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RESUMO 

 

O direito à moradia consta de vários documentos internacionais de proteção aos direitos 

humanos e no sistema jurídico brasileiro integra o catálogo constitucional dos direitos 

fundamentais sociais (art. 6º) e a política de desenvolvimento urbano (art. 182 e 183). Além 

disso, compete a todos os entes federativos a sua efetivação, mediante programas de 

construção e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (art. 23, IX), o que 

justifica o investimento em planejamento urbano e em políticas públicas de acesso à moradia, 

por serem instrumentos de concretização desse direito. As estratégias mais recentes nesse 

sentido têm se pautado em estímulos fiscais e tributários, aliados ao financiamento 

imobiliário, como forma de induzir a construção de novas unidades habitacionais ou a 

reforma daquelas em situação precária. Entretanto, ainda persiste o déficit de domicílios e de 

higidez ambiental, agravado com a formação dos assentamentos humanos informais. Por isso, 

são necessárias constantes reflexões acerca do assunto, a fim de se identificarem parâmetros 

que realmente guiem as políticas habitacionais no objetivo constitucional de atender às 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar coletivo (art. 182). Por outro lado, as 

intervenções do Poder Público nesse segmento não podem visualizar apenas a disponibilidade 

do domicílio em si, mas também a qualidade do seu prolongamento ou entorno, observando 

aspectos relacionados ao saneamento ambiental, à mobilidade urbana, ao lazer e aos serviços 

essenciais de saúde, educação e assistência social. Constata-se que a lisura e a eficiência de 

uma política habitacional condicionam-se ao conceito de moradia adequada, ou seja, 

estruturalmente segura, juridicamente legítima e ambientalmente confortável, viável a partir 

da ampla articulação com as demais políticas públicas. Somente com o atendimento a essa 

diretriz, é possível concretizar o direito à moradia em cidades sustentáveis. 

 

 

Palavras-chave. Direito à moradia. Cidades sustentáveis. Políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The right to housing is included in several international human rights instruments and in 

Brazilian legal system integrates the constitutional catalog of fundamental social rights (art. 6) 

and urban development policy (art. 182 and 183). Besides, it is for all federative governments   

its effectiveness by building programs and improvement of housing conditions and sanitation 

(art. 23, IX), which justifies the investment in urban planning and public policy of housing 

affordability because they are tools for achieving this right. Newer strategies in this area have 

been based on tax incentives, combined with the mortgage as a way to induce the construction 

of new housing units or reform those in a precarious situation. However, there is still a deficit 

households and environmental soundness, compounded with the formation of informal 

settlements. Consequently, we need constant reflections on the issue, in order to identify 

parameters that actually guide their housing policies in order to meet the constitutional social 

functions of the city and ensure well-begins of its citizens (art. 182). On the other hand, the 

intervention of the government in this segment can not only see the availability of the home 

itself, but also the quality of your extension or surroundings, observing aspects related to 

environmental sanitation, urban mobility, leisure and services essential health, education and 

social assistance. It appears that the smoothness and efficiency of a housing policy condition 

to the concept of adequate housing, in other words, structurally safe, comfortable and 

environmentally legally legitimate, viable from the extensive coordination with other public 

policies. Only to compliance with this guideline, it is possible to realize the right to housing in 

sustainable cities. 

 

 

Keywords. Right to housing. Sustainable cities. Public policies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado a Adriana e Letícia,  

pela paciência e o amor demonstrados  

do começo ao fim da jornada. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os agradecimentos  

são dirigidos a todos aqueles  

que colaboram na elaboração deste trabalho, 

 especialmente os servidores da UERN e da UFRN. 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................  

2 ESTADO DA QUESTÃO URBANÍSTICO-AMBIENTAL .................................... 

2.1 CONCEITO E RESGATE HISTÓRICO DA CIDADE ............................................ 

2.1.1 Significação ............................................................................................................. 

2.1.2 A origem da cidade no Oriente ............................................................................. 

2.1.3 Religião, política e sociedade na formação da cidade clássica ........................... 

2.1.4 A precariedade em moradias medievais ..............................................................  

2.1.5 A atividade comercial e o renascimento da cidade ............................................. 

2.1.6 O urbano na era da máquina ................................................................................ 

2.1.7 A metrópole ............................................................................................................ 

2.2 URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL ........................................... 

2.2.1 A cidade e as externalidades urbano-ambientais ................................................ 

2.2.2 As condições de moradia nos assentamento informais ....................................... 

2.2.3 Meio ambiente artificial ........................................................................................ 

2.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO ......................................................................................... 

3 NORMATIVA URBANÍSTICO-AMBIENTAL ....................................................... 

3.1 NO ÂMBITO INTERNACIONAL ............................................................................ 

3.1.1 A Carta de Atenas .................................................................................................. 

3.1.2 As funções essenciais da cidade na Carta de Atenas .......................................... 

3.1.2.1 Habitação .............................................................................................................. 

3.1.2.2 Lazer ..................................................................................................................... 

3.1.2.3 Trabalho ................................................................................................................ 

3.1.2.4 Circulação ............................................................................................................. 

3.1.3 A ONU e a proteção do meio ambiente artificial ................................................ 

3.1.4 Principais documentos da ONU sobre moradia adequada ................................ 

3.1.4.1 Declaração de Vancouver sobre Assentamentos Humanos .................................. 

3.1.4.2 Declaração de Istambul sobre Assentamentos Humanos ..................................... 

3.1.4.3 Agenda Habitat ..................................................................................................... 

3.1.4.4 Declaração sobre Cidades e Outros Assentamentos Humanos no Novo Milênio 

3.2 NORMATIVA CONSTITUCIONAL ........................................................................ 

3.3 NORMATIVA INFRACONSTITUCIONAL ............................................................ 

3.3.1 Estatuto da Cidade ................................................................................................. 

3.3.2 Medida Provisória nº 2.220/2001 .......................................................................... 

3.3.3 Lei do Parcelamento do Solo Urbano .................................................................. 

3.3.4 Lei do Saneamento Básico ..................................................................................... 

3.3.5 Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos ...................................................... 

3.3.6 Lei de Mobilidade Urbana .................................................................................... 

3.3.7 Lei Complementar nº 140/2011 ............................................................................ 

3.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO ......................................................................................... 

4 PLANEJAMENTO E SUSTENTABILIDADE URBANA ...................................... 

4.1 PLANEJAMENTO URBANO ................................................................................... 

4.1.1 Elementos conceituais ............................................................................................ 

4.1.2 Política de desenvolvimento urbano ..................................................................... 

4.1.3 Plano Diretor ..........................................................................................................  

4.1.4 Instrumentos ........................................................................................................... 

4.1.4.1 Classificação ......................................................................................................... 

4.1.4.2 Dificuldades de aplicação ..................................................................................... 

4.2 CIDADES SUSTENTÁVEIS ..................................................................................... 

8 

17 

18 

20 

22 

25 

28 

31 

33 

36 

39 

40 

42 

49 

52 

55 

56 

56 

58 

60 

62 

63 

64 

65 

68 

69 

72 

73 

74 

77 

82 

83 

86 

88 

91 

94 

99 

102 

104 

107 

108 

108 

113 

116 

120 

121 

126 

128 



4.2.1 Raízes do desenvolvimento sustentável ................................................................ 

4.2.2 Critérios de sustentabilidade ................................................................................ 

4.2.3 Sustentabilidade urbana na Agenda Habitat e no Estatuto da Cidade ............ 

4.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO ......................................................................................... 

5 DIREITO À MORADIA EM CIDADES SUSTENTÁVEIS ...................................  

5.1 MORADIA COMO DIREITO HUMANO ................................................................ 

5.2 MORADIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL .................................................... 

5.2.1 Categorias e dimensões dos direitos fundamentais ............................................. 

5.2.2 Contextualização do direito à moradia ................................................................ 

5.2.3 Moradia e mínimo existencial urbano ................................................................. 
5.3 POLÍTICAS HABITACIONAIS ................................................................................ 

5.3.1 Diagnóstico da realidade ....................................................................................... 

5.3.2 Conceito e caracterização ...................................................................................... 

5.3.3 A sanidade urbana como objeto de política habitacional .................................. 

5.3.4 Financiamento como objeto de política habitacional ......................................... 

5.3.5 Política habitacional nacional ............................................................................... 

5.3.6 Política habitacional no Rio Grande do Norte .................................................... 

5.3.7 Política habitacional em Mossoró ......................................................................... 

5.3.8 Análise crítica ........................................................................................................ 

5.4 PARÂMETROS DE POLÍTICA HABITACIONAL SUSTENTÁVEL .................... 

5.4.1 Segurança estrutural da moradia ......................................................................... 

5.4.2 Legitimidade e garantia da posse ......................................................................... 

5.4.3 Conforto ambiental ................................................................................................ 

5.4.4 Disponibilidade de serviços básicos ...................................................................... 

5.4.5 Observação final .................................................................................................... 

5.5 SÍNTESE DO CAPÍTULO ......................................................................................... 

6 CONCLUSÃO .............................................................................................................. 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 

131 

132 

136 

139 

143 

144 

149 

150 

153 

158 

161 

162 

164 

165 

168 

173 

178 

180 

181 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

191 

199 



8 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Um mesmo fato, acontecimento ou fenômeno social pode ser visualizado, lido e 

investigado segundo diversas perspectivas, como a sociológica, a política e a jurídica, por 

exemplo. E, mesmo escolhida qualquer uma dessas categorias, ainda se apresentam vários 

desdobramentos, aludindo-se a vantagens e desvantagens, conveniências e oportunidades, 

legitimidade e validade jurídica, além de outros aspectos. 

 Em se tratando da moradia humana, a sua análise do ponto de vista jurídico parte da 

normatização, quando se torna um fato jurídico, ou seja, um acontecimento que possui efeitos 

no campo do Direito, seja quando é realizado e se cumpre o mandamento constitucional, seja 

quando é negado diante da omissão do Poder Público, seja quando é violado por uma conduta 

ilegítima e gera direito subjetivo do seu titular. 

 Com a inserção do tema nos documentos internacionais (declarações, pactos, cartas, 

relatórios), na Constituição e nas leis em geral, emergiu o direito à moradia, ensejando amplos 

aspectos de análise, como a vinculação aos direitos humanos, a classificação como direito 

fundamental social, a realização através de políticas públicas, a universalização do acesso. Em 

função disso, potencializam-se diversas leituras e interpretações, construídas por quem se 

propõe a avaliar o assunto. 

