operadas e mantidas de forma tecnicamente 
adequada, a fim de n”ao vir a comprometer a saúde humana e o meio ambiente”.  

 A reciclagem é uma alternativa eficaz para a sensível diminuição do volume 

do lixo e preservação e matéria prima. Todavia, a seleção dos resíduos têm de 

ser  mantida até o destino final, caso contrário restará inviabilizado todo os 

processo. Para a preservação da saúde dos selecionadores há necessidade de 

que usem equipamentos de proteção individual – EPI. 

 Destarte, há os detritos tecnológicos, como baterias usadas e pilhas, cujo 

recolhimento é normatizado pela Resolução do Conselho Nacional do meio 

Ambiente n  . 257, de 30.1.1999, que determinou a identificação das baterias e 

pilhas, através de sua colaboração nas embalagens. Também, que se atendidos o 

determinado no art. 6 . esses produtos podem ser recolhidos junto com os 

resíduos domiciliares, aos aterros sanitários. Casos contrários deverão ser 

enviados para destruição térmica. Os pneus são objeto da Resolução do 

Conselho Nacional do meio Ambiente n  . 258,de 26.08.1999.   
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2.4.3.1.3  Poluição por rejeitos perigosos (nucleares) 

 

 Definida pela Convenção de Basiléia, como “rejeito as substancias ou 

objetos que se eliminam com a intenção de eliminar ou que é obrigado a eliminar 

em virtude de disposições do direito nacional”. Estabelece o referido documento, 

que o ideal é que os rejeitos perigosos sejam eliminados nos seus estados de 

origem, por meio de uma gestão ecologicamente racional e eficaz. No art. 8 . 

estabelece ao exportador a responsabilidade pela reimportacao dos rejeitos 

perigosos caso não adequadamente eliminados no pais importador.   

 No Brasil a Resolução 37-CONAMA, de 30.12.1994, DOU 06.1.1995, 

classifica os resíduos em quatro tipos: resíduos perigosos – Classe I, outros 

resíduos – Classe II, resíduos inertes e resíduos não inertes – Classe III. Espécies 

de resíduos: 

 Especifica como resíduos perigosos aqueles que se enquadram em 
qualquer categoria contida nos Anexos 1-A a 1-C, a menos que não 
possuam quaisquer características descritas no Anexo 02. Outros 
resíduos são os exigem consideração especial, coletados em 
residências ou decorrentes de incineração de resíduos domésticos. 
Resíduos inertes, não estão sujeitos a restrições de importação. Os 
resíduos não inertes – Classe III são aqueles que podem ter 
propriedade como combustibilidade, degradabilidade ou solubilidade e, 
além disso, apresentam periculosidade, conforme Anexos 1-A a 1-C, 
porém não revelam quaisquer das características referidas no Anexo 2 
e não se classificam como “outros resíduos”, sendo inicialmente 
considerados como “resíduos inertes, mas ultrapassando os padrões de 
potabilidade constantes no Anexo 3 (grifo nosso).96 

 Paulo Afonso Leme Machado, também, ensina que as legislações da 

Noruega definem como rejeitos especiais os que: “não podem de modo prático 

ser tratados como os rejeitos oriundos do consumo, porque são suscetíveis de 

causar poluição grave ou dano potencial para homens e animais.”. 

  Preceitua a Lei 94.5809, de 21.10.1976, dos EUA que: 
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  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, São Paulo, os. 540 e 541. 
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 “termo ׳rejeito perigoso׳ significa rejeito sólido ou um combinação  de 
rejeitos sólidos que, devido a sua quantidade, concentração ou 
características físicas, químicas ou infecciosas pode: A) causar um 
incremento de mortalidade ou de enfermidade s irreversíveis ou 
incapacitantes reversíveis, ou contribuir, de forma significativa, para o 
referido incremento; B) apresentar um considerável perigo, atual ou 
potencial, para a saúde humana ou para o meio ambiente, quando se 
trate, armazane, transporte, elimine ou de outro modo se maneje de 
forma não apropriada. ... Nos critérios para identificação de rejeitos 
perigosos deverão ser levados em conta a toxidade, persistência 
degradabilidade na natureza, potencial de acumulação nos tecidos e 
outros fatores como sua combustibilidade (se.3001-1).”. 

   Com base, ainda, nas definições americanas, temos os significados dos 

vocábulos tecnicamente relevantes para a compreensão dos objetos ora 

comentados:  

“armazenamento significa a contenção de rejeitos perigosos, em forma  
transitória ou para um período de anos, de forma tal que não constitua 
eliminação de tais rejeitos. Eliminação significa a descarga, depósito, 
injeção, lançamento, derrame, escape ou colocação de quaisquer rejeitos 
sólidos ou rejeitos perigosos sobre qualquer componente dos mesmos 
introduzam-se no meio ambiente ou emitam-se para a atmosfera ou 
penetrem em qualquer extensão de água inclusive de águas 
subterrâneas. Tratamento significa qualquer método, técnica ou 
processo, incluída a neutralização cuja finalidade é a de modificar o 
caráter físico, químico ou biológico ou a composição de quaisquer rejeitos 
perigosos com o propósito de neutralizar tais rejeitos ou para convertê-los 
em rejeitos não perigosos, que ofereçam uma maior segurança para o 
transporte e sejam aptos para a recuperação, armazenamento ou a 
redução de seu volume.”97 (grifo nosso). 

 Celso Antonio Pacheco Fiorillo, conceitua atividade nuclear como: “toda 

aquela que promova, direta ou indiretamente, a liberação de radiação ionizante 

independentemente de finalidade a que se destina.”. Acerca das atividades 

nucleares pondera que, apesar das precauções possíveis, há liberação de 

radiação ionizante. Também, que compete a União a exploração de serviços e 

instalações nucleares; que pode conceder  ou permissionar a particulares, a 

utilização de radioisótopos, para efeitos de uso e pesquisas medicinal, agrícola, 

industrial e de atividade análogas.98  
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 Ressalta, o quanto viabiliza a dignidade da pessoa humana, a sua 

aplicação para fim medicinal e científico. Outrossim, a importância no âmbito 

econômico ante a escassez dos potenciais hídricos e petrolíferos. 

 O espírito das legislações, ora expostas, está a zelar pela natureza 

interdependente e integral da Terra, e a viabilizar o desenvolvimento sustentável, 

conforme disposições da Agenda 21.99 

 

2.4.3.1.4  Poluição  por agrotóxicos   

  

 Dentre as modalidades poluidoras, essa está entre as mais rápidas e letais 

para biodiversidade. Assim, enseja vigilância permanente por parte do Poder 

Público e da sociedade civil, o Texto Constitucional assim o prevê e de forma 

ampla no bojo do art. 225, pois, especifica meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e mais a frente essencial à sadia qualidade de vida. Além de ter 

compartilhado a competência, pois, conforme se depreende do art. 24 os Estados 

pode legislar em caráter suplementar, ou pleno se a União não o fizer: 

        Art.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre (...) 

  VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; (...) 

 Par 1 . No âmbito da legislação concorrente a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 

 Par. 2 . A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 

 Par. 3 . Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.  

 Nos termos dos artigos 1 . e 2  . da Lei n  . 7.802⁄89 são agrotóxicos: 
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 “os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou 
biológicos,destinados ao uso nos setores de produção, no 
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, 
na produção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros 
ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, 
cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de 
preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos; 
substancias  os produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, 
estimuladores e inibidores de crescimento. 

 Componentes: os princípios ativos, os produtos técnicos, suas matérias-
primas, os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de 
agrotóxicos e afins”. 

 Paulo Afonso Leme Machado assevera os trâmites jurídicos dessa matéria 

(registro, produção, comercialização, importação e exportação, utilização) se 

desenvolvem à luz dos princípios gerais do Direito Ambiental, com mais vigor os 

princípios da prevenção e da precaução. Também, que o registro é essencial a qualquer 

atividade que envolva agrotóxicos, seus componentes e afins no território brasileiro; que 

é resguardado o segredo industrial, mas o procedimento de registro tem caráter público, 

consoante o art. 5 . XXXIII da CF: 

  XXXIII – Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade e do Estado.        

 Destaca o referido doutrinador que os agrotóxicos apresentam riscos 

admissíveis e riscos inadmissíveis, que o objetivo do registro é, também, aclarar 

essa classe, pois na nossa legislação alguns riscos são inadmissíveis ou 

inaceitáveis. Portanto, dos agrotóxicos registrados não se admite efeitos 

contrários a lei, na hipótese aplicar-se-à a responsabilidade objetiva e, assim 

dispõe o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 12:  

 Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 
importador respondem independentemente da inexistência de culpa, pela reparação dos 
danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, 
construção, montagens, fórmulas manipulação, apresentação ou acondicionamento de 
seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
utilização e riscos. 

 § 1 . – O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele 
legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 
as quais. 

 I – sua apresentação; 
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 II – o uso e riscos que razoavelmente dele se esperam; 

 III – a época em que foi colocado em circulação. 

§ 2 . – O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor 
qualidade de ter sido colocado no mercado. 

§ 3 , - O fabricante, o construtor o produtor ou importador só não será 
responsabilizado quando provar: 

I -  que não colocou o produto no mercado; 

II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; 

 A Lei n  . 7.802⁄89 no seu artigo 3 . criou óbices para os registros de novos 

agrotóxicos, seus componentes e afins, ao determinar que os  efeitos desses 

sobre o ser humor humano e o meio ambiente deverão ser comprovadamente 

iguais aos daqueles já registrados, observados os parâmetros fixados na 

regulamentação da citada Lei.    

 Finalizando, a venda de agrotóxicos há que ser feita por meio de 

receituário, independente de ser entre comerciante ou comerciante e usuário; a 

receita deve ser arquivada por dois anos a contar da sua emissão; as sobras do 

agrotóxicos deverão ser devolvidas à pessoa física ou jurídica que tenha 

fornecido o produto, nos termos da Lei 7.802⁄89.     

 

2.4.3.1.5.  Poluição sonora 

 

 Essa modalidade se caracteriza nociva quando incomoda, torna-se 

desconfortável, independente de ser emanado de atividade religiosa ou social. 

Conforme a Resolução 1⁄90, de 08.3.1990; do Conselheiro Nacional do Meio 

Ambiente, que em seus itens; 

 “I – a emissão de ruído, em decorrência de quaisquer atividades industriais 
comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá no 
interesse da saúde, do sossego publico, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos 
nesta Resolução; II – são prejudiciais „à saúde e ao sossego público, para os fins do item 
anterior, os ruídos superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10152 
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Avaliação de ruídos em áreas habitadas – visando ao conforto da comunidade – da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”.   

 A respeito, a NBR 10.152 que estabelece os níveis de ruídos para conforto 

acústico, objetiva conforme disposto na nota a do n. 1: “as queixas relativas a 

riscos de dano à saúde em decorrência do ruído são estudados em normas 

especificas”; por meio da sua tabela 1 estabelece os valores inferior e superior , 

sendo que ^o valor inferior da faixa representa o nível sonoro para conforto, 

enquanto o valor superior significa o nível sonoro aceitável para finalidade”. 

 Cabe a responsabilização objetiva, visto que o art. 14 da Lei 6.938⁄81 

determina que o postulante do licenciamento prove que não polui sonoramente. 

 Com fundamento no principio poluidor-pagador e com vistas a não onerar 

os contribuintes, vigora o auto monitoramento porque “quem polui, ou pode poluir, 

deve auto examinar-se periodicamente, ficando responsável pelo custo desse 

exame e pelo repasse dos dados para a Administração e para o público”, nos 

ensina Paulo Affonso Leme Machado.100  

 

2.4.3.1.6  Poluição  visual 

 

 Nos centros urbanos a poluição visual se verifica em grande profusão, 

alavancada principalmente pelo consumo. Celso Antonio Pacheco Fiorillo, 

assim, conceitua: 

 “... a poluição visual é qualquer alteração resultante de atividades que 
causem degradação da qualidade ambiental desses espaços, vindos a 
prejudicar, direta ou indiretamente, a saúde a segurança e o bem-
estar da população, bem como criar condições adversas „as atividades 
sociais e econômicas ou a afetar as condições estéticas ou sanitárias 
do meio ambiente”.101 
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 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental, São Paulo, 2002, p. 128. 



72 

 

 Também, assevera que o desenvolvimento de certas atividades se 

estrutura nesse exercício; que o principio da sustentabilidade norteia a 

tolerabilidade com vistas a ordem econômica, desde que não inviabilize os 

espaços e⁄ou se tornem inconveniente para o bem-estar coletivo, e a função 

social da cidade. 

 

2.4.3.1.7. Poluição por exploração ambiental 

 

 As praticas para mineração acarretam o desmatamento, contaminação dos 

cursos d׳águas, alterações na topografia natural inclusive as de origem 

subterrânea. Porque, além,das cavidades naturais subterrâneas que são 

patrimônio cultural brasileiro, também restam atingidas as: substâncias minerais 

ou fósseis de interesse arqueológico; os espécimes minerais e fósseis destinados 

a museus,estabelecimentos de ensino e outros fins científicos; águas minerais em 

fase de lavra; as substâncias minerais que constituem monopólio estatal e as 

jazidas de águas subterrâneas.102  

 Prevê na Resolução 1;86 do CONAMA: “Qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, afetando a biota, 

das condições estéticas e a qualidade dos recursos ambientais deve ser 

considerada impacto ambiental”. 

No âmbito de exploração mineral os princípios da precaução e da 

prevenção são de grande relevância. Na dúvida quanto a possibilidade de dano 

ao meio ambiente ou a biodiversidade, há que prevalecer a preservação do 

ambiente. Impõe-se, ainda, os princípios da razoabilidade e o da 

proporcionalidade a fim deque se implemente as legislações e as ações 

necessárias ao desenvolvimento sustentável, e que estanque as explorações 

clandestinas lastreadas na usura.    
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  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, p. 629. 
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2.4.4. A pobreza como agente poluidor 

 

O lixo é o rejeito mais volumoso e de difícil administração, pois requer 

cultura preservacionista e de reciclagem, a adesão de todos à coleta seletiva, e a 

adoção de senso crítico durante o consumo. Paulo Affonso Leme Machado 

enfatiza que a educação ambiental, extrapola o foco científico e alcança a 

consciência cívica dos educandos e da população.103 

Para que se mantenha o equilíbrio do meio ambiente urbano e a garantia 

de se desfrutar qualidade de vida, é necessária sólida cultura preservacionista e 

um consciente exercício de cidadania, fundado no princípio da dignidade, que 

também se reflete no direito de bem morar e viver, conforme previsão 

constitucional. 

É mister atentarmos para o fato de que imputamos à causa da poluição, o 

consumo excessivo, a explosão demográfica, o avanço tecnológico e seus 

detritos de difícil reprocessamento. 

Todavia, Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida defende a tese de que 

“a pobreza e a degradação ambiental têm as mesmas ou causas originárias 

relacionadas”.104  

Com efeito, a pobreza é fruto do desenvolvimento econômico perverso, 

ou das políticas públicas ineficientes que permitem a formação de um expressivo 

contingente de cidadãos incultos e de analfabetos funcionais (semi analfabetos), 

e, assim, se mantém num crescente a massa de excluídos.  

Isto contraria frontalmente os pressupostos e princípios constitucionais já 

abordados, e resulta em grupos de pessoas com capacidades limitadas para 
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sobreviver, com potencial para serem arregimentados pela violência, também, 

ampliando a fragilidade dos ecossistemas em que estamos inseridos e, num 

futuro imediato, retornarão agora à coletividade, talvez com efeitos nefastos. 

A mesma doutrinadora, com referência a “pobreza como agente 

poluidor”, esclarece que:  

“A relação da pobreza com a degradação ambiental é direta nos países 
em desenvolvimento, na medida em que suas economias repousam 
relativamente em grande escala na extração de matérias primas. .. que 
não contribui para o desenvolvimento. (...) 