 Pode-se falar, por exemplo, em direito à moradia urbana em oposição à rural. Fala-se 

em direito à moradia como sinônimo de casa própria, na esteira do direito individual de 

propriedade, mas é possível aludir-se a um direito de garantia ao mínimo necessário à 

intimidade, segurança e dignidade, enaltecendo a dimensão de defesa ou resistência contra as 

investidas arbitrárias do Estado ou de particulares. 

 Diante dessa amplitude, faz-se necessário um corte epistemológico, a fim de que se 

delimite o objeto de investigação. Nesse sentido, a proposta desta pesquisa consiste em 

analisar o conteúdo normativo do direito à moradia urbana adequada, especificamente quando 

manifestado na forma de políticas públicas habitacionais, justificando-se a catalogação dos 

parâmetros ou critérios que devem nortear tais políticas a fim de que se promova a 

concretização desse direito. 

Com isso, as estratégias de investigação tenderão a captar a forma como a Ordem 

Internacional projeta a aplicação do binômio urbanismo/ambiente e os padrões do direito à 

moradia urbana a serem adotados pelos Estados. Pari passu, observar-se-á como a Ordem 

Jurídica brasileira compõe a moldura de onde se colhem as balizas da ordem urbanístico-

ambiental, tanto em nível constitucional quanto no plano infraconstitucional. 
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 Portanto, a abordagem será predominantemente no campo normativo, enfatizando o 

conteúdo jurídico do direito à moradia, no espaço urbano das cidades sustentáveis, e quando 

inserido nas políticas habitacionais, buscando, em essência, sistematizar as ideias sobre o 

assunto, a fim de resgatar conceitos já pronunciados e procurar construir novos discursos. 

 Essa escolha se explica em função da constante necessidade de reflexão em torno do 

direito à moradia, principalmente os aspectos relacionados ao conteúdo normativo, à natureza 

jurídica, à vinculação com a teoria do mínimo existencial e à concretização mediante políticas 

públicas habitacionais.  

 A reflexão acerca desse direito implica, por exemplo, em avaliar os mecanismos de 

subsídio fiscal, isenção tributária e financiamento público de habitações, condicionando-os ao 

atendimento de determinados parâmetros ou critérios. 

 Noutro viés, elementos como o persistente déficit quantitativo e qualitativo de 

domicílios no país demandam contínua ponderação. Trata-se, portanto, de uma temática 

historicamente atual, sociologicamente oportuna, politicamente necessária, além ser jurídica e 

academicamente relevante. 

 A atualidade histórica do assunto advém do crescente processo de urbanização 

vivenciado em diferentes nações mundo afora, tanto que mais da metade da população 

mundial já vive nas cidades e no Brasil esse índice ultrapassa a fração de dois terços.  

Conceitualmente, a urbanização pode ser vista como o fenômeno social em que a população 

urbana aumenta em proporção superior à rural, gerando um leque de consequências, incluídas 

aquelas de ordem urbanística e ambiental. Então, é preciso indagar: quais os aspectos 

positivos e os negativos desse acontecimento? 

 Uma demonstração inequívoca da influência negativa desse processo tem sido a 

presença dos transtornos urbanos (externalidades negativas) que prejudicam a qualidade de 

vida dos citadinos, especialmente com a escassez e o alto custo das terras urbanas localizadas 

nas áreas mais estruturadas da cidade, conduzindo à formação dos assentamentos informais ou 

aglomerações subnormais. 

 Nesses assentamentos se observa o desrespeito à ordem urbanística, piorada com as 

carências do saneamento ambiental e dos serviços de transporte coletivo e de energia elétrica 

pública, além da ausência ou deficiências dos serviços básicos, como a saúde, a educação, a 

assistência social e o lazer, por exemplo. Afinal, o que explica esse tipo de formação urbana? 

Que instrumentos podem ser usados para superá-los? 

 A abordagem acerca do direito à moradia em cidades sustentáveis na perspectiva aqui 

trabalhada também se mostra sociologicamente oportuna, uma vez que desperta na sociedade 
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a necessidade de reflexão sobre as condições dos arranjos familiares, sociais e políticos na 

sociedade. Nesse aspecto, justificam-se as análises em torno do tipo de moradia, do 

adensamento excessivo e do custo elevado do aluguel. Também merece atenção a situação das 

famílias conviventes, que ocupam um mesmo domicílio, mas com a intenção declarada de se 

mudar, por não se sentirem confortáveis com esse tipo de arranjo. 

 Mencione-se, por ser igualmente importante, o debate sobre a distância entre a 

residência e o local de trabalho, que repercute no tempo e nos recursos gastos com 

deslocamento, além de implicar na forma de convivência intrafamiliar. 

 A temática é politicamente necessária porque enseja cobranças por melhorias para a 

cidade, que repercutem na qualidade de vida das pessoas, como a organização e controle 

sobre o uso e a ocupação do solo urbano, zoneando-lhe de acordo com os interesses da 

coletividade, combatendo as ardilezas da especulação imobiliária, incentivando o incremento 

de novas unidades residenciais e a reposição daquelas que estão em condições precárias. 

 Por outro lado, a importância jurídica dessa discussão se constata no fato de que na 

Ordem Internacional há vários documentos sobre a moradia humana, vinculando-a inclusive 

aos direitos humanos e à qualidade de vida. 

 No plano interno, a Constituição da República Federativa do Brasil acolhe o direito à 

moradia no seio dos direito fundamentais, tanto na perspectiva de direito individual de 

propriedade quanto de direito social de prestação estatal. Em função dessa acolhida, far-se-á a 

relação entre moradia e dignidade humana, com o objetivo de averiguar se esse direito integra 

ou não o conteúdo do mínimo existencial. 

 No que se refere aos instrumentos normativos infraconstitucionais, há Lei 

Complementar, Leis Ordinárias, Medida Provisória e até Resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente cuidando desse direito, formando uma espécie de ordem urbanístico-

ambiental. 

 Sob o ponto de vista acadêmico, essa discussão sobre a moradia adequada em cidades 

sustentáveis é extremamente relevante, haja vista estimular o debate e manter viva a 

inspiração de luta, reafirmando o que já foi pesquisado e abrindo horizontes para se 

construírem novos discursos e estratégias apropriadas a propósito da universalização do 

acesso à moradia adequada. Isso justifica o permanente estudo acerca da intervenção estatal 

materializada em políticas públicas habitacionais. 

 Veja-se o caso da formatação das políticas públicas habitacionais, que devem ser 

articuladas com as demais políticas públicas, o que se mostra possível mediante a eleição de 

critérios ou parâmetros que possam nortear os agentes formadores do espaço urbano. Esse 
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trabalho de catalogação se traduz numa contribuindo ao debate e à própria ciência, podendo 

também ter uma aplicação prática, a depender da atuação e correlação de forças que se 

apresentam no espaço urbano. 

 Embora se trate de uma pesquisa predominantemente direcionada para a seara jurídica, 

não há um isolamento em relação a outros campos do saber. Ao contrário, opta-se por uma 

análise interdisciplinar, incorporando conceitos e institutos de várias especialidades, 

promovendo a aproximação entre o Direito, a História, a Arquitetura, o Urbanismo, a 

Geografia e a Ciência Política. 

  Da História, pegar-se-ão de empréstimo as explicações sobre os fatos que 

impulsionaram a formação da cidade há milhares de anos no Oriente Médio e sua 

consolidação, verificando-se a influência religiosa na civilização greco-romana e contribuição 

do comércio no renascimento urbano no final do período medieval, por exemplo. 

 A colaboração da Arquitetura e do Urbanismo aparecerá nas referências que serão 

feitas sobre padrão arquitetônico, estrutura portante e portada, orientação e fachada, tipo de 

material, importância da luz e da ventilação naturais para a qualidade da habitação, a 

dimensão dos lotes, os recuos, equipamentos urbanos e serviços básicos que devem compor o 

prolongamento da moradia. 

 Esse chamamento se justifica haja vista esses fatores repercutirem no campo jurídico, 

principalmente no Direito Urbanístico, que intervém no setor da construção civil para exigir o 

cumprimento desses elementos na edificação de unidades habitacionais, principalmente 

naquelas que são subsidiadas ou financiadas com recursos públicos. 

 Já o auxílio da Geografia destacar-se-á na concepção em torno do espaço urbano, na 

menção aos agentes modelares desse ambiente, na sistematização dos instrumentos de 

planejamento da cidade e na definição de fenômenos sociais presentes nas metrópoles, a 

exemplo da questão das cidades-dormitório. 

 E na Ciência Política buscar-se-ão subsídios para a conceituação de políticas públicas, 

verificando-se, sobretudo, as abordagens oferecidas por esse ramo do saber a respeito da 

autoria e da intencionalidade de tais fenômenos. 

 O objetivo da opção metodológica de análise interdisciplinar é ultrapassar a visão de 

que o saber jurídico se constrói por conta própria. Em verdade, ele precisa cruzar a ponte para 

se encontrar com outros saberes, igualmente relevantes para explicitar os valores e interesses 

que devem ser preservados e aqueles a serem suprimidos. 

 Nesse diapasão, o trabalho se estrutura em seis capítulos, contemplando a introdução e 

a conclusão e quatro capítulos centrais, trabalhados numa sequência lógica, partindo do 
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diagnóstico histórico e conceitual, passando pelo tratamento jurídico da matéria no âmbito 

internacional e no sistema brasileiro, culminando nas estratégias de concretização do direito à 

moradia, pela via do planejamento e, sobretudo, mediante políticas habitacionais.  

 E entre as linhas de abordagem, enfatizar-se-á a fundamentação dos temas em 

definições de organismos e de estudiosos especializados no assunto, bem como em números 

estatísticos provenientes de órgãos oficiais, entre eles a Organização das Nações Unidas, 

Ministérios, Institutos e Secretarias, acrescidos daqueles apresentados por especialistas nesse 

ramo do saber. Durante a exposição, serão apontados exemplos práticos, a fim de se ilustrar a 

aplicação das teorias e das normas ao cotidiano. 

 No segundo capítulo, investigar-se-ão os aspectos histórico-conceituais para 

demonstrar o atual estado da questão urbanístico-ambiental, começando pela significação e 

resgate histórico da cidade, bem como a influência de ordem religiosa e econômica na sua 

formação e consolidação, sem prejuízo de incursões sobre as condições de moradia. 

 Com efeito, ao se analisar um instituto é recomendável que lhes sejam apresentados o 

conceito e a natureza. É igualmente importante fazer-lhe a contextualização histórica, de 

forma a explicar a razão do seu sucesso ou fracasso, bem como a viabilidade de se repetirem 

ou não determinados procedimentos. Assim, será aborda a precariedade em moradias 

medievais, como estratégia de contextualização com as metrópoles do momento atual. 

 Por essas razões, será trabalhado o conceito de cidade, a sua natureza social, política e 

econômica, bem como o contexto em que surgiu e como tem evoluído. Além disso, 

promover-se-á a aproximação entre o Urbanismo e Meio Ambiente Artificial, formatado em 

razão das drásticas interferências ou externalidades que o processo de urbanização causou à 

cidade. 

 A propósito dessa vinculação, o melhor campo de investigação são os assentamentos 

informais, onde podem ser observados os diversos ângulos da questão. Neles, constata-se a 

existência de problema estético, como a falta de padronização arquitetônica, no aspecto 

ambiental, como poluição, má iluminação e ventilação naturais. Já sob o prisma urbanístico, 

há ruas estreitas, moradias em fileiras contínuas e ocupação desordenada do solo. Do ponto de 

vista social, o prejuízo se comprova na escassez e precariedade de moradia. E no campo 

jurídico, cite-se a questão da ocupação da terra urbana sem o legítimo título de posse. 

 A ideia é, portanto, mostrar a importância da indissociabilidade entre esses vários 

ramos do saber para a melhor compreensão acerca do conteúdo do direito à moradia em 

cidades sustentáveis, haja vista a tendência mundial à urbanização e as consequências 

advindas dessa escolha. 
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 Além do mais, merece ser dito que a pretensão de se analisar o Meio Ambiente 

Artificial decorre da necessidade de se trabalhar a valorização do espaço urbano, definindo-

lhe estruturas e serviços minimamente necessários à qualidade de vida, como acesso à 

moradia, à saúde, à educação, ao saneamento, à energia elétrica, ao transporte e ao lazer. 

 Uma das propostas do trabalho consiste em analisar a moradia sob a ótica do Direito, o 

que ocorrerá no terceiro capítulo, onde se buscará identificar de que forma a comunidade das 

nações projeta o binômio urbanismo/ambiente, algo que tem reflexo direto nas condições 

habitacionais. 

 Para desincumbir-se dessa tarefa, é preciso examinar os documentos que normatizam a 

temática, com especial destaque para a Carta de Atenas, ligada à arquitetura e ao urbanismo, 

onde serão expostas as funções essenciais da cidade e, entre elas, a habitação. Merecendo uma 

aproximação entre a visão de Le Corbusier e o sistema jurídico brasileiro. 

 Alguns documentos produzidos pela Organização das Nações Unidas também fazem 

alusão ao espaço urbano e precisam ser apreciados, como é o caso da Declaração da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, que manifesta a defesa da 

melhoria da qualidade do ambiente humano.  

 Já o Relatório “Nosso Futuro Comum”, da Comissão Brundtland, apresenta o conceito 

de desenvolvimento sustentável, com repercussão no meio urbano. E a Declaração sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento reforça as preocupações mundiais em defesa do 

desenvolvimento sustentável. 

 A esses, deve-se acrescentar aqueles que disciplinam especificamente as condições de 

moradia, como a Declaração de Vancouver e a Declaração de Istambul, ambas sobre 

Assentamentos Humanos, que conclamam os Estados a desencadearem esforços no sentido de 

garantir melhores condições de habitação.  

 De grande importância também é a Agenda Habitat, que traz um conceito bem preciso 

de moradia adequada, ultrapassando a noção de habitação é viver sob um teto. Certamente, 

uma das maiores contribuições desse Documento para o conceito de moradia consiste inserir 

as ideias de salubridade, conforto, segurança estrutural, legitimidade da posse, custo acessível, 

disponibilidade de equipamentos e serviços públicos nas proximidades. São esses elementos 

que vão caracterizar uma moradia como adequada.  

 As proposições dessa Agenda foram inclusive reforçadas na Declaração sobre Cidades 

e Outros Assentamentos Humanos no Novo Milênio, que estabelece metas aos Estados para 

eles busquem os mecanismos financeiros para financiar o desenvolvimento de habitações e 
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assentamentos humanos, incluída a ousada proposta de erradicação de favelas até o ano de 

2020, usando-se tecnologias que reduzam os custos das construções. 

 De igual modo, convém verificar como o ordenamento jurídico brasileiro dispõe 

acerca da matéria. Nesse campo, a pesquisa observará o especial tratamento conferido a esse 

direito pela Constituição e pela legislação infraconstitucional. 

 Desse arcabouço normativo, serão colhidas a natureza, as categorias e as dimensões do 

direito à moradia, além da repartição das competências políticas entre os entes federativos e a 

possibilidade de formação de consórcios públicos na área de saneamento e gestão de resíduos 

sólidos, por exemplo. 

 Se por um lado não se pode mais questionar o significado jurídico da moradia (dever-

ser), por outro, é relevante que se avaliem os aspectos de efetivação (plano do ser), como a 

atuação do Poder Público na intenção de superar a concentração populacional excessiva em 

determinadas regiões da cidade, enquanto noutras há terrenos desocupados, o que alimenta a 

ardilosa especulação imobiliária. 

 É preciso lembrar também do tipo de acesso à terra urbana e as condições da moradia, 

porque em muitas situações a posse é obtida ilegitimamente, à margem do direito de 

propriedade, e os domicílios são extremamente precários, sem falar que nem sempre existe 

infraestrutura urbana disponível, como saneamento, iluminação e serviços de transporte. 

 A propósito do assunto, saliente-se que tanto a Constituição quanto o Estatuto da 

Cidade e a legislação correlata oferecem um arsenal de instrumentos para enfrentar e superar 

esses problemas, seja mediante intervenções no campo do Planejamento Urbano, seja através 

da indução e do financiamento na área das Políticas Públicas. 

São essas realidades que motivam a reflexão, no quarto capítulo, sobre a Política de 

Desenvolvimento Urbano, abordando-lhe o conceito, os fundamentos e as características. A 

questão de pesquisa que se impõe sobre esse tema diz respeito ao sentido da 

plurissignificativa expressão “desenvolvimento urbano”. 

Afirmar-se-á que ela se traduz na fórmula constitucional que designa o Planejamento 

Urbano, caracterizada pela imprescindibilidade numa civilização urbanizada, pela necessidade 

de interdisciplinaridade na formulação, execução e avaliação, além do forte caráter 

instrumental. 

Igualmente, será analisado o papel do Planejamento Urbano, caracterizando-lhe e 

sistematizando-lhe os instrumentos que o corporificam. Nesse caso, a pretensão consiste em 

alinhá-los à doutrina da sustentabilidade urbana, objetivo e ponto culminante do ato de 

planejar as cidades.  
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A propósito, ao se perquirir acerca do produto final do Planejamento Urbano, será 

apresentada a óptica da sustentabilidade aplicada às cidades, tendo como base o arcabouço 

normativo pertinente ao tema, sem prejuízo de incursões doutrinárias. Afinal, o que é 

necessário para se atribuir esse qualificativo a uma cidade? 

Nesse sentido, fará parte da pesquisa o exame sobre a importância do Plano Diretor, 

pois é ele quem norteia a função social da propriedade urbana e é quem estabelece os 

instrumentos capazes de concretizar o desenvolvimento e a expansão sustentável das cidades. 

 Ainda a título de concretização do direito à moradia, serão apresentados, no quinto 

capítulo, parâmetros ou critérios capazes de nortear as Políticas Públicas Habitacionais. 

Noutras palavras, serão apontadas as estratégias utilizadas para atingir a pretensão de garantir 

a moradia aos titulares desse direito. 

 Sobre essas estratégias, analisar-se-á o argumento da necessidade de sanear a cidade, 

que marcou as primeiras reformas urbanas no Brasil no século passado, bem como os 

mecanismos de financiamento e de incentivo à produção e à aquisição de novos domicílios ou 

mesmo à reforma daqueles que são precários, haja vista as mais recentes políticas no 

segmento habitacional terem recorrido, prioritariamente, a esses mecanismos. 

 Entretanto, como se deve prezar pela lisura na concessão de benefícios fiscais e 

tributários na admissão de financiamento com recursos públicos para custear o acesso à casa 

própria ou à respectiva reforma, impõe-se a eleição de critérios que lhes norteiem a aplicação.  

 Trata-se, inclusive, de uma necessidade de ordem ético-legal, o que justifica a 

catalogação desses parâmetros ou critérios condicionantes e formadores do direito à moradia 

adequada em cidades sustentáveis. 

 A proposta consiste, então, em categorizá-los, a fim de assegurar aspectos 

relacionados à segurança estrutural do imóvel, que abrange desde o tipo de material até a 

consistência do terreno onde se edifica. Também se trabalha com a necessidade de segurança 

jurídica do domicílio, envolvendo a legitimidade da posse e a proteção contra o esbulho. 

 Além disso, aborda-se o conforto ambiental, contemplando desde o espaço físico 

interno do domicílio e a sua abertura para o exterior até as condições de salubridade do seu 

prolongamento (ruas, avenidas, praças, canteiros, bairro).  Igualmente relevante é a análise 

quanto à presença dos serviços públicos essenciais, como o transporte coletivo, a saúde, a 

educação e assistência social, vinculados diretamente à qualidade da habitação. 

 Em verdade, as ponderações sobre esses critérios têm o intuito de demonstrar a 

importância da ampla articulação político-institucional entre as diversas políticas públicas, 

pressuposto para a plena concretização do direito à moradia adequada. 
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 Esta pesquisa se baseará no método dialético de abordagem e intercala o método de 

procedimento comparativo, histórico e estatístico, procurando investigar a realidade do direito 

à moradia urbana no contexto das cidades sustentáveis e das intervenções do Poder Público 

mediante políticas públicas habitacionais.  

 Em função dessa escolha, o trabalho se estrutura a partir da ação recíproca de 

fenômenos socioambientais e das mudanças que eles acarretam na natureza e na sociedade. 

Com efeito, ao se analisar o Processo histórico de urbanização, observa-se que ele tem 

provocado transtornos urbanístico-ambientais, que influenciaram na formação do Meio 

Ambiente Artificial, na necessidade de planejar o desenvolvimento das cidades e na 

formulação, execução e avaliação de políticas públicas. 