Devido ao fato de estarem excluídos de qualquer participação na 
economia de mercado, eles acabam baseando a sua sobrevivência 
imediata em recursos naturais não vinculados ao mercado. 

O crescimento populacional e a escassez de áreas livres forçam a 
exploração de ambientes urbanos ou rural marginais pelos pobres, que 
encontram como única saída a habitação de tais lugares como meio de 
sobrevivência em curto prazo, de uma maneira tal que conduz à 
degradação de recursos naturais gera mais pobreza e põe em risco a 
sobrevivência a longo prazo.105  

Portanto, se pesarmos a justa contrapartida às intervenções humanas 

sobre o meio ambiente natural, não se pode considerar a natureza hostil ou 

injusta conosco. Mas, tão somente, cuidarmos para que cesse ou diminua 

sensivelmente a eficácia da ética do mais forte. 

Essa constatação é plausível, mediante aos fatos abordados e as 

legislações pertinentes, que devem resultar em ações e políticas norteadas pelos 

princípios da precaução; da prevenção, do desenvolvimento sustentável, da 

participação e da ubiqüidade. 
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2.5. Intervenção do Poder Público  

 

Os centros urbanos também culminaram por atrair o interesse do Estado. 

Em face da delegação de competências, coube à União a elaboração das normas 

gerais que especificam as diretrizes. Por conseqüência dessa delegação, os 

Estados Membros não exercem quaisquer atividades acerca do ordenamento do 

solo municipal, os Municípios detém competência exclusiva para a organização e 

a normatização das cidades. Portanto, cabe aos municípios estabelecer as regras 

para a ocupação (ordenamento) do território, elaborar os planos diretores com os 

quais regulará o uso e a valorização dos imóveis, e administrar o erário público 

em prol da coisa pública.  

Na Constituição Federal as competências estão dispostas nos 

respectivos artigos 21, 22,23, 24, 25, 30 e 182.  

À União, nos termos do artigo 21 compete-lhe: 

Inciso XVIII- planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades 
públicas especialmente secas e inundações; (...) 

Inciso IX – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do 
território e de desenvolvimento econômico e social; (...) 

Inciso XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação, saneamento básico e transportes urbanos; (...). 

Esses incisos tratam de matéria de interesse do direito ambiental urbano, 

pois, enquanto o primeiro arrola fatos que previnem transtornos aos habitantes, os 

últimos estabelecem mecanismos para o desenvolvimento de políticas públicas 

que garantirão o bem comum. 

Consoante o artigo 22, incumbe à União a legislação exclusiva sobre 

assuntos afetos, também, ao interesse de bens ambientais: ... 

Inciso II – desapropriação (...) 

Inciso IV – águas, energias, informática, telecomunicações e radiodifusão(...) 

Inciso IX – diretrizes da política nacional de transporte (...) 
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Inciso XI – transito e transporte (...). 

Trata o artigo 23 de competências comuns à União, Estado, Município e 

Distrito Federal, portanto, esses entes públicos devem preservar os patrimônios 

ambientais e no foco do nosso estudo, especialmente, as pessoas, os de valores 

artísticos históricos e culturais: (...) 

Inciso II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 

das pessoas portadoras de deficiências; (...) 

Inciso III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 

sítios arqueológicos; (...) 

Inciso IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras 
de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; (...). 

Esses preceitos possibilitam ações preventivas a fim de obstar situações 

degradantes ou gravosas ao patrimônio ambiental. Também, propicia a 

responsabilização do agente público em sintonia com o disposto no caput do 

artigo 37 da Constituição Federal:  

Art. 37. “Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia...” (...) 

O artigo 24, concorrentemente distribui à União, Estado e Distrito Federal, 
competência para legislar, entre outros temas, sobre: (...) 

Inciso VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do 
solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; (...) 

Inciso VII – proteção ao patrimônio histórico cultural, artístico, turístico e 
paisagístico; (...) 

Inciso VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; (...) 

Inciso IX- educação, cultura, ensino e desporto; (...) 

Essa competência concorrente é muito oportuna para o eficaz resguardo 

e proteção do patrimônio situado nos limites citadinos. 
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É oportuno lembrar, que apesar de não mencionada no teor do caput do 

artigo 24, o Município poderá legislar suplementarmente dentro dos parâmetros 

dos parágrafos desse dispositivo. 

O artigo 25, no seu caput delega aos Estados competência para 

promulgar suas próprias Constituições, as quais restaram por contemplar a 

matéria ambiental nas respectivas Unidades da Federação. Outrossim, no § 3º 

capacita-os à criação de regiões metropolitanas, micro-regiões e aglomerações 

urbanas, observando-se o interesse comum. 

O artigo 30 trata das competências municipais, ressalta-se que: 

1. através de lei orgânica, pode dispor sobre os assuntos que forem próprios do 
Município, que agirá através do seu Poder Executivo e/ou Poder Legislativo; 

2. a organização da cidade e a respectiva normatização é de sua competência 
exclusiva. 

São oportunos os ensinamentos do saudoso Celso Bastos, quanto à 

competência municipal, por tratarmos do meio ambiente urbano:  

“O conceito - chave utilizado... para definir a área de atuação do 
Município é o de interesse local. Cairá, pois, na competência 
municipal tudo aquilo que for de seu interesse local. E ... não se 
trata de um interesse exclusivo, visto que qualquer matéria que 
afete uma dada comuna findará de qualquer maneira, mais ou 
menos direta, por repercutir nos interesses da comunidade 
nacional. Interesse exclusivamente municipal é inconcebível... Os 
interesses locais dos Municípios são os que entendem 
imediatamente com as suas necessidades imediatas, e, 
indiretamente, em maior ou menor repercussão, com as 
necessidades gerais. ...”.106  

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão 

prolatado em 1º de agosto de 2001, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 

68.759-0/0-SP; Relator Des. Menezes Gomes, julgou por maioria de votos a favor 

de lei municipal que autoriza “fechamento de loteamentos, vilas e ruas sem 

saída”, ação movida pelo Procurador de Justiça de São Paulo em face do 

Município de São José dos Campos: 
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EMENTA:  

“Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal n.º 5.441/98. 
Município de São José dos Campos. Fechamento normalizado de loteamentos, vilas 
e ruas sem saída. Preservação da segurança interna do loteamento. Possibilidade. 
Competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local. 
Improcedência do pedido. A lei de que se cuida não alterou o destino das áreas, 
permanecendo sob o domínio e patrimônio do município as ruas, praças, áreas 
verdes e institucionais. A natureza jurídica dos loteamentos não sofreu alteração. E 
na espécie, não houve delegação legislativa ao executivo, pois a lei em referência 
disciplina, de forma expressa, as medidas administrativas, na órbita da segurança à 
competência de ação executiva. Ao município é reservada a competência para 
legislar sobre assuntos de interesse local (CF/88 – art. 30). A competência municipal 
não é subordinada e nem mesmo suplementar à competência estadual, no que 
tange à ordenação do solo urbano. O alegado “fechamento” trará prejuízo aos 
moradores de bairros lindeiros. Na verdade, é preciso reconhecer que a violência 
urbana é um mal gravíssimo que aflige principalmente a classe média que paga a 
maior parte dos impostos e não tem a segurança garantida com eficiência pelo 
Poder Público. Não se trata de delegar aos particulares atribuição que não lhes é 
própria, inerente ao campo de segurança pública, mas permitir-lhes que possam 
proteger-se, através de meios necessários, uma vez que o Poder Público, nesse 
aspecto, tem sido ineficiente. Se o município tem ampla competência para disciplinar 
a matéria, observada a lei local, inegável que, na espécie, não se verifica a alegada 
inconstitucionalidade.  

Com relação ao direito dos particulares, com base nas garantias 

constitucionais expressa no artigo 5º, incisos XXI e XXII, que lhes asseguram 

serem proprietários de imóveis e que esses deverão cumprir sua função social. O 

respectivo detentor do domínio deverá adequar o seu uso aos padrões, índices e 

usos que a lei entender conveniente. Caso contrário, o proprietário será punido 

pelo uso indevido da propriedade através da fiscalização oficial. 

Todavia a função social da propriedade é bem mais do que uma limitação 

administrativa. Ela impõe obrigações ao detentor do imóvel, afim de que a sua 

utilização seja adequada e conveniente a localidade onde está inserido. Portanto, 

a coletividade é objetivo maior perante o instituto da função maior da propriedade. 

Outro instituto, a Lei dos Registros Públicos, consolida a grande 

importância da intervenção estatal para a garantia do meio ambiente urbano 

equilibrado, ante a prática sistematizada de irregularidades urbanísticas, fruto da 

corrupção de latifúndios e de especulações imobiliárias, principalmente, nos 

entornos metropolitanos, 
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  Anterior a Constituição Federal⁄88, portanto, submetida ao seu imperium 

e reinterpretada à luz desta principiologia, a Lei de Registros Públicos – Lei n  . 

6.015⁄73, por seus ditames coletivo e geral, instrumentaliza a função social da 

propriedade, pois, ao padronizar a forma de elaboração dos registros, as 

aferições técnica e testemunhal quando necessárias, a fim de agilizar os 

procedimentos retificatórios administrativos e judiciais, objetiva a melhor 

ordenação das cidades.  

  Determina que os atos passíveis de registro, não sejam somente um dado 

solene, com o fito de resguardar o seu conteúdo e estrutura, imputa-lhes 

segurança, autenticidade e eficácia. Assim valerão, até que “desconstituído por 

prova de sua falsidade; de sua assimetria à realidade fática de sua inadequação 

em face do título causal”.107 

 O ato de registro está previsto na Lei n   . 6.015⁄73Ç 

 Art. 1  . – Os serviços concernentes aos registros públicos, estabelecidos pela 
legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos 
ao regime estabelecido nesta lei. 

 No mesmo sentido dispõe a Lei n   . 8.935⁄95, a chamada lei do notários e 

de registradores: 

 Art. 1 . – Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e 
administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e 
eficácia dos atos públicos. 

 No que se refere a autenticidade. Venício Antônio de Paula Salles, com 

signa que: 

  “autenticidade, não é só aquilo que se contrapõe ao falso, pois, quando 
destacamos que um documento ou um ato só é autêntico, não estamos 
indicando que este é apenas “verdadeiro”, mas que, além disso, ostenta a 
seu favor presunções de regularidade que o qualificam como um ato de 
especial eficácia. 
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O prof. WALTER CENEVIVA destaca que “autêntico” é algo que pode ser 
entendido como similar a “ato de autenticidade”, na medida em que assim 
considerado, passa a carregar atributos próprios dos atos desta natureza, 
que são acompanhados por presunções legais que lhe conferem maior 
força e maior validade. ...o  “ato de registro” se instaura por presunção de 
validade, presunção de legitimidade e presunção de legalidade, e, como se 
sabe, tais presunções legais conferem uma especial eficácia ao ato, na 
medida em que invertem o ônus da prova, exigindo que sua “invalidação”, 
decorra, não de mera alegação, mas de prova contundente, séria e certa, 
de que o ato se desviou de suas finalidades, da sua forma e de seus 
propósitos institucionais.”108. 

 O atributo da segurança, pertine e garantia de permanência, ou a garantia 

de imutabilidade ou a garantia de preservação de conteúdo do ato de registro, “... 

o Direito Registral se”... estrutura fundamentalmente sob os efeitos do princípio da 

segurança jurídica que envolve a imutabilidade das instituições e a estabilidade 

dos direitos...”.109 

 Quando a eficácia traz implícito o caractere da publicização, pois instaura o 

sentido de: validade abrangente, inconteste, credibilidade, valor autêntico etc; 

além do fato de que após lavrado o registro, o documento passa a produzir os 

regulares efeitos emanados do direito público. 

 A Carta Magna delega ao registrador, autorização para realizar, explorar e 

exercer uma atribuição própria do Estado. 

 Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por 
delegação do Poder Público. 

    Assim sendo, o referido autor, afirma que: 

 “uma delegação tem idêntico sentido de uma “concessão” ou e uma 
“procuração”, pois somente se pode delegar o que for próprio de 
delegante ou mandante. Destarte o delegado, o concessionário, ou o 
mandatário realizam “atos” próprios e típicos de delegante, do 
concedente ou do mandante.  ... Quando delega, o Estado retira uma fatia 
que tem ... a mesma consistência de poder que se encontra dentro da 

Administração Pública.”.110 
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 Portanto, configura-se um ato administrativo, o ato de registro imobiliário, o 

quê se confirma mediante os pressupostos das Leis n  . 6.015⁄73 e n  . 8.935⁄94, 

que são a autenticidade, a segurança e a eficácia, das quais decorrem a 

presunção da validade, legalidade e veracidade. 

 Os princípios internos da legislação registral, quais sejam: princípio da 

unitariedade, princípio da legalidade, princípio da instância, princípio da 

legitimação registral, princípio da continuidade e princípio da especialidade; são 

os pilares da Lei de Registros Públicos, que a revelou uniforme com o texto 

constitucional nas suas prescrições quanto a função social da propriedade e para 

a “planificação dos centros urbanos”, e que a faz determinante para a 

regularização das grandes áreas parceladas. 

 O princípio da unitariedade, materializado na Lei de Registro Públicos no 

Capítulo II DA ESCRITURAÇÂO, artigo 176 § 1 ., inciso I, e no Capitulo VI DA 

MATRÍCULA, artigo 228 estabelece que cada “imóvel”, cada unidade imobiliária, 

cada propriedade só passa ter um único registro, ou, na terminologia legal, uma 

única e exclusiva matrícula. O princípio da segurança jurídica que é a base e a 

sustentação para o princípio da “unitariedade”. 

 Lei n   .6.015⁄73 

 Art. 176. O Livro n  . 2 – Registro Geral – será destinado à matricula dos imóveis e 
ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro n  . 3 
§ 1 . A escrituração do Livro n  . 2obederá às seguintes normas: 

I – cada imóvel terá matrícula própria que será aberta por ocasião do primeiro registro a 
ser feito na vigência desta Lei: 

II- são requisitos da matrícula: 

1. o número de ordem, que seguirá ao infinito; 

2. a data; 

3. a identificação do imóvel, que será feita com indicação: 

             a) se rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CCIR, da denominação 
e de suas características, confrontações, localização e área; 
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             b) se urbano, de suas características e confrontações, localização, área, 
logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver;  

4. o nome, domicílio e nacionalidade do proprietário; bem como: 

a) tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão, o número de inscrição 
no de identidade, ou, à falta deste, sua filiação; 

b) tratando-se de peso jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro 
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda; 

5. o número do registro anterior; 

III – são requisitos do registro o Livro n  . 2: 

1. a data; 
2. o nome, domicílio e a nacionalidade do transmitente, ou do devedor, e do 

adquirente, ou credor, bem como: 
a) tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão e o número de 

inscrição no Cadastro de pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou do 
Registro Geral da cédula de identidade, ou, à falta deste, sua filiação;  

b) tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no 
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda; 

3. o título da transmissão ou do ônus; 
4. a forma do título, sua procedência e caracterização; 
5. o valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais 

especificações, inclusive os juros, se houver.  (...) 

Art. 228.  Matrícula será efetuada por ocasião do primeiro registro a ser lançado na 
vigência desta Lei, mediante os elementos constantes do título apresentado e do registro 
anterior nele mencionado.       

 O princípio da legalidade estabelece a reserva formal que determina ao 

registrador o ingresso no fólio real apenas dos títulos causais expressamente 

indicados ou previstos em lei. 

 O princípio da instância consiste na garantia do ato formalizado, expresso 

no art. 13, inciso II da Lei de Registros Públicos. Estabelece que ato de registro 

deve ser preservado intacto enquanto não for formalizado pedido de 

revisão,alteração, complementação por parte daqueles que detenha interesse 

jurídico.   