 Assim, além de outros aspectos, esta pesquisa se propõe a oferecer uma catalogação 

dos parâmetros ou critérios que devem orientar a formatação das políticas habitacionais, 

incentivando o profícuo debate, contribuindo para o avanço da ciência e se colocando à 

disposição para a aplicação prática. 
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2 ESTADO DA QUESTÃO URBANÍSTICO-AMBIENTAL 

 

 A proposta de se estudarem os parâmetros adequados do direito à moradia em cidades 

sustentáveis parte do reconhecimento acerca de uma marcante aproximação entre dois 

elementos: o urbanístico e o ambiental. 

Como a pretensão analítica aqui é restrita ao espaço citadino, é importante perquirir o 

estado (situação, condição) em que se encontra a relação entre os institutos urbanísticos e os 

valores relativos ao meio ambiente artificial, partindo-se de um resgate histórico da urbe. 

Investigar como se tem dado essa aproximação e o efeito dela na constituição das 

cidades e, consequentemente, na configuração do direito à moradia é o objeto deste capítulo. 

Num primeiro momento, procura-se demonstrar a tendência mundial de urbanização, 

apontando-se dados da Organização das Nações Unidas
1
 que comprovam esse fenômeno, a 

justificar a pesquisa nesse campo do saber, na medida em que socialmente oportuna e 

cientificamente relevante. 

Em seguida, reflete-se a cidade como instituição, atribuindo-lhe possíveis conceitos, 

tipos de formação, contexto de origem, singularidades e respectivos perfis de moradia, 

constatando-se a existência de progressos no que se refere à qualidade de vida, embora 

persistam problemas de caráter urbanístico-ambiental, como a precariedade estrutural de 

moradias e poluição ambiental em diversas formas, principalmente nos denominados 

assentamentos informais. 

A respeito das idiossincrasias urbanas, destacam-se vários elementos, como o aspecto 

religioso, as nuanças de ordem política, os fatores econômicos e as regras urbanístico-

ambientais que influenciaram na opção pela cidade e pela sua estabilização, com todas as suas 

externalidades positivas (salubridade, segurança, conforto) e negativas (poluição, 

criminalidade, pobreza). 

Assim, justifica-se a análise do meio ambiente artificial, entendido como o conjunto de 

institutos que objetivam traçar estratégias de melhoria das condições de vida na cidade, com 

vistas a, de um lado, minimizar a expansão desorganizada, a poluição, as doenças, os crimes, 

a pobreza e, de outro, fortalecer os preceitos urbanísticos e o planejamento público, 

assegurando o acesso a serviços públicos e à mobilidade das pessoas, entre outros fatores. 

 

 

                                                           
1
 Que serão apresentados no próximo item. 
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2.1 CONCEITO E RESGATE HISTÓRICO DA CIDADE 

  

Antes de se adentrar nos aspectos conceituais e históricos propriamente ditos da 

cidade, é oportuna a referência à nítida tendência mundial à urbanização, analisando-se as 

estatísticas do fenômeno demográfico e contextualizando-o no tempo e no espaço geográfico, 

como metodologia para identificar o processo evolutivo da população urbana e rural do 

mundo. 

A esse respeito, dados oficiais da Organização das Nações Unidas (ONU), publicados 

em 2008, indicam que no século XVIII a taxa de urbanização mundial correspondia a 3% (três 

por cento), chegando a 14% (quatorze por cento) no século passado. Existe a previsão de se 

que o índice de 70% (setenta por cento) seja atingido no ano de 2050
2
. 

Outro detalhe: quando a ONU foi fundada, em 1945, dois terços da população mundial 

viviam em zonas rurais. Já no ano de 2000, metade da população mundial vivia nas cidades
3
. 

E no caso do Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam 

que quase 85% (oitenta e cinco por cento) dos brasileiros residem nas cidades, ou seja, dentro 

do perímetro urbano, que é definido por lei municipal
4
. 

Mas, acompanhando essa evolução sucedem diversas consequências de ordem 

socioeconômica e urbanístico-ambiental. Em função dos problemas advindos dessa opção, 

diversos encontros já foram organizados, vários documentos produzidos, além de se criarem 

programas, ações e instituições voltadas para o acompanhamento, orientação e execução de 

medidas relacionadas ao fenômeno da urbanização. 

Entre esses encontros para refletirem e debaterem acerca da questão urbana, pode ser 

citado o IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, ocorrido no ano de 1933, na 

cidade de Atenas, na Grécia, quando foram analisadas trinta e três cidades de diferentes 

continentes, a partir de mapas e sob a perspectiva de moradia, atividades produtivas e áreas 

públicas equipadas, além das questões relativas ao relevo e à paisagem
5
. 

                                                           
2
 SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. 

São Paulo: Scipione, 2010, p. 598. 
3
 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. A ONU e os assentamentos humanos. Disponível em: 

<http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-os-assentamentos-humanos> Acesso: 10 nov. 2012. Cf. ainda: 

INSTITUTO PÓLIS. Carta Mundial do Direito à Cidade. Disponível em: <http://www.polis.org.br/reforma-

urbana/urbanismo/acervo> Acesso: 29 nov. 2012. 
4
 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2010: características urbanísticas 

do entorno dos domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, 2012, p. 36. 
5
 Para um estudo sobre esse encontro, cf. LE CORBUSIER. A carta de Atenas. Tradução: Rebeca Scherer. São 

Paulo: HUCITEC-EDUSP, 1993. 

http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-os-assentamentos-humanos
http://www.polis.org.br/reforma-urbana/urbanismo/acervo
http://www.polis.org.br/reforma-urbana/urbanismo/acervo
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De igual modo, a ONU já realizou duas Conferências para discutir o assunto. A 

primeira foi a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat I), que 

aconteceu em Vancouver, no Canadá, em 1976. A segunda foi a Conferência das Nações 

Unidas para os Assentamentos Humanos (Habitat II), realizada em abril de 1996, em 

Istambul, na Turquia
6
. 

Além disso, foi criado, em 1978, o Programa das Nações Unidas para os 

Assentamentos Humanos (UN-HABITAT), com sede em Nairóbi, Quênia, cuja missão é 

coordenar e harmonizar atividades em assentamentos humanos dentro do sistema das Nações 

Unidas, de modo a facilitar o intercâmbio global de informação sobre moradia e 

desenvolvimento sustentável, acrescida do compromisso de colaborar com políticas e 

assessoria técnica para os países enfrentarem os crescentes desafios gerados pelas cidades
7
. 

E, para subsidiar a atuação desse programa, foi instituído o Fórum Urbano Mundial
8
, 

como espaço de envolvimento e reflexão sobre as condições dos assentamentos urbanos nos 

diversos países. Já ocorreram seis encontros ou sessões desse Fórum, discutindo desde 

assuntos ligados à pobreza, ao meio ambiente e aos desafios urbanos no cenário de uma 

economia globalizada até questões mais específicas, como cidades produtivas, Planejamento 

Urbano, equidade e prosperidade das cidades, além da própria concepção em torno das 

cidades sustentáveis.  

Esses encontros acontecem a cada dois anos em diferentes localidades. Assim, em 

2002, a cidade de Nairóbi, no Quénia, sediou a primeira sessão desse Fórum. O segundo 

sediou-se em Barcelona, na Espanha, em 2004, seguindo-se de Vancouver (Canadá), em 

2006, Nanjing (China) em 2008,  Rio de Janeiro (Brasil) em 2010 e Nápoles (Itália) em 

2012
9
. 

Constatada a tendência à urbanização, é preciso se perquirir acerca do conceito de 

cidade e dos motivos que levaram à sua consolidação: teria sido por razões de ordem 

religiosa? Econômica? Político-social? Ou misto de tudo isso? Enfim, o que se pretende aqui 

é procurar identificar a gênese da cidade, de modo a compreendê-la como um produto da 

                                                           
6
 GAZOLA, Patrícia Marques. Concretização do direito à moradia digna: teoria e prática. Belo Horizonte: 

Fórum, 2008, p. 37-38. 
7
 Informação disponível em: < http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/onu-habitat/> Acesso: 29 nov. 2012. 

8
 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. UN-HABITAT. About World Urban Forum. Disponível em: 

<http://www.worldurbanforum.org/home>. Acesso: 05 dez. 2012. 
9
 Extraído do inglês: “Since the first meeting in Nairobi, Kenya in 2002, the Forum has grown in size and stature 

as it travelled to Barcelona in 2004, Vancouver 2006, Nanjing in 2008 and Rio de Janeiro in 2010”. Disponível 

em: UN-HABITAT. About World Urban Forum. Disponível em: <http://www.worldurbanforum.org/home>. 

Acesso: 05 dez. 2012. 

http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/onu-habitat/
http://www.worldurbanforum.org/home
http://www.worldurbanforum.org/home
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evolução histórica da humanidade. Embora, haja referência a sua origem lendária, como teria 

sido o caso, por exemplo, da fundação de Roma, na Antiguidade Clássica. 

E, ao se analisar a cidade na dimensão histórica, investigam-se também os aspectos 

das condições habitacionais do homem, especialmente na perspectiva urbanístico-ambiental, 

procurando apontar características estruturais e de higiene das moradias. Disso cuidam os 

próximos itens. 

 

2.1.1 Significação 

 

Após se constatar a natureza predominantemente urbana da civilização, surge a 

necessidade de se conceituar a cidade. Nesse sentido, observa-se que se trata de um termo 

plurissignificativo, cujo sentido pode variar conforme a natureza, o pensamento, as ideologias, 

as posturas de quem se propõe a defini-lo e até o momento histórico da definição. 

E, de acordo com a escolha conceitual, diferentes consequências podem advir, desde a 

ideia de que se trata de um espaço com alto grau de organização até a visão de que a cidade 

representa o domínio político sobre o campo. Dessa forma, o que se propõe aqui é apontar os 

conceitos relacionados à cidade, examinando-lhes as consequências. 

Assim, de acordo com a Enciclopédia Barsa
10

, cidade é uma “aglomeração humana 

permanente, densa, independente do solo para subsistir, com ativas relações sociais e alto grau 

de organização”. 

Saliente-se que esse caráter de permanência não traduz a ideia de “imortabilidade”, 

mas apenas de durabilidade, afinal cidades podem ser extintas, quer seja por razões naturais 

(vulcões ou terremotos) ou em decorrência da ação humana, como as guerras ou as 

perseguições de ordem política ou cultural. 