Art. 13. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro 
serão praticados: 

I –  (...) 
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Ii – a requerimento verbal ou escrito dos interessados; 

 O princípio da legitimação registral, estrutura a validade dos atos de 

registro inclusive quando o título causal contenha erro ou vício capaz de 

comprometer a sua higidez jurídica, assim os efeitos do registro são mantidos e 

devem ser observados, enquanto não ocorrer o cancelamento. 

 Somente uma ordem com cogência judicial ou correcional é capaz de 

retirar e apagar os efeitos de um registro. A possibilidade de revisão dos atos 

contribui para a segurança jurídica, a nulidade deve ser comprovada por 

documento dotado de fé pública. 

Art. 214. As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-
no,independentemente de ação direta.  (...) 

Art. 252. O registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos 
legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto 
ou rescindido. 

          O princípio da continuidade, previsto no art. 195 da Lei n  . 6.015⁄73, 

é um reforço ao direito de propriedade, estabelece a necessidade de se fixar uma 

rigorosa seqüência lógica em toda a cadeia filiatória, mesmo quando da 

ocorrência de gravames. 

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 à sua natureza para manter a continuidade do registro.  

Por derradeiro, o princípio da especialidade, contido no artigo 176, § 1 .111 

da Lei de Registros Públicos, determina que a inscrição deve recair sobre um 

objeto precisamente individuado, com suas características físicas via pública 

frontal ou frontal lateral, a numeração  pública, metragem do bem, com os pontos 

de início e fim, as medidas perimetrais a menção à metragem de superfície do 

imóvel, que deve ser compatível com as indicações de ângulos e;ou rumos, além 

dos confrontantes. 
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 O caput e o § 1   do artigo 176 da Lei dos registros Públicos, estão transcritos nas ps. 81;82  desta 

dissertação. 
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Não é demais observar que a referida lei, no caput do seu artigo 213, trata 

do erro sem potencialidade de dano no seu § 1 . Prevê as hipóteses de erro 

evidente ou simples e no § 2 ., o erro com potencialidade de dano. 

Art. 213. A requerimento do interessado, poderá ser retificado o erro constante do 
registro, desde que tal retificação não acarrete prejuízo a terceiro. 

§ 1 . A retificação será feita mediante despacho judicial, salvo no caso de erro 
evidente, o qual o oficial, desde logo, corrigirá com a devida cautela. 

§ 2 . Se da retificação resultar alteração da descrição das divisas ou da área do 
imóvel, serão citados, para se manifestar sobre o requerimento em 10 (dez) dias, todos 
os confrontantes e o alienante ou os sucessores, dispensada a citação destes últimos se 
a data da transcrição ou da matrícula remontar a mais de 20 (vinte) anos.     

  Embora, se reconheça a ineficiência do Estado no controle da ocupação do 

solo, bem como a ação da população carente que impulsionada pela necessidade 

de moradia, espontaneamente, viola as normas básicas de convivência e, 

outrossim, são presas fáceis de empreendedores inescrupulosos. Independente 

do  motivo, o fato é que consolida-se mais e mais uma situação irreversível, que 

exige do poder público em parceira com a sociedade civil, uma ação político 

social, para empreender o enfrentamento com maturidade, seriedade e respeito, 

afim de se obter a regularização urbanística possível da desordenação que já está 

consolidada, administrar os interesses imobiliários para efeitos de 

sustentabilidade e de ocupação racional dos espaços remanescentes, cuja 

maioria dos seus respectivos domínios são particulares.    
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III - DA POLÍTICA URBANA 

 

 Os Municípios encontram-se instrumentalizados para traçar e 

operacionalizar política de desenvolvimento e expansão urbana, pautada no 

princípio da função social da propriedade a partir da promulgação da Lei n  . 

10.257⁄2001 – Estatuto da Cidade, que no seu artigo 2 . preceitua as diretrizes 

gerais. 

 Essa lei federal cumpriu os pressupostos constitucionais estabelecidos no 

artigo 21, inciso XX que reserva à União “instituir diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes 

urbanos...”; artigo 30 onde há todas as competências municipais, e no caput e 

incisos do artigo 182 da Constituição Federal. 

 Mantidos para Municipalidade os óbices constitucionais estabelecidos por 

meio do disposto no artigo 22 que dispõe sobre a competência privativa da União, 

e no artigo 24 que trata da competência concorrente e suplementar entre s União, 

Estados e Distrito Federal. Embora o “Poder Local” possa estabelecer regras 

sobre a utilização de bens de uso comum, e para suas respectivas proteções.112 

 A Carta Magna vincula o uso da propriedade urbana e a ordenação a 

cidade às normas e planos urbanísticos, e preceitua que o Plano Diretor deve ser 

aprovado pela Câmara Municipal. Ainda, na política de desenvolvimento urbano 

insere limitações ao exercício do direito de propriedade, através do § 4 . Do artigo 

182. 

  Art. 182 (...) 

 § 4 . É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 
incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal, do proprietário o solo urbano 
não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, 
sob pena, sucessivamente, de: 

 I -   parcelamento ou edificação compulsório; 
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 II -  imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

 III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez 
anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e 
os juros legais. 

 Paulo Affonso Leme Machado, assim, conceitua ordem urbanística “Ordem 

urbanística é o conjunto de normas de ordem pública e de interesse social que 

regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, de segurança, do 

equilíbrio ambiental e do bem-estar dos cidadãos”.113    

 A Constituição Federal sedimenta esse interesse social no seu artigo 183, 

ao preceituar a usucapião pró-moradia, e em seus parágrafos: 

§ 1 .  – O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou 

à sua mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

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

§ 3 .  -   Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 

 A respeito, José Afonso da Silva esclarece, que o constituinte ao limitar a 

uma única vê a usucapião ao mesmo possuidor, quis que “o imóvel não seja mais 

do que objeto de moradia”. Também, enfatiza que não se trata de título de 

domínio e⁄ou concessão de uso, porque: “... são institutos excludentes.  ... a 

concessão de uso não tem cabimento no caso, pois a usucapião é modo de 

aquisição da propriedade e não meio de obter mera concessão de uso.”.114 

 Consequentemente resta assegurado um dos pilares da dignidade da 

pessoa humana e dos direitos sociais, qual seja, a moradia equivalência de 

existência digna. 

 Na Lei n  . 10.257⁄01 – Estatuto da Cidade, esses referenciais estão 

elencados, no artigo 4 .: 
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  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, São Paulo, 2002, p. 355. 
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 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positive, São Paulo, 1998, p. 784. 
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Art. 4 . – Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 

 I  - planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social; 

 II  - planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microregiões: 

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 participativa; 
f) gestão orçamentária participativa; 
g) planos, programas e projetos setoriais; 
h) planos de desenvolvimento econômico e social; 

IV – institutos tributários e financeiros; 

a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU; 
b) contribuição de melhoria; 
c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 

V – institutos jurídicos e políticos: 

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 
k) direito de superfície; 
l) direito de preempção; 
m) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; 
n) transferência do direito de construir e de alteração de uso; 
o) operações urbanas consorciadas; 
p) regularização fundiária; 
q) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais 

menos favorecidos; 
r) referendo popular e plebiscito; 

VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de 
vizinhança (EIV). 

§ 1 . Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes 
é própria, observado o disposto nesta Lei. 
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§ 2 .  Nos caos de programas e projetos habitacionais de interesse social, 
desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Publica com atuação 
específica nessa área, a concessão de direito real de uso de imóveis públicos 
poderá ser contratada coletivamente. 

§ 3 . Os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispêndio de recursos 
por parte do Poder Público municipal devem ser objeto de controle social, garantia 
a participação..das comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. 

 Todos esses óbices que se efetivam à luz do bem estar coletivo e dos 

princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, também culmina por 

subsidiar a teoria da publicização do direito civil. 

 

 

3.1   Conceito 

 

A política urbana é tarefa plena do Município, o qual deverá traçar e 

executá-la; a Constituição Federal nos incisos contidos no § 4 . Do artigo 182, 

estabelece quatro mecanismos: Plano Diretor, parcelamento e edificação 

compulsória, impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo 

no tempo e desapropriação-sançao. 

José Afonso da Silva conceitua define zoneamento urbano como: 

 “O solo urbano é... o espaço em que se desenvolvem as funções sociais 
da cidade, que consistem nas várias formas de uso e ocupação para fim 
de residencial, industrial, institucional, religioso, turístico, recreativo, 
viário, estacionamento, de serviços. 

    Numa cidade desordenada, esses usos desenvolvem-se 
promiscuamente, com grande prejuízo ao bem-estar da população. 
Ordenar esses usos é um dos meios de realizar a exigência 
constitucional de que a política urbana visa garantir o bem-estar dos 

habitantes da cidade.“ 115 
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 A obrigatoriedade constitucional para a emissão de Plano Diretor às 

cidades com mais de vinte mil habitantes, obriga os Municípios com menor 

população a estabelecer e cumprir a sua política urbana, por meio da Lei 

Orgânica e suas normas subseqüentes. 

 Há corrente doutrinária que defende a extensão do Plano Diretor á área 

rural seus territórios, pois compete a Administração Local o gerenciamento do 

Município na sua totalidade. Para tanto, Mariana Moreira assevera que: 

 “... a política urbana municipal observará as diretrizes gerais fixadas 
pelo Estado e pela União... responsáveis que são pelos planejamento 
regional incluem em suas diretrizes normas voltadas à área rural, com 
reflexos importantes nas áreas urbanas.”116 

 Como a cidade é um organismo em perene mutação, as suas funções 

sociais terminam particularizadas pela cultura local, e sujeitas à vontade expressa 

da sua população. Fatores essenciais, para a possibilidade do bem-estar tanto 

daqueles que a habitam quanto dos que nela trabalham, pois o traço cultural é 

determinante em qualquer comunidade. 

 O mesmo se verifica nesse foco de identificação, pois toda cidade tem 

peculiaridades que caracterizam a sua individualidade, que faz permanecer, atrai 

ou não populações. Assim, temos implícita a função ambiental urbana, que é 

relevante para o cumprimento do dever e função da cidade que antes de viabilizar 

a qualidade de vida aos que nela habitam e trabalham, cumpre-lhe propiciar a 

dignidade da pessoa humana. 

 Celso Antonio Pacheco Fiorillo, recapitulando “o dever da coletividade em 

como do poder público de preservar o mesmo ambiente para as presentes e 

futuras gerações”, nos ensina que o “princípio ambiental do desenvolvimento 

sustentável”, norteia o instituto da função social da cidade, bem como estrutura o 

zoneamento ambiental o qual autoriza “a repartição do solo urbano municipal e a 

designação do seu uso”: 
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  “zoneamento ambiental que objetiva disciplinar de que forma será 
compatibilizado o desenvolvimento industrial, as de conservação da 
vida silvestre e a própria habitação do homem, tendo em vista sempre a 
manutenção de uma vida com qualidade às presentes e futuras 
gerações (art.225 da CF), ... O zoneamento é uma medida não 
jurisdicional oriunda do poder constitucional atribuído ao Estado...”.117 

 Contudo, facultar condições dignas de transporte, moradia, saneamento, 

segurança, saúde, fazer e trabalho, exige além de Administração Municipal, a 

conjugação das ações de todas as esferas do Poder Público e da Sociedade.  

 

 

3.2.   Finalidades 

 

 A finalidade da Lei n  . 10.257⁄2001, expressa no seu artigo 2 ., é a 

implementação da política urbana e suas diretrizes gerais, para que se efetive o 

desenvolvimento da cidade e a garantia do bem estar dos seus habitantes, nos 

termos dos pressupostos da função social, estabelecido no artigo 182, § 2 . Da 

Carta Magna. 

 Verifica-se que a função da cidade é a de ser um espaço propício ao 

exercício dos direitos constitucionais, pois para que o ser humano se realize são 

necessários espaços onde possa habitar, trabalhar, trafegar, servir-se dos 

sistemas ecológicos e sociais, estes últimos referentes à saúde, saneamento, 

cultura, lazer e segurança; que atendam as comunidades urbanas, geridos por 

políticas públicas que facultem a interação de todas as pessoas no contexto 

sócio-econômico a fim de que realizem as suas respectivas histórias. 

 Esse intento requer o estabelecimento de diretrizes destinadas à função 

social da cidade. É preciso que sejam observados os fatores naturais, ambientais, 

bem como as necessidades reais, as expectativas e a participação da sua 
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comunidade. O sentimento resultante dessa vivência e⁄ou participação, se 

satisfatório a cada indivíduo, caracteriza o bem estar de seus habitantes, 

conforme previsão constitucional. 

 Nesse sentido esclarece Celso Antonio Pacheco Fiorillo: 

 “A plenitude apontada pela norma ... encontra-se satisfeita quando 
do efetivo respeito aos preceitos trazidos pelos arts. 5 . e 6 . Da CF, ... 
Isso significa dizer que a função social da cidade é cumprida quando 
esta proporciona a seus habitantes o direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade (CF, art. 5 . caput) bem como 
quando garante a todos um piso vital mínimo, compreendido pelos 
direitos sociais à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, a 
segurança, previdência social, a proteção, à maternidade e à infância, à 
assistência aos desamparados direitos materiais constitucionais fixados 
no art. 6 . da CF.”.118      

 Nelson Saule Júnior, conceitua: 

“O Direito à cidade compreende os direitos inerentes às pessoas que 

vivem nas cidades de ter condições dignas  de vida de exercitar 
plenamente a cidadania, de ampliar os direitos fundamentais 
(individuais econômicos, sociais, políticos e ambientais), de participar da 
gestão da cidade, de viver num meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e sustentável.”.119 

Ainda nesse sentido: 

“É basicamente, o lugar de habitação e organização da cidade deve 
atender a essa finalidade: uma função social e fundamental que 
sobreleva a todas as possibilidades nela existentes: dar habitação, 
atendendo as necessidades humanas básicas de sobrevivência e 
coexistência”.120 

A função social da cidade caracteriza-se por ela ser “um organismo 

social”,121 estrutura destinada a prover o coletivo, enquanto a função social da 

propriedade refere-se a propriedade urbana inserida no Município.   

                                                           
118

  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Estatuto da cidade comentado, 2002, São Paulo, p. 23. 

119
  SAULE JÚNIOR,  Novas Perspectivas do direito urbano brasileiro – Ordenamento constitucional 

da política urbana – Aplicação e eficácia do plano Diretor, São Paulo, p. 22.  

120
  A C A,  aria. Direito   cidade.  evista dirieto cons tucional e internacional, n  . 44, ps. 144 a 151. 

121
 MOREIRA, Mariana; e outros. Política Urbana, Estatuto da cidade Fundação Pref. Faria Lima CEPAM, 

2001, São Paulo, p. 441 



92 

 

Esses conceitos nos dão ciência de que função da cidade, enquanto 

produto social, é possibilitar a conquista da cidadania, e para tanto são 

necessários alguns requisitos básicos para que o homem possa interagir e suprir 

as suas necessidades elementares com o fruto do seu trabalho. 

 A respeito de democracia social vinculada ao exercício da cidadania, e a 

dignidade da pessoa humana, Celso Antonio Pacheco Fiorillo afirma a 

necessidade de observar os direitos sociais, assegurados no art, 6 . Da 

Constituição Federal.122 

 Destaque-se que o Estatuto da Cidade possibilita o diálogo entre o Poder 

Público, sociedade e comunidade e, por conseqüência, que se intensifiquem as 

ações em parceria com o governo, conforme disposto nos incisos II e III do artigo 

2 . da referida Norma. 

 Art. 2 .  A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais: 

 I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana. À moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e 
aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

 II- gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

 III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 
sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social. (...) 

 No mesmo sentido, é salutar a revisão do Plano Diretor a cada dez anos, 

muito embora um instrumento com tal dinamismo em um país com tantas regiões 

abarrotadas de loteamentos irregulares e regiões perversamente adensadas, 

deveria determinar essa revisão num período menor. Até mesmo por respeito aos 

princípios da prevenção e precaução, posto que para a destruição de recursos 

naturais basta o desejo de lucro, moto-serra, uma trator e em umas duas horas 

nascentes, fauna e flora são destruídas de forma irreversível.    
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 Hierarquicamente, o Estatuto da Cidade é um instituto dotado de muita 

coerção, como norma geral padronizou as diretrizes para a preservação do meio 

ambiente urbano, vez que infra-constitucional e com ingerência direta no Poder 

Local, ou seja, no cenário real, tem o poder de ordenar e manter “o rumo traçado” 

a fim das funções sociais se realizem.  

Ao menos para atenuar os infortúnios dos muitos que não só estão 

perversamente instalados, como também ao assim permanecerem, 

desestabilizam o cotidiano de muitos outros, quer seja pelo lixo, pichações, 

enchentes, violência, poluições sonora e visual, bem como pelo trânsito 

excessivo, alimentado pelo deslocamento da população periférica por razões de 

trabalho, estudo, por vezes lazer. Os efeitos “pêndulo”, “conubação” e “clivagem”, 

conforme explicam os urbanistas. 

Toshio Mukai ao comentar sobre a obrigatoriedade estabelecida do Plano 

Diretor pelo inciso II do artigo 41 da Lei n.º da 10.257/2001, analisa esse fato, e o 

identifica como conurbação, e esclarece: 

“... todo o território municipal, integrante de região metropolitana, 
é caracterizado pela conurbação, que, faticamente „apagam‟ os 
limites territoriais legais do município, fazendo que exista entre os 
municípios da região metropolitana como que um “condomínio”, 
onde cada um faz parte do todo e esse todo, à evidência, possui 
mais de 20 mil habitantes. ...”.123  

Raquel Rolink identifica outro processo conseqüente dessa 

urbanização desenfreada, e o conceitua como “clivagem da paisagem urbana”, 

caracterizada pelo contraste existente entre a parte da cidade que dispõe de infra-

estrutura e possui condições de urbanidade..., e outra servida por infra-estrutura 

incompleta ou onde o urbanismo inexiste, quantitativamente duas a três vezes 

maior que a primeira.  
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Como exemplo cita as distinções entre “o morro e o asfalto”, que se 

repetem nas metrópoles, através distinções entre as ocupações periféricas e a 

infra-estrutura dos bairros e condomínios, independente da qualidade dos 

serviços. 124 

Esse esgarçamento do tecido social é a prova material da necessidade 

da parceria entre Poder Pública e sociedade civil, ante essa limitada eficácia dos 

instrumentos institucionalizados para propiciar o bem coletivo e garantir o que há 

de mais essencial, a capacidade de auto sustentação da biosfera, em suma, a 

vida em  nosso planeta.  

Comprova-se o ora aludido, por meio de outra norma destinada ao bem 

estar, na medida em que garante a saúde pública e aplica-se plenamente ao 

contexto urbano. 

Lei n.º 10.083/98 – Código Sanitário do Estado de São Paulo  (...) 

Art. 11. Constitui finalidade das ações de vigilância sanitária sobre o meio 
ambiente o enfrentamento dos problemas ambientais ecológicos, de modo a 
serem sanados ou minimizados a fim de não representarem risco à vida, levando 
em consideração aspectos da economia, da política, da cultura e da ciência e da 
tecnologia, com vistas ao desenvolvimento sustentado, como forma de garantir a 
qualidade de vida e a proteção do meio ambiente;  

Art. 14. Toda e qualquer edificação, quer seja urbana ou rural, deverá ser 
construída e mantida, observando-se: 

I – proteção contra as enfermidades transmissíveis e as crônicas; 

II – prevenção de acidentes e intoxicações; 

III - redução dos fatores de estresse psicológico e social, 

IV – preservação do ambiente do entorno; 

V - uso adequado da edificação em função da sua 
finalidade; e 

VI – respeito a grupos humanos vulneráveis. 
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Art.15. Toda e qualquer instalação destinada à criação, à manutenção e à 
reprodução de animais, que esteja em zona rural ou urbana, deve ser construída, 
mantida e operada em condições sanitárias adequadas e que não causem 
incômodo à população. 

Art. 16. A autoridade sanitária, motivadamente e com respaldo científico e 
tecnológico, poderá determinar intervenções em saneamento ambiental, visando 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida e saúde da população. (...).  

Nessa como nas tantas outras leis específicas, em termos quantitativos, 

não logram evitar os ilícitos ecológicos, pois não resultam no comportamento 

preventivo por parte de todos.  Confirma-se, então, a necessidade da adesão 

social. 

Nesse ponto está o que entendemos ser novo e capaz de levar a efeito a 

qualidade ambiental, principalmente no meio urbano, pois a Lei n.º 10.257/2001, 

obriga a participação da sociedade civil e das comunidades – eis o fato inovador e 

indutivo à qualidade ambiental, principalmente no meio urbano -. O que é 

possível, uma vez que a discussão do problema já está instalada na pauta das 

Organizações Não Governamentais - Ong's, nos discursos políticos (piegas ou 

não, mas não ignoram o problema), nas elites, e na massa populacional.  

O protagonismo compromissado de todos os setores – primeiro setor os 

diferentes níveis da Administração Pública; o segundo setor: as empresas; e o 

terceiro setor: as organizações sem fins lucrativos, as incontáveis ações 

voluntárias promovidas pelos civis, igrejas, associações profissionais etc. Todos 

prestam contribuições relevantes nas áreas da saúde, da educação, da 

preservação ambiental, de assistência aos cidadãos expostos a situação de risco: 

crianças, adolescentes, idosos, mulheres, os indígenas; a garantia e eficácia de 

direitos aos grupos discriminados. 

Esse movimento é muito mais característico nos meios urbanos onde as 

aglutinações dos setores sociais sem expressão no cenário político são maiores, 

vez que as suas demandas não correspondem às dos sindicatos ou partidos 

políticos, nem implementam os lobbys.125   

                                                           
125

  CARDOSO, Ruth. A fiscalização é inútil, burocracia; Caderno “DOSS Ê ESTADO. Fonte de 55% das ON ׳s: 

dinheiro público”, O Estado de São Paulo, de 29 de 08.2004, p. 117. 



96 

 

A respeito nos alicerçamos nas lições de Celso Antonio Pacheco Fiorillo: 

“... A assistência aos desamparados – a Constituição Federal 
consagrou como um direito social a assistência aos desamparados. 
Embora não defina quem se deve entender como deixado ao abandono, 
na medida em que, como já tivemos oportunidade de manifestar 
exaustivamente, toda pessoa humana goza de proteção nos limites 
constitucionais, pretendeu destacar os menos privilegiados em raz”ao 
de sua condição físico-psíquica (com insuficiência de recursos), seja 
ainda técnica (consumidores).  

... Quanto aos desamparados em razão de sua hipossuficiência 
econômica, receberam também tanto tratamento constitucional como 
infraconstitucional, seja para aqueles de forma mais restrita (art. 3 ., III: 
erradicar a pobreza como objetivo fundamental da República; art. 5 ., 
LXXIV: assistência jurídica aos que comprovarem insuficiência de 
recursos; art. 23, X: combate às causas da pobreza;) ... A Constituição 
Federal, na linha do que estabelece sobre a dignidade da pessoa 
humana, não se olvidou daqueles que objetivamente necessitam de 
tratamento desigual, exatamente para assegurar o princípio de “tratar 
desigualmente os desiguais, ...  

I) A educação – art. 6 . Da Carta Maior, ao apontar a educação 
enquanto direito social, remete-nos de imediato ao art. 205, que ao 
assegurar a todos e educação, visa o pleno desenvolvimento dos 
cidadãos, pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato, 
preparando-lhes, antes de mais nada, para o efetivo exercício da 
cidadania, bem como sua qualificação para o trabalho. Sendo conceito 
mais abrangente que o de mera instrução, visa a compreensão dos 
direitos e deveres da pessoa humana, das liberdades fundamentais, 
assim como da preservação e expansão do denominado patrimônio 
cultural.126 ...  

Acreditamos que há reparos a serem efetuados quanto à educação, que 

objetiva capacitar os indivíduos a compreenderem a complexidade da natureza e 

interpretarem os contextos locais, a fim de uma utilização e apropriação mais 

prudentes dos recursos naturais, em vista a sustentabilidade. Quando esta for 

realizada com um mínimo satisfatório, a população apresentará um 

comportamento mais ético com a natureza.127  

Nesse diapasão são pertinentes as consignações de Sérgio Luis 

Mendonça Alves:  
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“o foco do desenvolvimento sustentável são os seres humanos 
em harmonia com a natureza, desfrutando uma vida sadia e 
produtiva. Quanto ao caminho para a realização desse intento, 
certifica a existência de: adoção de tecnologias limpas, marketing 
oportunistas para consumidores responsáveis ...”.128  

Com essa menção temos o reflexo da função social da propriedade no 

âmbito do Direito Difuso, no caso em tela, alcançando os consumidores. O que 

demonstra o quanto é vital a percepção e inserção dessa moral (filosofia/espírito) 

da função social da propriedade nas práticas cotidianas para que se obtenha o 

desenvolvimento sustentável.  

 

 

3.3.   As competências  constitucionais 

 

 São constituídas pelos princípios constitucionais dos planos diretores os 

quais visam a garantia dos fins sociais, uma vez que o planejamento urbanístico 

restringe exercícios de direitos privados, tais como: o de propriedade, ao 

estabelecer zonas residencial, comercial, rural; ao determinar ou alterar a pratica 

do ir e vir, pois estabelece a direção do tráfego, e muitas vezes delimita os 

horários para o trânsito de veículos; ao vetar residências ou domicílios em áreas 

consideradas “inabitáveis devido a sua destinação”, exemplos: faixa de servidão, 

áreas de mananciais, de domínio militar etc. 

 As competências constitucionais são: 

“1ª.) Aceitabilidade -  Os planos devem ser politicamente aceitáveis, pois nos 
regimes democrático os planos têm forçosamente que ser submetidos ao 
Legislativo, composto de políticos, para aprovação final; portanto, devem ter a 
probabilidade de ser aprovados mas os planos não deverão nem poderão ser 
políticos, isto é, visando à satisfação política dos membros do Legislativo; seu 
fundamento há de ser sempre o de atender às necessidades prioritárias da 
comunidade. 
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2ª.) Exeqüibilidade – Os planos precisam ser passíveis de execução. Um plano 
deve ser feito para ser efetivamente executado. Nisto, desde logo, manifestar-se-á 
a sinceridade do planejador. Um plano que não pode ser posto em execução não 
é plano, é sonho como diz Friedmann – ou engodo, diremos nós. Para que um 
plano seja bom segundo o mesmo Friedmann-, seu autor tem que levar em conta 
os seguintes fatores quando de sua elaboração: 

1) custo do plano em termos de: a) dinheiro; b) material exigido, em quantidades 
reais; c) mão-de-obra exigida, inclusive necessidades de mão-de-obra 
especializada; 

2) recursos institucionais disponíveis para pôr o plano em execução, sobretudo 
quanto a: a) educação e propaganda b) zoneamento da terá em tempos de sua 
utilização; c) aquisição de terrenos e outros imóveis (ou desapropriações de 
imóveis); d) ajustes contratuais. 

Condições que limitam o alcance do planejamento e de sua execução, tais 
exemplo, uma guerra (no Brasil há regiões críticas, onde já tivemos conflitos 
significativos com reservas indígenas); b) certos aspectos da vida e da natureza 
que ainda não podem ser modificados e que também podem influir no plano 
(exemplo: clima); c) condições de aceitabilidade, responsabilidade e viabilidade 
dos planos. 

3ª.) Viabilidade – Os planos devem ser economicamente viáveis: deve-se extrair o 
máximo com o mínimo de dispêndio; o planejador deve ter sempre presente que, 
no plano, se deve poupar os recursos, de modo que não se empregue mais do 
que o necessário para atingir os seus objetivos. Para isso, segundo Friedmann, o 
planejador deverá formular (e responder) as seguintes questões: 

a) Haverá um modo de chegar ao mesmo resultado por meios menos 
dispendiosos? 

b) Poderá esse dinheiro ser utilizado em algum outro projeto que prometa 
maiores resultados? 

c) Terei fornecido os meios e modos de pôr e manter em execução o projeto? 
d) Terá este projeto seus próprios meios de subsistências? 
e)  Estimulará este projeto, por si mesmo, outras atividades, sem qualquer 

outro subsídio adicional? 

4ª.) Sensibilidade – Os planos devem ser sensíveis às aspirações populares. S”ao 
bons os planos quando levam em conta o bem-estar do povo, quando são 
sensíveis às suas necessidades e aspirações. Aliás, o objetivo primordial de 
qualquer plano de governo é sempre a satisfação das necessidades do povo. 

5ª.) Dimensão – Os planos devem estruturar-se segundo critérios de 
quantificação. Tudo deve ser calculado e medido, em termos de tempo, espaço e 
volume. Convém, entretanto, esclarecer que os planos urbanísticos gerais do 
Município, como instrumento de um processo de planejamento permanente, não 
ficam sujeitos a prazo rígidos; são por regra, por prazos indefinidos; mas é certo 
que a execução dos projetos e programas específicos desses planos deve 
atender à regra geral de previsibilidade de quando iniciar e quando terminar. Por 
outro lado, todo plano cobre uma área geográfica: todo o Município (como é o 
caso do plano diretor), um distrito, um bairro (casos de planos especial): tem, pois, 
que leva em conta a realidade física e as circunstâncias do meio, mormente os 
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planos urbanísticos, já que sua função básica consiste precisamente na 
ordenação do solo ...”. (grifamos).129 

 

  Nessa perspectiva, são considerados planos bons aqueles que têm como 

atividade – fim o bem-estar do povo; considerando genuinamente as 

necessidades e aspirações deste. Destaque-se que a via democrática, é o único 

instrumento sensível para a verdadeira apuração; portanto, não pode ser 

estabelecida de forma manipulada, e nem idealizada autoritariamente, como é 

comum nos tecnocratas e nos salvadores do “bem-comum” subjetivamente 

projetado. 

 Assim sendo, o Estatuto da Cidade dispõe dos meios para se efetive um 

planejamento urbanístico  democrático130, pautado nos princípios acima 

indicados, os que exigem implicitamente para a sua contestação o consentimento 

popular. 

 Atualmente, exige-se a relevância da moralidade pública e não mais se 

admitem desvios de conduta, sequer os pretéritos. Ressaltando-se que, a 

remuneração condizente com a realidade do “mercado” é que garantirá o 

atendimento das necessidades sociais “normais” dos cidadãos, e, portanto, 

inviabilizará possíveis desvios de conduta. Fato que não se admite em hipótese 

alguma.  

 Ante esse consenso coletivo, é oportuno recordar que sob a égide de um 

Estado Democrático de Direito, prevalece o princípio da legalidade, ou seja, 

“todas as ações e recreações”, deverão estar em harmonia com a lei, e⁄ou a 

atuação e seus conseqüentes estar dentro da previsão do legislador. A ação 

deverá estar previstas no texto normativo seja com obrigação positiva ou 

negativa.  
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 Ao cidadão comum, não há necessidade de disposição expressa, pois há o 

direito de liberdade, objeto de garantia fundamental, que lhe permite agir 

livremente, posto que se “ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei”.131 Também, a ninguém é facultado alegar o 

desconhecimento de lei132. Destarte, há que se ponderar que “bom senso todo 

mundo tem”,133 e esse a todos, indistintamente, habilita perceber as nuances 

possíveis e não possíveis, as quais caracterizam um ato lícito e um ato ilícito. 