Outra ênfase necessária nesse conceito diz respeito à concepção de independência da 

cidade em relação ao solo onde se situa (sítio urbano), pois os seus habitantes se dedicam às 

indústrias, ao comércio, ao transporte e à administração e não à produção rural, como ocorre 

no campo e na aldeia. Essa nota da separação entre as pessoas e o solo por elas ocupado 

realmente é essencial para a compreensão do significado do termo. 

Com a mesma visão, o Dicionário Aurélio
11

 aduz que a cidade é o “complexo 

demográfico formado por importante concentração populacional não agrícola e dada a 

                                                           
10

 BARSA. Enciclopédia. São Paulo: Encyclopaedia Britannica Editores, 1973, vol. 4. Verbete: cidade, p. 272. 
11

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio. Eletrônico. 7 ed. Curitiba: Positivo, 2004. 

Verbete: cidade. 
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atividades de caráter mercantil, industrial, financeiro e cultural”. O critério adotado nesse 

conceito é o da diferenciação dos espaços pela natureza das atividades: no campo ocorre a 

atividade agrícola; na cidade, a mercantil, industrial, financeira e cultural. É preciso observar, 

todavia, que se trata de uma predominância de atividade num e noutro espaço e não de uma 

completa incompatibilidade. 

Ao pregar a visão segundo a qual o homem é um animal político, indissociável da 

vida, das leis e dos costumes na cidade-estado, Aristóteles
12

 conceitua a cidade (polis) como 

sendo uma associação, formada tendo em vista o mais elevado bem – a sociedade política – 

que envolve todas as demais sociedades. Nessa concepção, evidencia-se a defesa da 

permanente agregação das pessoas na cidade, do contrário haveria a ruína da própria estrutura 

política do sistema. 

Pode-se, ainda, entender por cidade o espaço físico ocupado por prédios que servem 

ao desenvolvimento das atividades produtivas, comerciais e intelectuais, bem como de 

equipamentos públicos, como ruas, praças, rede de saneamento, escolas e hospitais e que, 

geralmente, abriga a sede do governo municipal
13

. Nesse caso, o conceito é formado com base 

nas funções sociais que a cidade oferece aos seus habitantes, como habitação, comércio e 

serviços (públicos e privados). 

Já para efeitos da Carta Mundial do Direito à Cidade
14

, “toda vila, aldeia, capital, 

localidade, subúrbio, município, povoado organizado institucionalmente como uma unidade 

local de governo de caráter Municipal ou Metropolitano, tanto urbano, semi-rural ou rural” é 

denominada de cidade. Cuida-se de uma visão baseada na ideia de governo institucionalizado 

e em âmbito local. 

Existe ainda uma reflexão bastante criativa de Raquel Rolnik
15

 sobre o conceito de 

cidade, comparando-a a objetos que teriam características semelhantes, como um ímã, de 

forma que cidade consiste, nessa visão, num “campo magnético que atrai, reúne e concentra 

os homens”, pelo seu poder de atração exercido sobre os humanos, seja por questões 

econômicas (produção e consumo), seja por questões de religiosas e culturais. É esse poder de 

atração que notabiliza um espaço como cidade. 
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Para Lewis Mumford
16

, a cidade pode ser descrita a partir de um critério de eficiência, 

onde se teria o máximo de produto e serviços num mínimo de espaço territorial, pois seria ela 

“uma estrutura especialmente equipada para armazenar e transmitir os bens da civilização e 

suficientemente condensada para admitir a quantidade máxima de facilidades num mínimo de 

espaço”. 

Portanto, é possível construir um conceito de cidade a partir de elementos como: a) 

local de aglomeração de pessoas e famílias; b) onde o exercício de atividades (mercantil, 

industrial, financeiro, cultural e política) se desvincula do solo onde se habita; e, em certa 

medida, c) onde se projeta um interesse político e social de proteção mútua. 

 Analisado o conceito, faz-se necessário identificar onde e quando surgiram as 

primeiras cidades, bem como o modo como se deu o processo de afirmação da vida na urbe, 

incluindo os aspectos da moradia. Essa é proposta de análise do próximo item. 

  

2.1.2 A origem da cidade no Oriente 

 

A pretensão aqui é procurar identificar onde, quando, como e por quais razões as 

primeiras cidades se formaram e, concomitantemente, investigar como o fenômeno urbano 

contribuiu para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, particularmente em termos de 

salubridade e segurança. 

Não se trabalha, portanto, uma linha ou sequência cronológica da História, no sentido 

de identificar e detalhar como surgiram e se desenvolveram, passo a passo, as cidades no 

transcurso da história da humanidade, desde as mais antigas aglomerações humanas até as 

metrópoles do tempo atual
17

. 

Inicialmente, identifica-se, na doutrina, uma primeira expressão que explicaria o 

surgimento das cidades. Nesse caso, seria algo como repouso seguro para morar e trabalhar, 

uma necessidade humana alcançada com a substituição do estilo nômade de viver pela 

sedentarizarão num determinado espaço. 

Na Pré-História e em particular no Período Paleolítico
18

, a subsistência dependia da 

coleta de frutos, da caça e da pesca, o que, somado à natural hostilidade do ambiente, forçava 
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as pessoas a perambularem continuamente à procura de melhores condições para 

sobreviverem. 

Ocorre que, mesmo nômades, os primeiros humanos sentiam a necessidade de algum 

repouso. Tanto que, ao investigar as origens da cidade, os obscuros traços de estruturas 

antigas, as funções mais primitivas que pudessem explicá-la, Lewis Mumford
19

 ressalta 

alguns aspectos pré-históricos e da própria natureza humana para estabelecer, por exemplo, 

um paralelismo entre as cavernas e a cidade. Ele chega a afirma que a vida humana rege-se 

entre dois polos: movimento e repouso. 

Assim como em algumas espécies animais (peixes e pássaros, por exemplo), existe 

uma tendência do homem em fixar-se e repousar, abrigar-se e alimentar-se. Simbolicamente, a 

caverna paleolítica (na fase mais antiga da Pré-História) representa esse fato. Nela, foram 

encontrados os primeiros indícios de vida cívica, de apreciação da arte e do prazer social, 

como demonstram as pinturas rupestres
20

. 

Todavia, somente com a Revolução Neolítica (1.000 anos a.C.), caracterizada pelo 

desenvolvimento da agricultura e pela domesticação de animais, iniciou o estilo de vida 

sedentária ou de colonização permanente, que culminou com as aldeias, vilas e cidades, 

agrupando famílias. 

Para Mumford, foi a aldeia quem transmitiu à cidade as noções de ordem, estabilidade 

e de cuidado maternal (proteção e intimidade)
21

, deixando o autor a entender, no entanto, que 

a passagem da aldeia à cidade não se deu simplesmente pelo acréscimo populacional, mas 

pelo aumento da complexidade gerada pela proximidade entre caçador, camponês, pastor, 

engenheiro, barqueiro, soldado, banqueiro, mercador e coletor de impostos, entre outras 

potencialidades humanas. 

 Admitida essa linha de raciocínio, conclui-se que a formação da urbe tem explicação 

no campo natural e cultural, vinculado às necessidades materiais de sobrevivência, como a 

garantia da segurança contra as agressões de outras pessoas ou mesmo em razão dos rigores 

atmosféricos (frio, calor, ventos, sol e chuvas). Acrescente-se ainda a necessidade do repouso, 

do alimento e da interação intra e extrafamiliar. 
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Quanto à época do surgimento, é possível afirmar que o fenômeno social da opção 

pela urbe tem raízes em fatos e épocas bem remotas. De acordo com Raquel Rolnik
22

, os 

primeiros embriões de cidade de que se tem notícia são os zigurates, templos mesopotâmicos 

construídos três mil anos antes da era cristã, erguidos à base de tijolos cozidos, mais 

resistente, e em função do qual se organiza a sociedade, plantando o alimento ao invés de 

coletá-lo ou caçá-lo, o que definia o espaço de forma mais permanente. 

E para José Afonso da Silva
23

, as primeiras cidades remontam ao ano de 3.500 (três 

mil e quinhentos) a.C, no vale compreendido entre os rios Tigre e Eufrates, razão pela qual 

essa civilização foi denominada pelos gregos como Mesopotâmia (terra entre rios). Essa 

região localizava-se no território atualmente denominado de Iraque, no Oriente Médio, e 

abrigava vários povos. Entre eles, os sumérios formaram os primeiros núcleos urbanos, algo 

como cidades-estados, com leis, governo e exércitos próprios, sendo desse período cidades 

como Ur, Uruk e Lagash
24

. 

Ora, é compreensível que na região da Mesopotâmia, com terrenos férteis e úmidos, 

houvesse as condições propícias à agricultura e à criação de animais. Esses oásis ao longo dos 

desses rios ensejavam grandes colheitas, formando um excedente em relação às necessidade 

de sobrevivência dos produtores. Essa realidade acabava gerando a acumulação e a circulação 

dos produtos, mediante trocas, constituindo-se em fatores geradores da cidade. 

A propósito disso, Leonardo Benevolo
25

 destaca dois elementos importantes dessas 

cidades. O primeiro diz respeito a esse excedente de produção, que teria representado o início 

da “espiral da nova economia: o aumento da produção agrícola, a concentração do excedente 

nas cidades e ainda o aumento de população e dos produtos garantido pelo domínio técnico e 

militar da cidade sobre o campo”. E o segundo se refere ao padrão de construção dos templos, 

armazéns, canais de distribuição de água e casas, que eram erguidos à base de tijolos e argila. 

Foi por causa disso que, com o passar do tempo, as construções desmoronaram e se 

incorporavam ao terreno, permitindo conservar os vestígios históricos. E, assim, tornou-se 

possível concluir que esse padrão de habitação das primeiras cidades já representou uma 

evolução em relações às condições de moradia em cavernas paleolíticas, na medida em que 

protegiam melhor as famílias contra os rigores das condições atmosféricas de temperatura 

(muito calor e muito frio), vento, chuva e umidade. 

                                                           
22

 ROLNIK, Raquel. O que é cidade. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1988, p. 13. 
23

 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 3. 
24

 MARQUES, Adhemar. Pelos caminhos da História. Curitiba: Positivo, 2006, p. 20. 
25

 BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. Tradução: Silvia Mazza. São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 26. 



25 

 

 

Esses fatores de ordem econômica (produção de alimentos) e naturais (repouso, 

proteção e segurança) seriam suficientes para explicar a opção pela vida na urbe? Não. Os 

dados a seguir trabalhos demonstram que outros fenômenos, como o religioso e o político, são 

apontados como decisivos para a formação das cidades. 