 Quanto aos Agentes da Administração Pública, cidadãos selecionados por 

meio de concursos de provas ou de provas e títulos, devem possuir competência 

para o exercício dos seus respectivos cargos, conforme previsão normativa, às 

exceções aplica-se o princípio da discricionariedade. Também, estão sujeitos aos 

princípios expressos no art. 37 da Constituição Federal: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 Portanto, a todos, tanto os integrantes do Poder Público quanto os do 

âmbito privado, a sociedade civil, deverão atuar em conformidade com o disposto 

no pacto legal, posto que a lei é a expressão da vontade geral. 

 Admite-se, tão somente, em contraprestação às práticas cidadãs que são 

além do voto e dos pagamentos dos impostos, o comprometimento do próprio 

tempo e conhecimento nos debates públicos, nas ações decorrentes das 

parcerias. 

 Considerando que os planos informam aos agentes públicos as ações 

(procedimentos), os resultados a que devem chegar, e cujo objetivo é a 

necessidade pública detectada que aos cidadãos habituados ao exercício de 

cidadania ativa, que compõem a casta organizada que elege seus governantes, 

atuam como parceiros na Gestão Pública. Agora, também interagem, e, 
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principalmente, analisam criteriosamente os resultados obtidos só lhes será 

suficiente o recebimento da prestação do serviço público com qualidade. 

   

 

3.4   Plano Diretor 

 

No Brasil o vocábulo planejamento, é mais recente que urbanismo, e 

manteve a original, percepção de ordem, racionalidade e eficiência, ao ser 

inserido no contexto urbano. Enquanto que urbanismo é um termo oriundo da 

França, local onde se registra o seu aparecimento por volta de 1910, 1911ç e 

sempre correspondeu ao aspecto plástico, à arquitetura e à arte urbana. 

Os conceitos de Plano Diretor inexistiam no Brasil até 1930, quando no 

Rio de Janeiro há o Plano Agache, da lavra de Alfred Agache e impresso em 

Paris. Nesse mesmo ano editaram-se os planos para as cidades de São Paulo e 

do Rio de Janeiro, cujos conteúdos determinaram uma nova fase na história do 

planejamento urbano brasileiro mereceu relevância o destaque para infra-

estrutura, principalmente saneamento e transportes.134 

Desse período, em São Paulo, implanta-se o seu traçado viário, a 

urbanização do Pacaembu, dos jardins Europa, América, e da Avenida Paulista. 

Também, destacam-se os empreendimentos da Companhia City, que se tornou 

referencial para outras loteadoras.135 

Embora nas suas respectivas propostas abarquem as cidades por 

completo, o  foco desses planos restringiram-se aos centros das cidades, devido 

as especulações imobiliárias conseqüentes das remodelações urbanas. O 

embelezamento ainda é preponderante, principalmente no sistema viário, que 
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apresenta a avenida circular de Prestes maia, alternativa de solução para a 

irradiação. Ainda, dos ensinamentos de Celso Antonio Pacheco Fiorillo: ”Na 

década de 1940, as demais capitais brasileiras, seguindo o exemplo das duas 

maiores cidades do país, também produziram seus planos, como Porto Alegre e 

Salvador”.136 

Observe-se que esses Planos Diretores estão em sintonia com as 

funções sociais da cidade: “habitar, trabalhar, recrear e circular”, estabelecidas 

pela Carta de Atenas, datada de 1933. Texto de suma importância para todos os 

estudiosos do Urbanismo, que visa a organização dos espaços urbanos para 

efeitos do bem estar coletivo, e para tanto edita legislações, elabora 

planejamentos, executa obras públicas, e redimensiona essas suas funções à luz 

das necessidades coletivas. 

A cidade de Brasília, no Distrito Federal, com projeto de urbanismo de 

Lúcio Costa e arquitetura de Oscar Niemeyer, é o resultado acabado de um 

urbanismo que tem como origem a Carta de Atenas: apresenta zonas urbanas 

bem definidas e separadas (edifícios públicos, setor residencial, hoteleiro, 

comercial, bancário), grandes espaços entre as edificações, circulação bem 

definida e eficiente. 

Em 1967, no início do regime militar que durou pouco mais de vinte anos, 

foi instituída nova Constituição Federal cuja característica principal era a 

centralização do poder na esfera Federal. Os Municípios tinham sua capacidade 

política muito limitada, pois a Lei Orgânica era elaborada pelo Estado, e embora 

formalmente lhe fosse outorgada autonomia para promover os serviços, dependia 

dos recursos da União.  

À época havia o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado: por conter 

os objetivos, as atividades e prazos a serem cumpridos, e designar quem deveria 

cumpri-las, era nominado Plano; Diretor porque estabelecia as diretrizes para o 

desenvolvimento municipal, as ações da iniciativa privada e ação municipal; 
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Desenvolvimento porque era o seu objetivo: o desenvolvimento social, econômico 

e a organização territorial do Município.137 

Hoje, ao Poder Público Municipal compete, nos termos do artigo 30 

incisos I e VIII da Constituição Federal de 1988, legislar sobre os assuntos de 

interesse loca, assim sendo, cabe-lhe editar o Plano Diretor conforme o previsto 

no artigo 182 da Lei Maior, e no capítulo da Lei n.º 10.257/2001, artigos 39 a 42. 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes. 

§ 1º Plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento 
e de expansão urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.  (...) 

§ 4º é facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano 
não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, 
sob pena , sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

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

III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez 
anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas assegurados o valor real da indenização e 
os juros legais.  

 

Paulo Affonso Leme Machado, assim conceitua: 

“Plano diretor é um conjunto de normas obrigatórias, elaborado por lei 
municipal específica, integrando o processo de planejamento municipal 
que regula as atividades e os empreendimentos do próprio Poder 
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Público Municipal e das pessoas físicas ou jurídicas, de Direito Privado 

ou Público, a serem levados a efeito no território municipal”.138 

A natureza desse instrumento se traduz no próprio nome, Plano Diretor, 

pois o vocábulo plano significa projeto, estudo prévio, método; assim, é um 

orientador do desenvolvimento e do equilíbrio da expansão urbana. 

Previsto no § 1º do artigo 182 da Carta Magna, tornou-se fato por meio 

da Lei n.º 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, e tem a responsabilidade de 

materializar o princípio da função social da propriedade, garantido no § 2º do 

citado artigo, que expressamente o vincula a área urbana.  

Fato inovador e que se incorpora ao ensinamento de Hely Lopes 

Meirelles, que, assim, conceituou Plano Diretor:  

“o complexo de normas legais e diretrizes técnicas para o 
desenvolvimento global e constante do município, sob os 
aspectos físico, social, econômico e administrativo, desejado pela 
comunidade local. Deve ser a expressão das aspirações dos 
munícipes quanto ao progresso do território municipal no seu 
conjunto cidade-campo. É o instrumento técnico-legal definidor 
dos objetivos de cada municipalidade e, por isso mesmo, com 
supremacia sobre os outros para orientar toda a atividade da 
administração e dos administrados nas realizações públicas e 
particulares que interesse ou afetem a coletividade”. 139 

É certo que as lições do citado mestre são prevalecentes, pois a 

sociedade civil está apta a interagir na elaboração das diretrizes para o 

desenvolvimento da sua localidade. A Lei n.º 10.257/2001 é cogente ao 

estabelecer diversos mecanismos de interação com a coletividade, como por 

exemplo, em seu artigo 4º, entre outros. Caso essa participação seja obstada o 

Plano Diretor restará ilegítimo e inconstitucional.  

É muito sólida a possibilidade da concretização dessa participação 

popular, pois, conforme Maricelma Rita Meleiro, o Município: 
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1. “poderá contar com comunidades já organizadas (associações ou 
conselhos) independentes do Poder Público; 

2. terá a Temasorganização de órgãos colegiados criados pela prefeitura 
(conselhos de desenvolvimento ou de planejamento, órgãos consultivos ou 
de deliberação coletiva), em que a participação popular se dá por 
representantes; 

3. não conta com uma comunidade organizada”.140  

O Estatuto da Cidade configura-se um instrumento democrático, que 

requer lisura, moralidade e atenção redobrada de ambas as partes, em face das 

dificuldades e/ou propostas ilícitas que se apresentam no curso do processo. 

Portanto, são pertinentes os requisitos propostos por Toshio Mukai, quanto a 

serem observados no planejamento municipal, quanto a participação da 

comunidade:  

“a) a representatividade popular só pode se dar através de 
associações e não de pessoas (munícipes) individualmente; 

b) a participação da comunidade não é somente em relação à 
elaboração e aprovação do Plano Diretor; ela abrange todo o 
processo de sua formulação, desde os diagnósticos, eleição das 
políticas; fixação das metas e diretrizes, aprovação de anteprojeto 
e, após a edição da lei respectiva, das suas regulamentações (leis 
e decretos), e da execução do Plano Diretor”. 141 

O Plano Diretor deverá ter os seus norteadores previstos na Lei 

Orgânica do Município. Caso essa seja silente a iniciativa poderá estar a cargo do 

Prefeito ou da Câmara dos Vereadores. 

Com relação às intervenções ou a limitação de direitos pelo Poder 

Público, subseqüentes a Lei n.º 10.257/01, deverão estar vinculadas a legislações 

específicas; o que delas não constar, não será exigido.  

Destarte, são de iniciativa do Prefeito Municipal com apreciação do 

Poder Legislativo as leis pertinentes ao parcelamento, a edificação e a utilização 

compulsória (artigo 5º); o direito de preempção (artigo 25); a outorga onerosa do 
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direito de construir (artigo 30); as operações urbanas consorciadas (artigo 32); a 

transferência do direito de construir (artigo 35) e o estudo de impacto de 

vizinhança (artigo 36). 

Destaque-se que, esses óbices ou limitações ao exercício da autonomia 

da vontade e do direito de propriedade, têm por objetivo evitar injustiças ou 

favoritismos. A proposta é auferir um desenvolvimento harmônico e adequado às 

necessidades da realidade local. Mesmo porque, todo o ordenamento está 

iluminado pelo princípio da função social da propriedade.  

Assim, o prazo para a aprovação do Plano Diretor, a partir da vigência 

da Lei n  . 10.257⁄0, é de 05 (cinco) anos para os Municípios “com mais de vinte 

mil habitantes”, e para os “integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas”, caso não os possuam; nos termos do artigo 50 do Estatuto da Cidade.  

O artigo 40 esclarece quanto à natureza legal do Plano Diretor, cujas 

diretrizes e prioridades deverão influir no plano plurianual, nas diretrizes 

orçamentárias e no orçamento anual; que deverá ser revisto a cada dez anos (§ 

1º); que está a cargo do Executivo e do Legislativo Municipais o seu processo de 

elaboração e fiscalização; que redigida a proposta deverá ser dado conhecimento 

à sociedade civil com ampla publicidade e acesso aos documentos (§ 4º). Após, 

com a justificativa sobre a inclusão ou não das propostas e os adendos com o 

plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, o procedimento 

deverá ser enviado para exame e aprovação do Legislativo.  

Paulo Affonso Leme Machado, assim enfatiza: 

“O plano diretor tem prioridade sobre todos os planos existentes no 
Município ou que possam vir a ser instituídos. O termo “diretor” tem 
dimensão jurídica considerável, pois é um plano criado pela lei para 
dirigir e para fazer com que as outras leis municipais, decretos e 
portarias anteriores ou posteriores tenham que se ajustar ao plano 
diretor...”142. 
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 Registre-se que, quanto a edição do plano Diretor, o dispositivo 

constitucional alimentou divergências, pois conforme o disposto no § 1 . do artigo 

182 da Carta Magna somente “é obrigatório para as cidades com mais de vinte 

mil habitantes“ enquanto o § 2 . Do mesmo dispositivo prescreve que “A 

propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. 

Fato que enseja reiterados questionamentos pelos doutrinadores quanto 

a possível incoerência de a função social não ser tão exigível quando aos 

proprietários urbanos dos Municípios com população”ao inferior ao estabelecido 

pelo Constituinte. 

Todavia, por estar mencionada no rol das garantias fundamentais 

previstas no artigo 5 ., inciso XXII da Lei Maior, entendemos não ser possíveis às 

legislações municipais específicas, nas localidades com população inferior ao 

estabelecido no § 1 . do artigo 182 da Constituição Federal, deixar de observar a 

função social da propriedade. Visto as competências conferidas ao Município por 

meio do artigo 30 da Lei Maior, para legislar sobre os assuntos de interesse local. 

A previsão de “englobar todo o Município” inserida no § 2º do artigo 40, 

da Lei n  . 10.257⁄01 contraria o disposto no § 2º do artigo 182 e o artigo 186 da 

Constituição Federal, que determinam que o Plano Diretor seja aplicado no meio 

urbano. 

Paulo Affonso Leme Machado solidifica o determinado pelo Estatuto da 

Cidade – Lei n  . 10.257⁄01, § 2 . do artigo 40, e, assim, preleciona: 

“Plano diretor municipal, e não plano diretor urbanístico 

A Lei 10.257⁄01 prevê que “o plano diretor deverá englobar o território 
do município como um todo” (§ 2 . do art.40). A redação desse parágrafo 
não diz expressamente que o plano diretor deve abranger ao mesmo 
tempo a parte urbana e a parte rural, mas está subentendida tal diretriz. 
Não me parece que a lei tenha sido inconstitucional nesse ponto, pois, a 
norma geral federal tentou indicar meios de se implementar a função 
social não só da propriedade urbana,como também da propriedade 
rural. 
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Vejo  como uma carência criticável a omissão do município em que se 
ocupar do planejamento rural de seu território de forma entrelaçada com 
o plano urbano. Basta refletir-se na necessidade de integrar a moradia 
de trabalhadores rurais nas zonas urbanas e subordinadas e suas 
atividades na zona rural; a localização de aterros sanitários para os 
rejeitos domiciliares a necessidade da proteção dos mananciais de 
abastecimento hídrico. 

Ocorre, contudo que a estrutura da Lei 10.257⁄001 não foi concebida 
para fazer essa integração “cidade⁄campo”. Desde a denominação da lei 
– “Estatuto da Cidade” – até nos títulos do capítulo II – “Dos 
instrumentos da Política Urbana” – e do Capítulo IV – “Da Gestão 
Democrática da Cidade -, como nos próprios conteúdos, constata-se 
que não será fácil elaborar um plano diretor integrado, principalmente 
nos Municípios com a zona rural de grande porte...”.143   

Com relação à proximidade dos territórios municipais e suas respectivas 

densidades demográficas, José Afonso da Silva observa, com foco no bem-estar 

das populações, que a Constituição Federal apenas considerou objetivos intra-

urbanos, o que resta empobrecido ante as dimensões das ações interurbanas, e 

impõe uma política mais ampla “... como patê integrante de uma política de 

desenvolvimento econômico e social que ultrapassa o nível estritamente 

municipal”.144 

Nesse diapasão assevera Toshio Mukai:  

“... mesmo que o município não comporte os 20 mil habitantes, justifica-
se a extensão da obrigatoriedade, uma vez que todo o território 
municipal, integrante de região metropolitana, é caracterizado pela 
conurbação, que, faticamente, “apaga” os limites territoriais legais do 
município, fazendo que exista entre os municípios da região 
metropolitana como que um “condomínio”, onde cada um faz parte do 

todo e esse todo, à evidencia, possui mais de 20 mil habitantes”.145  

O mesmo autor doutrinador pondera que o § 4º do art. 182 da 

Constituição Federal é um compulsor para a edição do Plano Diretor, uma vez 

que é condição para a utilização dos instrumentos nele previstos, ou seja, a 

imposição ao proprietário urbano referente ao:  

                                                           
143

 MACHADO , Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, S”ao Paulo, 2002, p. 357. 

144
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional, São Paulo, p. 783.  

145
  MUKAI, Toshio. Estatuto da Cidade Fundação Prefeito Faria Lima CEPAM, 2001, São Paulo, p. 140. 



109 

 

“parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre propriedade 
predial e territorial urbana progressivo no tempo, desapropriação com 
pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate até dez anos, em 
parcelas iguais e sucessivas, asseguradas o valor da indenização e 

juros legais”.146  

Também quanto aos incisos IV e V da Lei 10.257/01, entende não ser 

extensiva a obrigatoriedade do Plano Diretor aos municípios integrante de área 

especial de interesse turístico e que não tenham 20 mil habitantes, o mesmo aos 

municípios inseridos “na área de influência de empreendimentos ou atividades 

com significativo impacto ambiental de âmbito regional e nacional”. 147 

Celso Antonio Pacheco Fiorillo entende inaplicável aos municípios com 

menos de vinte mil habitantes os imperativos expressos nos incisos II, III, IV do 

artigo 41 do Estatuto da Cidade, em face do óbice expresso no parágrafo 1º da 

Constituição Federal:  

“...diante da imposição estabelecida pela Carta Magna de obrigar 
somente as cidades com mais de vinte mil habitantes a ter plano diretor 
(art. 182, § 1.º), não pode a Lei n.º 10.257/2001 obrigar a utilização do 
instrumento ora comentado por parte das cidades em decorrência de 
outras hipóteses como aquelas apontadas nos incisos II,III, IV e V do 
art. 41. O tema já foi inclusive apreciado pelo Egrégio Supremo Tribunal 
Federal onde restou clara a posição de salvaguardar a autonomia dos 
municípios”. 97      (…) 

Trata-se de Ação de Inconstitucionalidade – ADI-826 em que foi relator 
o Ministro Sydney Sanches publicada em 12 de março de 99 com a 
seguinte emenda “direito constitucional e administrativo municípios com 
mais de cinco mil habitantes plano diretor art. 195, caput, do estado do 
Amapá. Artigos 25, 29, 30, I e VIII, 182, § 1 . Da CF e 11 da ADCT. 1. O 
caput do art. 195 da Constituição do estado do Amapá estabelece que o 
plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento 
econômico e social e de expansão urbana, aprovado pela Câmara 
Municipal, é obrigatório para os municípios com mais de cinco mil 
habitantes”. 2, Essa norma constitucional estadual estendeu, aos 
municípios com número de habitantes superior a cinco mil, a imposição 
que a Constituição Federal só fez àqueles com mais de vinte mil (art. 
182, § 1 .). 3. Desse modo,violou o princípio da autonomia dos 
municípios com mais de cinco mil  até vinte mil habitantes, em face do 
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que dispõem os arts. 25, 29, 30, I e VIII, da CF e 11 da ADCT. 4. 
A~c”ao Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, nos termos 
do voto do Relator. 5. Plenário decisão unânime.”.148 

 Já o artigo 42 do Estatuto da Cidade determina o conteúdo mínimo a ser 

disposto no Plano Diretor, que são; delimitação das áreas sujeitas ao 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, fundados na infra-estrutura e 

de demanda; no inciso II determina que o Plano Diretor disponha sobre os 

instrumentos legais destinados a compelir as propriedades urbanas a cumprirem 

a sua função social no meio urbano”149, requerido nos: 

   -         artigos 25, 26 e 27 – há a preempção, direito conferido ao poder Público 

municipal de preferência para a aquisição de imóvel urbano objeto de 

alienação oneroso entre particulares; 

  - nos artigos 28 a 31 – há a outorga onerosa do direito de construir, que 

possibilita a edificação acima do coeficiente de aproveitamento básico 

adotado mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário, e pelo 

artigo 29, deverão ser fixadas no Plano Diretor as áreas onde serão 

permitidas alterações mediante contra partida; 

  - nos artigos 32 a 34 – há disposições sobre operações urbanas 

consorciadas, que os conjuntos de intervenções e medidas coordenadas 

pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, 

moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo 

de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, 

melhorias sociais e valorização ambiental; 

  - o artigo 35 – trata da transferência do direito de construir, pelo qual a Lei 

municipal, mediante anterior previsão no Plano Diretor, poderá autorizar o 

proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro 

                                                           
148

 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Estatuto da Cidade Comentado, acórdão cit. em nota de rodapé da 

p. 81. 

149
 MOREIRA, Mariana, e Outros. Estatuto da Cidade Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM, São Paulo, 

2001, p. 442. 



111 

 

local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto 

no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando 

referido imóvel for considerado necessário para fins de interesse público. 

 Há também, além de outros, os: 

  -  os artigos 36 e 37 – tratam do estudo de impacto de vizinhança⁄EIV, por 

meio dos quais o Poder Local definirá os empreendimentos e atividades 

privados ou públicos nas áreas urbanas, mediante o aferido no EIV 

poderá conceder as licenças ou as autorizações para os respectivos 

funcionamentos construções e ampliações; 

   - os artigos 39 a 42preceituam o Plano Diretor, deve ser aprovado por lei 

municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana; 

  - os artigos 43 a 45 – tratam da gestão democrática da cidade, pela qual os 

órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e 

municipal, empreendem a efetiva participação dos cidadãos na 

administração das questões urbanas.  

 A respeito de previsões em planos, ensina José Afonso da Silva: “deve 

prever os meios institucionais necessários para a sua implementação, execução, 

continuidade e revisão (o processo de planejamento há de ser contínuo)”.150 

 Quanto ao conteúdo ensina Joaquim Castro Aguiar: 

“No seu aspecto físico, o plano conterá nomes e diretrizes sobre 
parcelamento do solo, seu uso e ocupação, revitalização e preservação. 
No aspecto econômico, incentivará a indústria, o comércio, os serviços 
aumentando e oferta de empregos e melhorando as condições 
econômicas da população. No aspecto social, enfrentará desafios 
referentes às precárias habitações de pobreza e sua moradia, oferecerá 
serviços de educação, saneamento básico, saúde, esporte  e lazer. No 
aspecto institucional, estará atento aos meios necessários à sua 
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implementação, execução, inclusive quanto à capacitação de 
funcionários para esse tipo de tarefa”.151 

 

 Assim sendo, verifica-se a plausibilidade do cumprimento da função social 

da propriedade, pois os graduais resultados das medidas noticiadas ensejarão “... 

a erradicação da marginalização, redução das desigualdades sociais assim como 

promover o bem de todos, pessoas humanas dos estabelecimentos regulares e 

irregulares...”, cumprindo-se a previsão do inciso III do artigo 3 . da Carta Magna. 

 Por derradeiro, temos a norma infra-constitucional necessária ao 

desenvolvimento das localidades com a finalidade de efetivar o bem estar dos 

seus habitantes, com a conservação, a manutenção e a preservação de valores e 

dos patrimônios comunitários imprescindíveis ao bem de todos.   
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IV – A PROPRIEDADE URBANA E SUA FUNÇÃO SOCIAL PARA A 

GARANTIA DO MEIO AMBIENTE URBANO 

 

Pela concepção clássica, o proprietário pode dispor plenamente da sua 

propriedade, herança das constituições liberais, que garantiam o direito inviolável 

de propriedade, regulada pelo Direito Civil. À época prevalecia o entendimento de 

que por meio da flutuação do mercado, onde cada qual, ao agir em prol do seu 

interesse pessoal, viabilizaria os interesses da comunidade. 

As constituições: mexicana de 1917 e a alemã de 1919 constituem os 

primeiros marcos expressivos acerca de delimitações aos direitos do proprietário 

em prol de fins sociais. As proteções individuais conseqüentes da Segunda 

Grande Guerra migram para a esfera social (família, trabalho e à ordem 

econômica). Reconhece-se que a sociedade está em perpétuo processo de 

transformação, que inexiste ordem imutável, o que resulta no Estado de Direito 

comprometido em administrar em prol de uma sociedade mais justa. 

Segundo Roxana Cardoso Brasileiro Borges, o publicista francês Leon 

Duguit propôs o fim dos direitos subjetivos clássicos por entender que: 

“,,, a concepção de direito de propriedade estabelecida na Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão e no código civil francês não 
responde mais a estágio de evolução da sociedade e do direito da 
época. .... a propriedade não era mais aquele direito subjetivo que o 
código civil define como sendo o direito de dispor das coisas da maneira 
mais absoluta ”152. 

 

Com a extinção da ideologia do liberalismo econômico, altera-se os 

ditames do direito de propriedade, agora a lei estabelece os limites positivos, 

caracterizados pelo dever jurídico de como exercer tais poderes153; bem como os 

limites negativos, pertinentes a tudo aquilo que o proprietário não pode fazer, 
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oriundos do Direito Público e materializados pela Administração Pública, através 

do exercício do poder de policia. Exemplo direito de vizinhança.    

Assim, o direito subjetivo que era um direito exercido facultativamente e 

tão somente para a obtenção dos interesses individuais do seu titular hoje, ainda 

assegura o uso, o gozo, a disposição dos bens, e a sua recuperação, caso 

estejam no domínio e⁄ou na posse e quem injustamente o detenha. Entretanto, a 

Carta Magna, nos artigos 5 . Inciso XXIII, 182, 184, 225 e por meio do princípio da 

função social, submete o uso do imóvel o respeito do em estar coletivo, pois, a 

sadia qualidade de vida requer o gozo de vida e saúde, conforme nos ensina 

Celso Antonio Pacheco Fiorillo.154 

José Afonso da Silva assevera que a função social da propriedade refere-

se à estrutura do direito, à propriedade, e não se confunde com os sistemas de 

limitação da propriedade. E enfatiza: 

 “a Constituição assegura o direito de propriedade, mas não é só isso, 
pois,... estabelece também seu regime fundamental, de tal sorte que o 
Direito Civil não disciplina a propriedade, mas tão-somente as relações 
civis a ela referentes.”155 

 Contemporaneamente, a situação impõe que o sujeito recebe poder 

jurídico para atender aos interesses da sociedade, de acordo com o previsto no 

Código Civil em seu Título III Da Propriedade, Capitulo I Da Propriedade em 

Geral, artigo 1.128: 

 Art. 1.128: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar, e dispor da coisa e o 
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.  

 § 1 . O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade 
com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna as belezas naturais, o equilíbrio 
ecológico e evitada a poluição do ar e das águas. 

 § 2 . São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou 
utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. 
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 § 3 . O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por 
necessidade ou utilidade pública ou interesse social, em como no de requisição, em caso 
de perigo público iminente. 

 § 4 . O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado 
consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 (cinco) anos, 
de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou 
separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico 
relevante. 

 § 5 . No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao 
proprietário; pago o preço, valerá a sentença como titilo para o registro do imóvel em 
nome dos possuidores. 

 Nelson Nery Júnior, nos ensina acerca do potencial limitador da função 

social do contrato frente a autonomia privada, e que essa relação se opera de 

forma harmônica, equilibrada e compatível: 

“essa cláusula geral da função social do contrato é decorrência lógica 
da função social da propriedade, prevista no texto constitucional como 
garantia fundamental (CF 5 . XXIII) e princípio da ordem econômica (CF 
170 III). A doutrina vê, ainda, A doutrina vê, ainda, a função social do 
contrato como cláusula que deriva expressamente do fundamento da 
república consubstanciado no valor social da livre iniciativa” (CF 1 . IV). 
Ligam-se as duas vertentes constitucionais, de modo que a função 
social do contrato, além de caracterizar garantia fundamental, não é 
dissociada da ordem econômica, o que significa que não se pode 
analisar o contrato apenas sob o ponto de vista econômico, ovildando-
se de sua função social.  ...”.156 

  

No Código Civil em seu artigo 421 está prevista função social do contrato: 

 Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 
social do contrato.  

Enfatizando que o contrato além de transferir bens, deve ser útil e justo, 

complementa o emérito doutrinador: 

“O contrato tem de ser entendido não apenas como as pretensões 
individuais dos contratantes, mas como verdadeiro instrumento de 
“convívio social e de preservação dos interesses da coletividade, onde 
encontra a sua razão de ser e de onde extrai a sua força – pois o 
contrato pressupõe a ordem estatal para lhe dar eficácia”. O contrato 
não pode mais ser visto como um negócio de interesse apenas para as 
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partes, porque interessa a toda a sociedade, na medida em que os 
standards contratuais s”ao paradigmáticos para outras situações 
assemelhadas. Portanto tudo o que ocorre relativamente a um contrato 
terá, forçosamente, repercussão em outros casos que digam respeito ao 
mesmo tipo de contrato. Essa é apenas uma das conseqüências da 
nova socialidade do contrato.”.157 

Para melhor elucidar o foco da nossa reflexão, nos reportamos à 

doutrinadora Claudia Lima Marques: 

 “... Trata-se da procura das normas “fundantes”, isto é, dos princípios 
dos valores, das regras institucionais e mesmo dos direitos 
fundamentais, que, sobrevivendo a crise da ciência do final do século 
XX, determinam a “nova arquitetura do Direito privado”, que 
“reorientam”, dão base e constituem limites ao atuar jurídico em resumo, 
são “normas” que integram e “institucionalizam a sociedade civil, o 
mercado e o Estado”, permitindo “coordenar o público e o privado, a 
economia e o Direito”...”.158 

Constata-se, pois, que antes mesmo da destinação da propriedade o 

legislador já orienta para o equilíbrio das relações sociais, e esse fator é de 

grande importância no atual contexto social econômico e jurídico. Observando-se 

que as disposições acerca da função social da propriedade e do contrato, são 

normas de ordem pública. 

Atualmente, na ordem mundial prevalece o Estado Democrático de 

Direito, mesmo que no âmbito das soberanias internas possam viger alguns 

regimes ditatoriais. O ser humano é o foco objetivado pelo Direito Internacional e 

pela maioria dos Estados Soberanos. A contrariedade ao Direito dos Povos gera 

repreensões, ainda que de efeitos morais; “... quanto a tolerância, prevalece a 

consciência dos limites, já não se tolera qualquer coisa... não pode legitimar 

qualquer coisa que se faça na humanidade. É preciso construir uma visão comum 

....”.159  
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O Direito Ambiental insere-se nessa preocupação comum a todos os 

Estados Autônomos, e a busca pela “... a manutenção do equilíbrio ecológico em 

função da qualidade de vida, como uma forma de direito fundamental da pessoa 

humana.”;101 é pauta específica e reiterada nas Conferências Internacionais, 

realizadas periodicamente, a partir da ocorrida em Estocolmo - 1972160. 

Muito embora, a nossa área de interesse seja a função social da 

propriedade urbana, apresentamos os mesmos registros acerca da propriedade 

rural, a qual se caracteriza pela sua destinação, consoante o Direito Agrário, nos 

termos da Lei n  . 8.629⁄93, inciso I do artigo 4 . 

“(...) 

Inciso I – Imóvel rural o prédio rústico de área contínua, qualquer que 

seja a sua localização, que se destina ou possa se destinar a 

exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-

industrial”. 

Roxana Cardoso Brasileiro Borges nos ensina que o critério geográfico 

foi substituído pelo da destinação, o que abarca a exploração agrícola, pecuária, 

extrativa vegetal, florestal e agroindustrial. Portanto, aplica-se a legislação agrária 

aos imóveis com essa peculiaridade, ainda que situados na área urbana ou em 

zona de expansão urbana, e exemplifica: “... imóveis situados na cidade que se 

dediquem à floricultura, para o Direito Agrário, são imóveis rurais.”161 

Destarte, a citada doutrinadora noticia corrente divergente defendida por 

Leandro Paulsen, mediante interpretação dos capítulos Constitucionais: Da 

política Urbana e Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, inseridos 

no título Da ordem Econômica e Financeira que preleciona: 

“... o legislador ordinário andou de forma equivocada, sem perceber que 
a Constituição Federal, traz de forma implícita, a definição de imóveis 
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rurais e urbanos, utilizando-se ... do critério da localização. ... a 
expressão “propriedade urbana” está .... vinculada à cidade, devendo 
submeter-se às exigências do plano ... quando a Constituição se refere 
a imóvel rural, por sua vez, o faz em contraposição a imóvel urbano”.162 

O Código Tributário nacional distingue a propriedade rural da 

propriedade urbana pelo critério da localização, sendo rural o imóvel que se situa 

na zona rural e urbano aquele sito na zona urbana do Município: 

Art.29 – O imposto, de competência da União, sobre  a propriedade territorial 
rural em como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por 
natureza, como deferido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.  (...) 