 

2.1.3 Religião, política e sociedade na formação da cidade clássica 

 

 Fazendo-se um corte epistemológico, de caráter geo-histórico, para tomarmos por base 

a formação e a evolução das cidades no mundo ocidental, constata-se que, durante a 

Antiguidade Clássica
26

, a origem da cidade se vincula à religião, à política e à associação 

entre famílias, fratrias e tribos, alguns séculos antes de Cristo. 

De acordo com Coulanges
27

, o processo de formação da cidade na Grécia Antiga teria 

se dado, basicamente, de duas formas. A primeira (e principal delas) consistia no seguinte: 

várias famílias formaram a fratria; várias fratrias, a tribo; várias tribos, a cidade. O outro 

modo de fundação consistia em criar uma nova cidade, num determinado local, a partir da 

decisão de um chefe político, que congregava as famílias em torno de si.  

Nessa segunda forma de constituição, havia a decisão de um chefe político que saía da 

cidade já constituída e ia fundar outra, levando com ele um grupo de concidadãos e os 

associando a outros homens. Essa nova cidade era formada à imagem da anterior, ou seja, 

dividida em tribos, cada uma com seu altar, sacrifícios e festas. 

Portanto, observa-se que o fenômeno religioso, as estratégias políticas e a família 

estiveram interligados na formação, por exemplo, da cidade grega da Antiguidade Clássica. O 

altar e o culto para celebrar a divindade e o governo comum eram fatores de aproximação e 

inseparabilidade entre as famílias. 

Nesse aspecto, há quem atribua a própria unidade linguística e a identidade grega às 

celebrações dedicadas aos deuses, inclusive aquelas de caráter esportivo, como as Olimpíadas, 

realizada a cada quatro anos em homenagem a Zeus, o mais importante deus daquela 

civilização
28

. 
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Ainda sobre esse fator político, Harouel
29

 aduz que cada fratria, assim como cada 

tribo, tinha o respectivo chefe, assembleia, tribunal e poder de editar decretos. Se nelas havia 

um deus, existia também uma justiça e um governo. As tribos se associaram em aliança para 

obter alguma vantagem ou repelir algum perigo, criando um elemento de natura defensiva 

contra outras cidades e contra os povos bárbaros (estrangeiros). 

E havia um elemento político comum e superior em relação às tribos, o que, nas 

palavras de Coulanges
30

, referindo-se a esse modelo, significava que a cidade não era uma 

reunião de indivíduos, mas uma espécie de confederação de vários grupos que já estavam 

constituídos antes dela e que nela subsistiram. 

 Saliente-se que, além dessa questão da formação estratégica, é possível identificar uma 

dimensão político-participativa inerente à cidade. Para Raquel Rolnik
31

, a agora (grega), 

civitas (romana) e as manifestações civis que ocorrem nas ruas das cidades atuais 

(movimentos grevistas, passeatas e comícios), simbolizam a existência dessa dimensão, em 

que “o conceito de cidadão não se refere ao morador da cidade, mas ao indivíduo que, por 

direito, pode participar da vida política”. 

Aliás, a urbe, de acordo com Coulanges
32

, era o lugar de reunião, o domicílio e o 

santuário da associação religiosa e política das tribos.  A ligação religiosa era tão forte que se 

afirmava a presença divina permanente desde a criação e, por isso, os habitantes não poderiam 

abandonar as cidades (ainda que em ruínas), pois elas eram criadas para serem eternas. E a 

relação que se estabelecia entre as cidades era de absoluto respeito recíproco quanto ao culto, 

ao direito e ao governo próprios. 

Considerando-se os padrões atuais, a cidade-estado grega tinha um tamanho 

populacional reduzido, em torno de dez mil habitantes, salvo exceções, como Atenas, que 

tinha cerca de quarenta mil, consoante as lições de Benevolo
33

. A explicação para isso 

residiria em questões de ordem estratégica (defesa) e funcional (político-social), pois o 

volume da população deveria se equilibrar entre a capacidade de formar um exército na guerra 

e de não impedir o funcionamento das assembleias cidadãs: “se ficar por demais reduzida, é 

de temer a carência de homens; se crescer demais, não é mais uma comunidade ordenada, mas 

uma massa inerte, que não pode governar-se por si mesma”, conclui o autor. 

                                                           
29

 HAROUEL, Jean-Louis. História do urbanismo. Tradução: Ivone Salgado. 2 ed. São Paulo: Papirus, 1990, p. 

12. 
30

 COULANGES, Numa Denis Fustel de. A cidade antiga: estudo sobre o Culto, o direito e as instituições da 

Grécia e de Roma. Tradução: Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Matin Claret, 2009, p. 144. 
31

 ROLNIK, Raquel. O que é cidade. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1988, p. 22. 
32

 COULANGES, Numa Denis Fustel de. A cidade antiga: estudo sobre o Culto, o direito e as instituições da 

Grécia e de Roma. Tradução: Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Matin Claret, 2009, p. 150. 
33

 BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. Tradução: Silvia Mazza. São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 77. 



27 

 

 

Nessa segunda linha de raciocínio, a cidade antiga teria surgido, portanto, 

impulsionada por fatores de natureza religiosa e política. Embora seja possível admitir que 

estivessem presentes também, nesse impulso, as necessidades materiais cotidianas das 

pessoas, como divisão de tarefas e proteção mútua. E, naturalmente, interesses de caráter 

político-estratégico, como a fundação de uma nova cidade à imagem e semelhança da 

anterior. 

 Mas, além desse modelo grego, há referência ainda à hipótese da complexa e 

ritualística fundação das cidades romanas na Antiguidade
34

. De acordo com Harouel
35

, o 

processo era dividido em quatro fases, que podem ser sintetizadas da seguinte maneira. 

Primeiro havia a consulta aos deuses para saber se eles não se oporiam à criação, o que 

se denominava de agouro. Em seguida, ocorria a fase da orientatio, quando se determinavam 

os eixos ou ruas principais, que deveriam se cruzar em anglo reto (leste-oeste e norte-sul). 

Num terceiro momento, promovia-se a limitatio, que consistia em fazer um sulco na terra, 

usando um arado, para identificar os limites da cidade e a localização da linha onde seriam 

erguidas as muralhas de proteção. E a última fase do rito era a consagração, consistente no 

recebimento da proteção divina. 

Esse modelo de criação e organização da cidade envolvia, portanto, elementos de 

ordem religiosa, porque demandava uma consulta prévia aos deuses e a apelação final à 

proteção divina, e de caráter urbanístico, ilustrados pelas linhas e traçados que definiam a 

orientação e os limites da cidade. Mas também se vislumbra, nesse urbanismo romano, uma 

peculiaridade de perfil político-estratégico, representado pelas muralhas de proteção contra a 

invasão dos povos inimigos. 

Outra peculiaridade importante dessas cidades romanas era a existência do forum, 

praça onde ocorriam as assembleias civis e religiosas, bem como as trocas de mercadorias, o 

que levou Raquel Rolnik
36

 a compará-lo a instituições gregas e concluir que, “em Roma o 

forum é, ao mesmo tempo, ágora, acrópole e mercado”. 

Sob o ponto de vista da qualidade da moradia urbana na Antiguidade Clássica, noticia-

se que na Grécia, por exemplo, havia características até hoje presentes em algumas cidades, 

como ruas estreitas (com até quatro metros) e tortuosas, destinadas à passagem de pedestres e 
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burros de carga, nem sempre pavimentadas, com esgoto a céu aberto e com redes de 

abastecimento de água, que se interligavam com as habitações, além da coleta de lixo
37

. 

 Diante dessa descrição, é inevitável concluir que o habitar, nessas condições, não era 

adequado, haja vista a problemática do esgoto a céu aberto, que é fato gerador de poluição e 

desencadeador de doenças, e o exíguo espaço de circulação, o que certamente se agravava 

naquelas ruas não pavimentadas. Outros transtornos urbanos referentes a esse período 

histórico serão analisados mais à frente. 

 Mas, há outras explicações para a formação das cidades e do respectivo estilo de vida, 

como é o caso das urbes formadas durante a Idade Média, consolidadas, sobretudo, a partir 

das oficinas e artesãos, bem como do comércio da produção artesanal e do excedente do 

consumo. Elas também apresentavam problemas de caráter urbanístico-ambiental que 

comprometiam a habitabilidade adequada, conforme se verá no item seguinte. 

 

2.1.4 A precariedade em moradias medievais 

 

Na perspectiva temporal, a Idade Média corresponde ao período compreendido entre 

dois importantes fatos históricos para a civilização ocidental: a queda do Império Romano do 

Ocidente, em 476, e a tomada de Constantinopla, que representou o fim do Império Bizantino, 

em 1453. 

 É preciso atentar, no entanto, para o fato de que a análise completa das condições 

habitacionais de todo o período medieval precisaria considerar as vicissitudes de um período 

histórico de aproximadamente mil anos (século V ao XV), o que poderia desviar o foco 

sintético deste capítulo.  

A pretensão aqui é, portanto, bem mais modesta: apenas levantar dados relevantes 

sobre a condição de vida urbana nesse período histórico, especificamente na Europa, 

buscando compreender fenômenos que ainda estão presentes no atual estágio de urbanização 

mundial. 

Antes de se fazer referência a determinadas condições de moradia urbana durante a 

Idade Média, faz-se necessária a própria contextualização da cidade no cenário medieval, 

procurando identificar as principais características sociais, econômicas, culturais e políticas 

do período, a fim de que se possam extrair lições que auxiliem na compreensão do todo. 
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Em suma, propõem-se repostas para as seguintes indagações: como se organizava a 

sociedade? Havia mobilidade social ou prevaleciam os estamentos? Do ponto de vista 

econômico, como eram as relações de trabalho e produção? Havia comércio? E quanto à 

cultura, qual o papel da religião na formação dos costumes e valores? Por fim, sob o aspecto 

político, como se estruturava o poder: centralizado ou fragmentado? 

A respeito do assunto, Cláudio Vicentino
38

 apresenta, didaticamente, um panorama da 

Idade Média, a partir do qual se podem colher vários apontamentos, como a caracterização do 

modo de produção feudal, expressão maior desse período da história do mundo ocidental. 

Entre os elementos mais importantes trabalhados pelo autor, destacam-se os seguintes.  