Art. 32 – O imposto de competência dos municípios, sobre a propriedade 
predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse 
de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na 
zona urbana do município.  

É na zona que se localiza em grande escala os recursos naturais, 

principalmente, os: rios, lagos, nascentes, florestas, morros e as maiores 

diversidades da fauna e da flor. Em que pese o meio urbano abrigar as suas 

quatro modalidades ambientais: natural, artificial, cultural e do trabalho. 

O artigo 186 da Constituição Federal preceitua os quatro requisitos da 

função social da propriedade rural: 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos:  

I – aproveitamento racional e adequação; 

II- utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente; 

III- observância das disposições que regulam as relações de trabalho: 

IV – exploração que favoreça o bem estar dos proprietários e dos 
trabalhadores. 
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Esses preceitos, além de caracterizarem os deveres do proprietário 

rural, também, consistem na garantia contra a desapropriação para efeitos de 

reforma agrária, nos termos do artigo 184 da Carta Magna: 

Art. 184. Compete a União desapropriar por interesse social, para fins da 
reforma agrária, o imóvel que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e 
justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, 
resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja 
utilização será definida em lei. 

Ressalte-se que o dispositivo supra, não s aplica à propriedade urbana 

destinada a atividade rural. 

Assim, a junção do princípio constitucional da função social da 

propriedade ao exercício de direito subjetivo (da propriedade), viabilizam a atual 

concepção de direito-dever ou direito-função que objetiva, principalmente, garantir 

o interesse da coletividade, qual seja a qualidade de vida.  

A Lei n.º 10.257/2001 - Estatuto da Cidade que propugna pela função 

social da propriedade, e vincula os objetivos da política urbana ao planejamento 

do desenvolvimento das cidades, dispõe sobre a matéria ambiental e 

sustentabilidade das cidades, com o escopo de harmonizar “os bens ambientais 

naturais em face do meio ambiente artificial... a evitar bem como corrigir as 

distorções dos crescimentos urbanos”, conforme disposto no seu artigo 2º. 

No seu artigo 4º inciso IV, institui como instrumento da política urbana o 

“estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de 

vizinhança (EIV)”, e no artigo 41 inciso V, estende a exigência do Plano Diretor às 

cidades “inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.”. Não é demais 

consignar que o foco dessa norma é o de viabilizar o meio ambiente urbano. 
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4.1. Função social da propriedade  

 

A função social da propriedade configura um bem de interesse difuso, 

pois a cidade é um patrimônio social e global, no sentido imediato. Materializa-se 

na confluência dos interesses públicos e privados em que este se submete 

àquele, pois o uso que se faz de cada propriedade possibilitará a realização plena 

da urbanização e do equilíbrio das relações da cidade. Ocorre na exata medida 

em que estabelece ao proprietário o quantum que lhe é possível usar e dispor da 

sua propriedade.  

Assim sendo, a propriedade é uma função social a ser exercida pelo 

particular ou o Poder Público, detentor do seu domínio e⁄ou da respectiva posse 

uma vez que o uso que se faz de cada propriedade possibilitará  a realização 

plena da urbanização e, por conseqüência, do equilíbrio das relações da cidade. 

Dessa forma, ela se propõe a fazer justiça social no uso das 

propriedades, além de contribuir para o desenvolvimento nacional, uma vez que 

as cidades abrigam grande parte da população existente e o uso da propriedade 

interfere diretamente na forma com que as pessoas vivem e se relacionam. 

Portanto, a função social da propriedade, é o cerne da utilização de todo 

e qualquer bem, individual, coletivo ou difuso, pois já não se concebe o exercício 

pleno e irrestrito de qualquer direito com o risco de acarretar danos a outrem. Um 

típico exemplo, é o direito de vizinhança, entre muitos outros limitadores. 

Manoel Gonçalves Ferreira Silva observa que o Constituinte de 1988, 

não se distanciou da concepção Tomista, que prega ser o proprietário “um 

procurador da comunidade para a gestão de bens destinados a servir a todos, 

embora pertençam a um só.”.163 Aduz ainda, que a preocupação com o interesse 

social é o fulcro da desapropriação prevista no artigo 184 da Constituição Federal. 
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Os pressupostos da função social da propriedade estão presentes nos 

ditames da tutela da responsabilidade no direito ambiental, posto que tudo 

converge para preservação da biota e à sadia qualidade de vida extensiva às 

futuras gerações.  

Assim, resta pacífico que todo aquele que cria o risco deve reparar o 

dano, e  causação de um dano, há, para ele, o dever de indenizar, e essa 

responsabilização irreversível resta caracterizada pela responsabilidade civil 

(culpa subjetiva) e responsabilidade objetiva.164  

 

4.2. O conceito de função social da propriedade no direito ambiental 

brasileiro 

 

Registra-se a partir de 1988, um crescente redimensionamento dos 

caracteres da função social da propriedade atinentes ao exercício e à proteção 

do domínio. Hoje, alça aos patamares supra-individuais com a tutela de 

interesses sociais relevantes e com foco existencial. Fato que elimina a leitura 

positivo liberalista, anteriormente consagrada pela doutrina civilista, na qual o 

domínio garantia expressamente ao proprietário ampla proteção dos seus 

interesses, apenas limitado pelas obrigações de não fazer impostas pelo Poder 

Público. 

Atualmente, sem negar o domínio privado, a propriedade está vinculada 

a função social da propriedade, por conseqüência, o seu proprietário não pode 

agir ou dispor (usar, usufruir) se em prejuízo do bem coletivo. Exige-se dele 

respeito e consideração para com o habitat: “o proprietário permanece como o 

beneficiário imediato, e quase sempre predominante, do domínio; apenas se 
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impõe a ele que exerça o seu direito atendendo também aos interesses sociais”. 

165 

Fato que detém lastro constitucional, oriundo dos princípios da 

solidariedade social e da dignidade da pessoa humana, conforme estabelecido 

pelos artigos 1º e 3º da Constituição Federal:  

Artigo 1º: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: (...) 

Inciso III - a dignidade da pessoa humana (...)  

Artigo 3º: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

Inciso I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; (...) 

Inciso III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais;(...). 

Com muita precisão e clareza o acórdão do Tribunal de Justiça de São 

Paulo registra essa alteração valorativa, dos moldes do contexto pretérito (e sob 

a vigência do Código Civil de 1916), à parcial limitação decorrente do respeito as 

necessidades dos demais membros da coletividade, na qual a propriedade se 

insere: 

“A leitura de todos os textos do Código Civil só pode se fazer à luz 
dos preceitos constitucionais vigentes. Não se concebe um direito 
de propriedade que tenha vida em confronto com a Constituição 
Federal, ou que se desenvolva paralelamente a ela. As regras 
legais, como se sabe, se arrumam de forma piramidal. Ao mesmo 
tempo em que manteve propriedade privada, a CF a submeteu ao 
princípio da função social (artigos 5°, XXII e XXIII; 170, II e III; 
182, 2°; 184; 186; etc.). Esse princípio não significa apenas uma 
limitação a mais ao direito de propriedade, como, por exemplo, as 
restrições administrativas, que atuam por força externa àquele 
direito, em decorrência do poder de polícia da Administração. O 
princípio da função social atua no conteúdo do direito. Entre os 
poderes inerentes ao domínio, previstos no artigo 524 do Código 
Civil (usar, fruir, dispor e reivindicar), o princípio da função social 
introduz um outro interesse (social) que pode não coincidir com os 
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interesses do proprietário. (TJSP- 8ª Câm. - Ap. Cível n° 212.726-
1-8-São Paulo; Relator Desembargador José Osório; j. 
16.12.1994; v. u.). 

Registre-se que, enquanto princípio, a função social da propriedade se 

insere em todos os preceitos jurídicos e, no plano material, por meio dos critérios 

da razoabilidade e da proporcionalidade sobrepõe-se, axiologicamente, a todos 

os ditames que lhe são antagônicos, pois basicamente o seu objetivo é propiciar 

a justiça social.  

Daniela Campos Libório Di Sarno esclarece:  

“...e necessário abordar o papel do Poder Público na realização da 
função social não como o tutor das necessidades públicas, mas como 
proprietário de imóvel urbano. Sendo proprietário ou, de qualquer forma, 
utilizando imóveis e/ou o solo urbano, o Poder Público, em qualquer de 
suas esferas, deverá atender às exigências da lei no sentido de realizar 

plenamente a função social de sua propriedade ...”.166  

A respeito citamos os conflitos decorrentes das inadimplências no setor 

imobiliário, onde muitas das questões são frutos do descompasso entre a renda 

obtida e o valor da prestação do imóvel, e cujos não pagamentos chegam a 

comprometer a posse do bem.  

Nesta hipótese, abordamos o direito à moradia, o qual constitui um 

direito fundamental e finalidade precípua da função social da propriedade, e 

tomamos como exemplo o estudo da Dra. Consuelo Yatsuda Moromizato 

Yoshida, acerca da inadimplência dos financiamentos na área habitacional:  

 

“... 11.5.1. Inadimplência crescente desconsidera pela CEF  

A inadimplência dos mutuários da COHAB/SP atinge 60%, se se 
contar desde o primeiro mês de atraso no pagamento. A inadimplência 
é de 40% se se levar em conta acima de três meses de atraso 
(convenção de inadimplência). 
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Essa situação é gerada pela perda do valor real do salário, 
desemprego, entre outras conseqüências da política econômica do 
governo brasileiro. 

Porém, a Caixa Econômica Federal cobra 100% dos seus 
créditos devidos pela COHAB/SP, sem levar em conta a inadimplência, 
... involuntárias dos mutuários, e a impossibilidade da Companhia 
cobrar em decorrência desta situação.  (...) 

11.5.3 Política municipal de habitação 

Diante da situação que se instaurou, a COHAB/SP adotou a 
seguinte política: o mutuário que não consegue pagar as prestações 
dividas tem seu débito subsidiado pela COHAB/SP, através dos 
recursos do Município de São Paulo. 

Se mesmo assim o mutuário não consegue arcar com seu débito 
mensal, a COHAB permissiona o uso da habitação a este mutuário, mas 
a posse permanece do Município (o imóvel continua sendo parte do 
patrimônio do município de São Paulo). (...).167 

 

Todavia, é oportuna a reflexão do constitucionalista Uadi Lammêgo 

Bulos, ao comentar o inciso IV do artigo 186 da Lei Maior no que se refere ao 

bem estar dos proprietários e dos trabalhadores, destaca o forte altruísmo 

inerente ao termo função social da propriedade, e encerra com a seguinte 

provocação: “nesse plano em que vivemos, predominam a solidariedade a 

compreensão e a cooperação entre trabalhadores e empresários rurais?”168  

 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos (...)  

Inciso III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;  

Inciso IV – exploração que favoreça o bem estar dos proprietários e dos 
trabalhadores. (...);  
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4.3. Interesses sociais relevantes. 

 

A existência de interesses sociais relevantes, como os consagrados no 

artigo 6º da Lei Maior: “... a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados...”, justificam a indagação de Uadi Lammêgo 

Bulos, e nos faz refletir acerca da eficácia destas previsões constitucionais: 

dignidade da pessoa humana, função social da propriedade, e os princípios de 

ordem econômica, os quais significam na sua essência: 

O princípio da dignidade da pessoa humana, conforme ensinamentos de 

Alexandre de Moraes:  

“concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo 
inerente às personalidades humanas. Esse fundamento afasta a 
idéia de predomínio das concepções transpessoalistas do Estado 
e Nação, em detrimento da liberdade individual. A dignidade é um 
valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da 
própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte 
das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que 
todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente 
excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos 
direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a 
necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto 
seres humanos ... 169 

Preleciona José Afonso da Silva: 

“Dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo 
de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida. 
“Concebidos como referência constitucional unificadora de todos os 
direitos fundamentais (observam Gomes Canotilho e Vital Moreira), o 
conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma densificação 
valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido normativo-
constitucional e não uma qualquer idéia apriorística do homem, não 
podendo reduzir-se o sentido de dignidade humana é defesa dos 
direitos pessoais tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos 
sociais, ou invocá-la para construir “teoria do núcleo da personalidade” 
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individual, ignorando-a quando se trate de garantir as bases da 
existência humana”. Daí decorre que a ordem econômica há de ter por 
fim assegurar a todos existência digna (art. 170), a ordem social visará 
a realização da justiça social (art. 193), a educação, o desenvolvimento 
da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania (art. 205) etc., 
não como meros enunciados formais, mas como indicadores do 
conteúdo normativo eficaz da dignidade da pessoa humana.” ^cf. 
Constituição da república Portuguesa anotada PP.58 e 59... monografia 
de Jesus González Peres, La dignidade de La persona, Madrid Civitas, 
1986”.170 

Quanto aos princípios da ordem econômica, fundada na livre iniciativa e 

na valorização do trabalho humano, e que garante a todos o exercício de qualquer 

atividade; destacamos a sua finalidade última que é a de reduzir as 

desigualdades, por Raul Machado Horta:  

“no enunciado constitucional, há princípios – valores: Soberania 
nacional, propriedade privada, livre concorrência. Há princípios 
que se confundem com intenções: reduções das desigualdades 
regionais, busca do pleno emprego; tratamento favorecido para as 
empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte...; 
função social da propriedade. Há princípios de ação política: 
defesa do consumidor, defesa do meio ambiente”.171  

Essenciais são os ensinamentos de Rosa Maria Andrade Nery, que 

através do elenco dos princípios analisados, logra demonstrar que apesar do 

egoísmo e das desigualdades legitimadas, o ser humano vai depurando o sistema 

jurídico e obtém, assim, a base para uma convivência digna: 

“Como a vida é a essencialidade do ser humano e a liberdade é 
potencialidade expressiva da existência humana, são esses os valores 
que norteiam o princípio da dignidade da pessoa humana. (...)  

...A condição de sujeito reflete-se também sobre o ato, porque a 
capacidade e liberdade de querer, como sinais da supremacia do 
espírito sobre o corpo, correspondem à responsabilidade pelo 
comportamento, ilícito, do sujeito, bem como por todas suas 
conseqüências. A pessoa que tem o domínio exclusivo de seus atos, 
que os exerce como autor, e não mais como ator é sujeito de direitos. ... 
Os direitos pertencem ao sujeito, membro do corpo social.  ...”172. 
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 O presente entendimento é uniforme com o de Norberto Bobbio que analisa de 
forma significativa a necessidade de se reconhecer e possibilitar a vida com dignidade: 

“... os valores ... são apoiados no consenso, o que significa que um 
valor é um tanto mais fundado quanto mais é aceito. Com o argumento 
do consenso, substitui-se pela prova da intersubjetividade a prova da 
objetividade considerada impossível ou extremamente incerta. Trata-se 
certamente, de um fundamento histórico e, como tal, não absoluto mas 
esse fundamento histórico do consenso é o único que pode  ser 
factualmente comprovado. A Declaração Universal do Direitos do 
homem pode ser acolhida como o maior prova histórica até hoje dada 
do consensus omnium gentium sobre determinado sistema de valores. 
Os velhos jusnaturalistas desconfiavam – e não estavam inteiramente 
errados – do consenso  geral como fundamento do direito, já que possa 
esse consenso era difícil de comprovar. Seria necessário buscar sua 
expressa documental através da inquieta e obscura história das 
nações... esse documento existe: foi aprovado por 48 Estados,em 10 de 
dezembro de 1948 na Assembléia Geral das Nações  Unidas  ...(grifo no 
original em itálico).”.173 

Na ótica de Rosa Nery no exercício potencialidade refletem-se os 

princípios gerais de direito quando informam seus elementos e privilegiam a 

realidade fundamental do fenômeno jurídico, e com isso: a capacidade dos 

governos soberanos gerirem a vida de todos, que na natureza humana não prima 

a solidariedade e que o verdadeiro problema está em se obter a eficácia dos 

direitos humanos já internacionalmente reconhecidos. No quê se sincroniza com 

Claudia Lima Marques que no prefácio da obra de Ricardo Lorenzetti expressa o 

entendimento de que o sistema está esfacelado e que a obra do referido autos é a 

procura de soluções para esta autonomia e pluralismo de valores. 