Trata-se do período histórico milenar (476-1453), marcado pelo modo de produção 

feudal, também denominado de Feudalismo, compreendido como sendo a estrutura social, 

econômica, cultural e política que se edificou na Europa em substituição ao escravismo da 

Antiguidade Greco-Romana. 

Do ponto de vista social, o Feudalismo se organizava em torno de duas classes, a dos 

senhores feudais (proprietários das terras) e a dos servos, produtores rurais que se obrigavam 

a prestar serviços aos senhores feudais e garantir-lhes o sustento. Como não havia a 

possibilidade de ascensão social entre elas, recebeu a nomenclatura de sociedade estamental. 

Quanto ao aspecto econômico, a atividade era predominantemente agrária, menos 

comercial, autossuficiente (para subsistência) e amonetária, cuja principal relação de 

produção se baseava no trabalho com a terra, de onde os servos extraiam os bens necessários à 

sobrevivência deles próprios e dos senhores feudais. 

No aspecto cultural, havia a hegemonia da Igreja e da Religião Católica, cuja ideologia 

exercia forte influência inclusive sobre o exercício do Poder Político, haja vista a teoria de 

que o poder de governar era dado por Deus e intermediado pelo Papa
39

. 

Embora na Idade Média prevalecesse o estilo de vida e de trabalho no campo (modo 

de produção feudal), algumas cidades funcionam como centros de produção (para os artesãos) 

e de troca dos excedentes alimentares (para os mercadores), além de se constituir num espaço 

de refúgio e proteção (para as famílias). Sob esse ângulo de análise, não se alterou muito a 

concepção de cidade formada desde os primórdios da urbanização no Oriente Médio, bem 

como aquela configuração da Antiguidade Clássica. 

Em relação a esse período, a partir da leitura de Vicentino
40

 apontam-se dois fatores 

importantes de caracterização da cidade. O primeiro diz respeito à ascensão dos comerciantes, 
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permitindo o surgimento de um estilo de vida urbano (renascimento urbano), de modo que no 

século XIV, em algumas regiões, metade da população havia se deslocado para atividades 

comerciais e artesanais, tipicamente urbanas. O segundo se traduz na edificação das muralhas 

circundando a urbe, que garantiam a proteção dos moradores, contra os chamados povos 

invasores (hunos, sarracenos, mongóis e turcos). 

Surgem daí as expressões burgos (localidade) e burguês (morador), derivadas de 

burgu, que, em latim, significa “fortaleza”. Cada vez que a cidade precisava se expandir, 

erguiam-se novas muralhas ao redor das anteriores, formando uma série de anéis em torno do 

núcleo original. 

Mas, para Benevolo
41

, os altos custos da construção de novos muros levaram à 

concentração populacional e predial, à compactação e até à verticalização das casas, como 

forma de aproveitar, ao máximo, o espaço interno do cinturão dos muros, em prejuízo do 

conforto. 

Essa realidade automaticamente gerava consequências ambientais (externalidades) 

negativas, principalmente quando se pensa na dificuldade de iluminação e ventilação naturais 

no interior dessas casas, ou na sanidade e mobilidade no entorno dos domicílios. 

No que se refere à moradia, Mumford
42

 relata que as casas tinham dois ou três 

andares, sendo construídas em fileiras contínuas, à base de paus, barro, pedras e tijolos. A 

cobertura em palhas, telhas ou lajes. As janelas eram, inicialmente, protegidas por folhas; 

depois, por pano, papel e, finalmente, por vidro, viabilizando a penetração da luz natural. 

Se por um lado, essas fileiras contínuas se justificavam por questão de segurança e 

também de otimização dos espaços internos das muralhas, elas dificultavam a circulação do ar 

e potencializavam conflitos de vizinhança. Já o uso da palha e do papel representava, 

certamente, um risco constante de incêndio, o que comprometia a própria segurança da 

família. 

Ao largo desse quadro, existia uma arquitetura da Idade Média, que, segundo 

Adhemar Marques
43

, foi marcada por dois estilos. O românico, caracterizado pela edificação 

de catedrais como fortalezas de Deus, à base de pedra, estrutura em paredes largas e pilares 

grossos, e o estilo gótico, notabilizado pela verticalidade e leveza das formas, inclusive com 
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muitos vitrais. Ressalte-se que esses padrões arquitetônicos são historicamente vinculados à 

rica Igreja Católica e nem sempre ficaram disponíveis às classes mais pobres. 

No que se refere ao conforto do lar, outra particularidade em moradias medievais é 

que algumas casas careciam de utensílios básicos, como forno, banheiro e espaço para cuidar 

dos doentes, no que eram compensadas por serviços públicos: forno comum, casa de banho 

municipal e hospital público
44

. 

Portanto, durante o período medieval, a cidade se explica diante de fenômenos 

econômicos e sociais, resistindo à dispersão em direção ao campo. Havia vida urbana, 

estimulada pela produção artesanal nas oficinas e a respectiva comercialização, além da 

sempre presente preocupação com a segurança, ainda que em estruturas instáveis. 

Já quanto às condições de moradia, as cidades nem sempre se apresentavam como 

suficientes para garantia de um padrão ou qualidade de vida, haja vista as precárias condições 

urbanístico-ambientais à época, considerados aspectos como iluminação, ventilação, higiene e 

estrutura das casas. 

 

2.1.5 A atividade comercial e o renascimento da cidade 

 

Conforme se tem observado, diversos fatores contribuíram historicamente para a 

formação da cidade, desde aspectos naturais, como a proteção e a segurança coletiva, os 

dogmas religiosos, os interesses ou estratégias políticas, os valores culturais ligados à união 

das famílias e as atividades de comercialização dos produtos excedentes às necessidades 

pessoais, entre outros. 

Formada a cidade, alguns fenômenos passaram a contribuir na sua consolidação, 

afirmação ou institucionalização, embora nesse percurso tenham acontecido avanços e recuos, 

como relatam os historiadores. Durante a Idade Média, por exemplo, as invasões bárbaras e o 

sistema feudal (servil e rural) impeliram as pessoas em direção ao campo, reduzindo a volume 

populacional urbano da sociedade ocidental a menos de vinte por cento
45

. Isso ilustra bem 

uma situação de recuo da urbe. 
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Todavia, foi ainda na Idade Média que ocorreu um avanço na consolidação das 

cidades. Trata-se do Renascimento Urbano, que, de acordo com Adhemar Marques
46

, 

manifestou-se a partir do Século XI, em função do aumento demográfico e da consequente 

escassez de terra para cultivar, forçando os trabalhadores rurais a migrarem para as cidades e 

a se dedicarem à atividade artesanal e ao comércio. 

Em consequência, novos organismos surgem, como as corporações de ofício, cada 

uma reunindo os artesãos do mesmo ofício (marceneiros, alfaiates, sapateiros e outros), os 

comerciantes e os banqueiros. E o papel dessas novas atividades e organismos foi tão 

importante para a ascensão urbana que, segundo Cláudio Vicentino
47

, em três séculos, metade 

da população havia se deslocado para as atividades comerciais e artesanais e, 

consequentemente, passando a morar na cidade. 

A propósito, Adhemar Marques
48

 traz um dado curioso sobre esse tema. No ano 1.000, 

não havia cidade com mais de 10.000 habitantes no Ocidente. No ano 1.300, já existiam 55 

cidades com esse número populacional. 

E onde essas cidades se localizavam? Em pontos estratégicos, onde fosse possível 

usufruir de certa segurança e de razoável facilidade de circulação das pessoas e das 

mercadorias, como exemplifica Cláudio Vicentino
49

: “na confluência de estradas ou na foz de 

um rio (...), perto de abadias, junto a castelos fortificados ou em locais de feiras”. 

Nesse processo, não se pode deixar de mencionar o Mercantilismo, conjunto de ideias 

e práticas predominantes entre o Século XV e XVIII, de natureza fortemente intervencionista, 

que objetivava o fortalecimento do Estado e a máxima expansão econômica, com ênfase na 

atividade comercial.  

Essa intervenção se consubstanciava, por exemplo, na concessão de monopólios a 

determinadas empresas e no estabelecimento de tarifas alfandegárias protecionistas
50

 e um dos 

princípios dessa política econômica era o metalismo
51

, concepção segundo a qual a riqueza e 

o poder de um Estado são identificados pela quantidade de metais preciosos por ele 

acumulados, o que explica o sistema de exploração colonial e a busca por ouro e prata pelas 

metrópoles europeias. 
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Em contraposição às ideias mercantilistas, formou-se a Fisiocracia, escola econômica 

baseada na concepção de liberdade e individualismo de inspiração iluminista. Essa doutrina 

pregava, essencialmente, que a economia poderia funcionar por si só, sem necessidade de 

tutela estatal, inspirada no princípio do laissez faire, laissez passer (deixai fazer, deixai 

passar). 

Teria sido Quesnay, médico francês e estudioso das questões econômicas da França, 

quem liderara a formação dessa escola na segunda metade do século XVIII, como anota Paul 

Hugon
52

, para quem a escola fisiocrática dividia a sociedade em três classes, conforme o 

padrão de atividades desenvolvidas: a) classe produtiva, formadas por agricultores; b) classe 

dos proprietários imobiliários; c) classe estéril, compreendendo os que se dedicavam ao 

comércio, à indústria, aos serviços domésticos e às profissões liberais. 

Trata-se, portanto, de uma clara reação ao intervencionismo característico do 

Mercantismo, que defendia o intervencionismo e o controle público dos mecanismos 

econômicos monopolistas e se sustentava com base na exploração das colônias pelas 

metrópoles europeias. 

 A contribuição dessa escola econômica para a afirmação da cidade se evidencia no 

reconhecimento de que o comércio, atividade essencialmente urbana, fazia circular a riqueza 

produzida pela terra, com bem explica Vicentino
53

: “para os fisiocratas, a terra era a fonte de 

toda a riqueza, e a indústria e o comércio apenas transformavam ou faziam circular a riqueza 

natural”. 

 

2.1.6 O urbano na era da máquina 

 

Entende-se aqui por era da máquina o período histórico da humanidade, especialmente 

quando se considera a civilização ocidental, que se sucede à Revolução Industrial, iniciada na 

Inglaterra no século XVIII e que consolidou o sistema capitalista, separando o capital 

(detentor dos meios de produção) e o trabalho, acelerando o ritmo econômico e aumentando a 

produtividade
54

. 