Esse fenômeno, consenso coletivo, implícito na norma constitucional no 

que se refere as funções sociais das cidades e função social da propriedade, 

Roxane Cardoso Brasileiro Borges nos ensina:  

“... é uma afetação genérica e abstrata, constitucional, que faz parte do 
conceito de direito de propriedade, no sentido de que este seja dirigido 
para, além da satisfação dos interesses do proprietário, a satisfação dos 
interesses da sociedade”. 174 
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O que nos impõe o reconhecimento de que há no mínimo uma 

ambigüidade, ante o “dever ser” previsto nas normas e os interesses que 

efetivamente prevalecem, e que resultam fatos sociais como: o Movimento dos 

Sem Terra e o Movimento dos Sem Teto.  

A solução para a pragmatização da hipótese normativa (realização e 

concretização) está na adoção de uma atitude mais solidária, menos egocêntrica, 

o que não significa a privação total, mas, sim um ajustamento valorativo fruto de 

conclusões éticas. 

Nesse sentido observa Édis Milaré,  

“...a Ética do Meio Ambiente impõe uma profunda revisão de valores ... 
é uma ilusão pensar que toda a humanidade poderá viver conforme os 
padrões do Primeiro Mundo. ... a mudança deverá consolidar-se a partir 
de baixo e impõe-se uma nova postura ética”.175  

 

Fatos recentes, como o elevado aumento de favelas nas metrópoles e 

seus arredores, nas percepções quantitativa e qualitativa, comprovam que para a 

maioria do povo a vida está num patamar transverso a qualquer mínimo de 

respeito à pessoa humana e, ainda, muito distante do “objeto mediato” “que é a 

saúde, o bem estar e a segurança da população”, correspondente à qualidade de 

vida prevista no artigo 225 da Constituição Federal. 176 

Neste sentido, é oportuno recordar Edis Milaré, que nos ensina ser a 

ecologia (do grego oikos = casa + logos = estudo) a “ciência da habitat”, a qual 

estuda as relações dos seres vivos entre si e deles com o ambiente. Logo, o 

ecossistema é um bem jurídico essencial à vida, à saúde e à felicidade do 

homem. E que a ação ambiental possui dois fundamentos: “um imediato, que é o 
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meio ambiente globalmente considerado, e outro mediato, que é a saúde, o bem-

estar e o equilíbrio espiritual humano”.177  

Destarte, a pertinência da Lei n.º 10.257/2001 é possibilitar o resguardo 

dos interesses metaindividuais, pois a sua finalidade precípua é cumprir a função 

social da propriedade, o que enseja proporcionar o bem coletivo, a segurança de 

todos, através de instrumentos disponibilizados na referida norma; que assim 

dispõe no seu artigo 1º: 

Lei 10.257/01 – Estatuto da Cidade 

Art. 1º. Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal será aplicado o previsto nesta Lei. 

Parágrafo único: Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da 
Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, 
bem como do equilíbrio ambiental.  

 

Temos, pois, a base doutrinária a presente abordagem dos interesses 

sociais relevantes, que sintetizam os pressupostos que compõem o conceito de 

qualidade de vida prevista nos artigos 5º caput, e 225 da Constituição Federal.  

  

Portanto, concomitante, ao respeito dos preceitos da função social da 

propriedade, há a observância à função ambiental da propriedade, ou seja, 

cumpre-se o direito-dever. 
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4.4. Humanização dos espaços citadinos 

 

A Constituição Federal dispõe taxativamente sobre qual é o objetivo da 

função social (artigo 182, parágrafo 2º) e como deverá resultar nos incisos do 

artigo 186, ou seja, os pressupostos para a eficácia da função social da 

propriedade, que são: 

Art. 186. A função social é cumprida quando (...)  

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

VI - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.  

Entendemos que esses parâmetros vinculados à propriedade rural, 

expressam a filosofia que norteia o objetivo final de toda a legislação ordinária, 

que deve observar, simultaneamente, os critérios e graus de exigência das 

necessidades e expectativas presentes, pois somente cumpre a função social a 

propriedade que atenda concomitantemente aos elementos econômicos, 

ambientais e sociais. Ante a garantia “pétrea” do direito de propriedade, temos 

que o exercício dessa resta submetido  à função social, outra garantia expressa 

no artigo 5 . Inciso XXIII da Constituição Federal.  

 Rogério Gesta Leal entende a função social da cidade e da propriedade 

com apurado sentido (“res”) de pública; estende ao direito privado uma finalidade 

comunitária, que totalmente despojado da pretensão de conter o direito público 

ou de negar a propriedade privada o estabelece, e em caráter “lato sensu” ainda 

que numa proporção sutil, impõe uma limitação a esse pleno direito de 

propriedade. E, consigna:  

“... a dignidade da pessoa humana, fim colimado com a livre iniciativa e 

valorização do trabalho (princípios da ordem econômica inscritos no 

artigo 179 da Constituição Federal), é uma finalidade e fundamento do 
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Estado Brasileiro sendo sua proteção obrigação do Poder Público. Isto 

significa dizer que o exercício de uma atividade econômica, 

principalmente quando envolve a propriedade urbana, não voltado para 

esse fim estaria violando o princípio constitucional”.178  

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às 
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento 
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las e pela simplificação de suas obrigações 
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução 
destas por meio de lei. 

Já os artigos 7º e 8º da Lei n.º 10.257/2001, dispõem acerca do Imposto 

Predial e Territorial Urbano – IPTU, e da desapropriação cabível caso o referido 

tributo não seja pago. Essas medidas são conseqüentes do artigo 5º do mesmo 

diploma legal, o qual estabelece que “... poderá determinar o parcelamento, a 

edificação ou a utilização compulsório do solo urbano não edificado, subutilizado 

ou não utilizado...”.  

Atinentes aos terrenos particulares, essa previsão normativa confere ao 

Governo Local o poder de instar o uso do solo com o aumento progressivo da 

alíquota do IPTU para terrenos não construídos e terras improdutivas; na mesma 

seara, anote-se o Imposto Territorial Rural – ITR. Estes instrumentos podem 

atenuar o problema habitacional e agrícola, e a implementação destas simples 

medidas, em escala nacional, terá o condão de gerar milhares de empregos 

diretos, tanto no campo (agricultura), como na cidade (construção civil), tudo isso 

com fecunda repercussão na esfera social. Não sendo demais lembrar que 

também deverá haver um senso de moralidade e conduta idônea por ambas as 

partes, Estado e sociedade civil, a fim de que não ocorra o desperdício de 

recursos públicos.  

Com isto, constata-se de forma objetiva a finalidade do Estatuto da 

Cidade, o qual foi sucinta e cristalinamente explicado por Celso Pacheco Fiorillo:  

“...executar política urbana concreta ligada ao objetivo de ordenar a 
cidade em proveito da dignidade da pessoa humana, invertendo por via 
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de conseqüência a antiga lógica positivada nos subsistemas jurídicos 
tradicionais de “adaptar o homem ao território e à cidade” e não, como 
agora determina o Estatuto, condicionar o território e a cidade 
“dignidade da pessoa humana.”.179  

Com o que se confirma que, o que deve nortear a política governamental 

para um contexto citadino digno e com qualidade de vida, é a função ambiental, 

pois as pessoas são o centro das preocupações, e soma do direito de 

sobrevivência, politicamente, há que se observar e viabilizar o princípio do 

desenvolvimento sustentável nos centros urbanos.  

Organismos e instrumentos jurídicos internacionais também pactuam 

dessa tese, haja vista o “Tratado sobre Cidades, Vilas, e Povoados Sustentáveis”, 

elaborado durante a ECO-92, que aponta alguns princípios democráticos 

fundamentais que devem nortear a política urbana, a saber:  

- direito à cidadania: participação dos habitantes das cidades na condição de 
seus   destinos; 

- gestão democrática da cidade: submeter o planejamento da cidade ao controle 
e participação da sociedade civil; 

- função social da propriedade. 

Na Conferência das Nações Unidas sobre assentamentos Humanos - 

HABITAT II – realizada na cidade de Istambul (Turquia), entre 3 a 14 de junho de 

1996, com o tema global a “Adequada Habitação para todos e o Desenvolvimento 

de Assentamentos Humanos em um Mundo em Urbanização”, teve como objetivo 

principal firmar a Agenda Habitat, que estabeleceu um conjunto de princípios, 

metas, compromissos e um plano global de ação, visando orientar nas duas 

primeiras décadas deste século, os esforços nacionais e internacionais no campo 

da melhoria dos assentamentos humanos.  

Onde se reconheceu  

“o poder local como um sujeito de direito internacional, ao lado dos 
Estados Nacionais e dos cidadãos, possibilita a construção de uma 
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nova ordem internacional capaz de enfrentar os problemas urbanos, 

como a pobreza, a exclusão social e a degradação ambiental”.180  

Também, firmou-se que:  

“O princípio da cooperação descentralizada é adotado para permitir o 
estabelecimento de novas formas de cooperação e parcerias entre 
agências de cooperação bilateral e multilateral com as autoridade 
locais. ... O princípio da parceria está associado ao princípio da 
participação popular, que tem entre seus objetivos segundo a Agenda, 
institucionalizar o processo participatório da gestão e o do 
desenvolvimento sustentável nos assentamentos humanos, baseado no 
contínuo diálogo entre todos os setores envolvidos no desenvolvimento 
urbano (setor público e privado, comunidades), estimular o 
estabelecimento de organizações de comunidades de base, da 
sociedade civil, e outras formas de entidades não governamentais que 
possam contribuir com a redução da pobreza e melhorar as condições 
de vida nos assentamentos humanos. ... 

Pela Agenda Habitat é reconhecida a obrigação dos Governos de 
capacitar as pessoas para obter habitação e proteger e melhorar as 
moradias e vizinhanças. O Governo sem exceção tem a 
responsabilidade no setor de habitação ...”.181 

 

Assim, o desenvolvimento nas cidades somente poderá ser considerado 

sustentável se estiver pautado para a eliminação da pobreza e à redução das 

desigualdades sociais, tarefa que cabe tanto a capacidade mobilizadora da 

sociedade civil, principalmente, através das atuações das Organizações Não 

Governamentais (ONGS), que no Brasil vem num crescendo e com expressivos 

resultados, como também às autoridades públicas que se encontram no exercício 

do poder. 

A cidade e seu entorno, com seus facilitadores ou dificuldades, vai 

interferir no nível do “stress” social, como a escassez de água potável que nos 

impõe racionamento e, conseqüentemente, um cotidiano no mínimo 

desconfortável; os extremos da periferia que potencializam uma concentração de 
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cidadãos excluídos e, por vezes, perigosos que optam por delinqüir nos espaços 

dotados de melhor infra-estrutura, além da intolerância que resulta em inúmeras 

descortesias e atos violentos, resultantes de um contexto desgastante.  

Ressalte-se as modificações decorrentes das ações humanas também 

produzem belezas como: a cidade de Brasília, a Mata de Petrópolis, Olinda, Ouro 

Preto, o Parque Ibirapuera oriundo de um charco, entre outros pólos de prazeres 

possibilitados pelos monumentos, teatros, jardins públicos, museus, as áreas 

verdes preservadas, os eventos e as grandes festas populares realizados em 

espaços públicos etc.  

O zelo com o meio urbano justifica-se não só devido às repercussões 

que produz no habitat, mas fundamentalmente, também, por outra 

essencialidade: “conter” o ser humano. A grande maioria da população tem no 

meio urbano suas moradias, é aonde vivem, trabalham, criam os filhos e onde 

enterram seus mortos.  

Portanto, o espaço habitacional, conforme afirma Consuelo Yatsuda 

Moromizato Yoshida:  

“... preenche uma necessidade fisiológica dos seres humanos, essencial 
à sua própria sobrevivência, a par de preencher necessidades 
psicológicas, imprescindíveis à sua higidez mental. A habitação propicia 
e resguarda o abrigo, o recolhimento, a proteção, a segurança, a 
privacidade, a intimidade do indivíduo e de sua família, servindo como 
referencial relevante para a construção de sua identidade e de sua 
cidadania.”.182  

Com isso justificamos o interesse deste trabalho que é uma reflexão, 

respaldada na doutrina jurídica, sobre a presença do homem dentro do espaço 

urbano, uma vez que o escopo da garantia constitucional é a de que “todos tem 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida,...”,183 possibilitando um ser humano 

feliz.  
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CONCLUSÃO 

 

A evolução da sociedade impôs a reavaliação dos critérios de 

importância atribuídos aos bens materiais e imateriais, e isso resultou no 

surgimento de novos direitos a partir da metade do século passado, dentre os 

quais se destaca o Direito Ambiental, o qual é privilegiado por todos os países. 

Na década passada a tutela do meio ambiente logrou sedimentar-se 

como disciplina autônoma e o reconhecimento da necessária interdisciplinaridade 

dessa matéria com os demais ramos do Direito, com foco na preservação do bem 

maior que é a vida. Registre-se que a popularização dessa lógica efetivou-se a 

sempre crescente adesão da sociedade na defesa do habitat. 

Essa valoração alcançou um âmbito vital e propulsor das ações 

humanas, que é a área econômica. Note-se, que praticamente a totalidade dos 

elementos que compõem o universo de interesse da tutela ambiental, encontra-se 

na seara da propriedade privada e parte sob o domínio do Estado. Assim sendo, o 

legislador cuidou para que se reconhecesse o interesse difuso inerente a esses 

bens particulares, com o objetivo de manter e preservar o “meio ambiente” em 

todas as suas áreas de manifestações/classificações: natural, artificial, cultural e 

do trabalho.  

O Constituinte com foco na ampla proteção ambiental subordinou o 

exercício da titularidade da propriedade ao respeito à função social, e  cria um 

novo conteúdo para o direito de propriedade. Também, insere esse princípio aos  

deveres da cidade, visto que a função ambiental é de interesse amplo, portanto é 

dever de todos suportá-lo, em face da projeção dos princípios: do 

desenvolvimento sustentável, da prevenção, da precaução, da participação, da 

ubiqüidade e da probidade.  
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A nossa área de interesse é o meio ambiente artificial, especialmente o 

espaço urbano, onde encontramos no Plano Diretor, cogentemente exigido pelo 

Estatuto da Cidade - Lei 10.257/2001, que  estabelece o exercício conjugado de 

institutos teoricamente distintos: a limitação de propriedade e a função social, que 

por um interesse político se fundem, com a finalidade de se realizar a proteção do 

bem ambiental.  

Assim sendo, verificamos que o tradicional conceito de propriedade não 

mais vigora, por força da nova valoração que se expressa através dos interesses 

metaindividuais, e que impõe uma moldura ética ao capitalismo. Hoje, toda ação 

quer seja pública ou privada, no seu conteúdo há que respeitar a função social, e 

esta no plano mediato visa fortalecer o respeito à dignidade da pessoa humana. 

Finalizando, temos que o Plano Diretor limita o poder de mando do 

agente estatal, ao determinar a apreciação das propostas urbanísticas pela 

comunidade local e, a posteriori, à aprovação do Legislativo. É extremamente 

revigorante, inovador e, também, comprova que a tutela ao meio ambiente insere-

se em todos os ramos e situações de direito quando o interesse ambiental se faz 

presente.  
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