Esse período é caracterizado pela industrialização e pela presença de novos arranjos de 

natureza urbanístico-ambiental (ruas, avenidas, áreas livres, recuos, zonas), influenciados, 

principalmente, pela massificação dos transportes (ferroviários, rodoviáreios, aquáticos e 
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aéreos), aumentando a velocidade de deslocamento, encurtando distâncias e facilitando a 

circulação de pessoas, bens e mercadorias, tanto no interior das cidades quanto nas 

circunvizinhas e até entre países. 

Nesse cenário, relevantes mudanças ocorrem no espaço urbano, especialmente em 

função da rápida aglomeração das pessoas, do processo de verticalização e do consequente 

aumento da densidade demográfica, o que implicou numa série de problemas para morar, 

trabalhar, locomover-se e divertir-se.  

Formata-se então uma luta ou correlação de forças entre as vantagens e as 

desvantagens do intenso processo de urbanização que tem ocorrido desde o advento da 

chamada Idade Moderna. É esse o objeto de reflexão agora. 

Para Laécio Noronha Xavier
55

, “a chegada da humanidade na Idade Moderna, a partir 

do século XVI, levou, paulatinamente, a consolidação da cidade frente ao campo, instituindo-

se com a Revolução Industrial (1760-1830), o ‘modo urbano de vida’”. E mais: provocou o 

surgimento de “grandes contingentes populacionais a buscarem a cidade como espaço de 

reprodução da vida”, concluindo que “se anteriormente a preocupação geral estava voltada 

para a defesa das Cidades-Estado ou cidades militares, com a Revolução Industrial a ordem 

militar romana transformou-se no ‘caos das grandes aglomerações’”. 

Nesse novo contexto, a economia se destaca com a produção em grande escala e a 

ampliação dos mercados. Mas, o meio ambiente sofre degradação e o equilíbrio ecológico é 

ameaçado pelos altos níveis de poluição. 

No aspecto urbanístico, esse período foi decisivamente influenciado pelas ideias do 

arquiteto suíço Le Corbusier
56

, que descreve o cenário da cidade dos tempos modernos a 

partir de um enfoque no urbanismo e nos processos arquitetônicos. Assim, o influxo das 

máquinas (na sociedade das máquinas) e das descobertas científicas provocou uma revolução 

arquitetônica nas cidades contemporâneas, sendo possível identificar novos padrões na 

construção, como se explica a seguir. 

Para Corbusier, um dos mais importantes paradigmas desse novo momento é a 

separação entre funções portantes (vigas e pilares, que passam a ser de aço e concreto armado, 

com bases no subsolo) e as partes portadas (alvenaria das paredes ou divisões). Esse modelo 

permitiu outras opções estético-ambientais. É o caso da fachada, que não tem mais função 
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portante, podendo ser totalmente ou parcialmente envidraçada, o que possibilita a penetração 

da luz solar no interior das construções.  

Pode-se concluir que esse novo padrão arquitetônico tem a vantagem de possibilitar 

que a iluminação e a ventilação sejam naturais, que se reduza o consumo de energia e que se 

amplie a visão da paisagem. E, em consequência dessa independência entre vigas e divisórias 

foi a conservação de um espaço livre sob o imóvel, devido a construções em pilares, 

permitindo a circulação das pessoas, inclusive com seus veículos, mostrando-se extremamente 

necessário nas grandes cidades, que precisam aproveitar bem todos os espaços. 

Também para Harouel
57

, a Revolução Industrial foi decisiva nas configurações 

urbanísticas e ambientais a partir do Século XVIII, quando se lançaram populações de 

operários nas cidades, que não estavam preparadas para recebê-las, gerando a proliferação de 

cortiços e amontoados de pessoas em condições insalubres, como os subsolos em Lille, 

Liverpool e Manchester, na Inglaterra. 

Na longa e profunda descrição que Le Corbusier
58

 faz acerca da unidade de habitação 

no contexto das cidades modernas, é perceptível o viés ambiental, no sentido hoje de meio 

ambiente artificial. Isso fica evidente no momento em que ele explica que essa unidade de 

habitação se constitui em ferramenta que facilita as condições de existência, realiza a saúde 

moral e física dos habitantes, proporciona a alegria de viver, enfim. E que a morada é um 

continente que estabelece relações úteis entre o meio cósmico e os fenômenos biológicos 

humanos. Um homem ou uma família nela viverá dormindo, andando, ouvindo, vendo e 

pensando. Necessidades biológicas requerem a presença de elementos e de condições 

precisos: sol, espaço, vegetação. E justifica: para os pulmões, ar; para os ouvidos, algum 

silêncio; para os olhos, luz favorável. 

Assim, mostra-se acertada a visão de acordo com a qual o verdadeiro direito à moradia 

se concretiza quando o cidadão tem acesso a outros bens e serviços, quando tem o direito à 

cidade como um todo
59

, ou seja, além de dispor do abrigo, precisa do trabalho, das opções de 

circulação e de lazer. 

Tanto que, ainda segundo Le Corbusier
60

, o padrão humano moderno são se satisfaz 

apenas com essas condições, daí se referir ao prolongamento da morada, como o 
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abastecimento de água, a rede de saneamento, a creche e a escola, cujas ausências criam uma 

situação de desconforto cotidiano. Em verdade, conclui ele, a modernidade exige o 

equacionamento tempo-distância. E a resposta veio com a arte de construir, especialmente na 

edificação vertical ou, usando-lhes as palavras, “na edificação de cidades-jardim verticais, 

substituindo as cidades-jardim horizontais”. 

 Portanto, nessa concepção, a moradia passa a ser elemento essencial da cidade, 

estimulando os arquitetos a pensarem funcionalmente nas necessidades e desejos dos 

habitantes, desde a estrutura interna (divisão dos cômodos), circulação, salubridade e acesso 

aos serviços (escolas, hospitais, comércio e lazer). Esses fatores se agigantam mais ainda na 

realidade das metrópoles, que serão analisadas no próximo item. 

  

2.1.7 A metrópole 

 

Em razão das crescentes taxas de urbanização, surgiram as aglomerações urbanas, 

conurbações ou metrópoles, ou seja, cidades interligadas pela expansão periférica da malha 

urbana ou pela integração socioeconômica, com fluxo intenso de pessoas, capitais, 

informações, mercadorias e serviços
61

.  

Com esse nível de interseção das suas áreas construídas, justifica-se a elaboração de 

um conceito para o elemento territorialmente amplo e socialmente complexo denominado de 

metrópole. 

Saliente-se que esse quadro urbano não significa apenas aumento populacional, 

expansão territorial ou incremento econômico. Em geral, ele se notabiliza igualmente por 

carregar um grupo de desarranjos de caráter urbanístico-ambiental, como a exclusão territorial 

e social, a ocupação desordenada do espaço, a degradação do meio ambiente, a dificuldade de 

mobilidade urbana e as precárias condições de moradia para uma parte da população. 

Essa realidade tumultuada impulsionou a sociedade a debater o assunto, culminando 

por exigir das autoridades públicas uma maior atenção, particularmente na forma de normas e 

ações administrativas (políticas públicas) específicas sobre a matéria.  

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) normatiza a matéria no art. 

125,§3º, atribuindo a competência aos Estados-Membros para, mediante lei complementar, 

instituírem regiões metropolitanas, que se constituem por agrupamentos de municípios 

limítrofes e têm por fim integrarem a organização, o planejamento e a execução de funções 
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públicas de interesse comum, como a mobilidade urbana e a gestão dos resíduos sólidos. Em 

consonância com essa vontade constitucional, o Estatuto da Cidade coloca o planejamento das 

regiões metropolitanas com um dos instrumentos gerais da Política Urbana (art. 4º, II). 

Face à relevância do tema, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 

3.460/2004, batizado de Estatuto da Metrópole
62

, cuja justificativa firma-se, basicamente, na 

compreensão de que existe um vácuo normativo no que se refere ao planejamento regional 

urbano e de que a normatização da matéria permitiria uniformizar, articular e organizar a ação 

dos entes federativos naqueles territórios em que funções de interesse comum tenham de ser 

necessariamente compartilhadas. 

Assim, essa proposição legislativa institui diretrizes para a Política Nacional de 

Planejamento Regional Urbano, entendida como um conjunto de metas e diretrizes com o fim 

de estabelecer os critérios para a organização regionalizada do território nacional, de modo a 

assegurar o equilíbrio do desenvolvimento dessas unidades e do bem-estar da população (art. 

2º).  

A partir de uma conotação de federalismo cooperativo, aduz o projeto que a Política 

Nacional de Planejamento Regional Urbano, para cumprir seu desiderato, deverá ser 

desenvolvida pela União, em articulação com os Estados, Distrito Federal e Municípios 

integrantes de unidades regionais urbanas (art. 2º).  

Sobre a necessidade e a importância dessa atuação articulada dos entes políticos, bem 

como de se definirem critérios legais mínimos sobre o que seja uma metrópole, Rosa Moura e 

Ilce Carvalho
63

 comentam que: 

 

Ao delegar aos Estados federados a responsabilidade para instituição de regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, o governo federal não 

estabeleceu parâmetros mínimos que pudessem ser orientadores do processo em 

nível nacional. Ao agir dessa forma, os Estados ganharam autonomia para 

estabelecer seus próprios critérios. Disso resultaram grandes disparidades em sua 

definição, pois os estados priorizam suas realidades e suas demandas, prevalecendo, 

na institucionalização de novas unidades, uma corrida na busca por recursos 

federais. Acresce ainda o fato de que as aglomerações urbanas, categoria também 

prevista na Constituição Federal, tiveram repercussão quase nula na política urbana 

nacional e dos estados, não despertando, pois, interesse por parte dos municípios. 

Consequentemente, a grande maioria das unidades criadas são regiões 
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metropolitanas, mesmo em áreas onde as dinâmicas da metropolização são apenas 

incipientes. 

 

 Esse projeto de lei prevê as Unidades Regionais Urbanas, que se constituem nas 

regiões metropolitanas, nas aglomerações urbanas, nas microrregiões e regiões integradas de 

desenvolvimento (art. 5º). Estabelece ainda que a criação de região metropolitana compete aos 

estados-membros, nos termos do art. 25, § 3º da Constituição da República Federativa do 

Brasil
64

. 

 Além disso, o citado projeto caracteriza a metrópole como sendo: 

 

o agrupamento de Municípios limítrofes, que apresente, cumulativamente, as 

seguintes características: a) um núcleo central com, no mínimo, 5% (cinco por 

cento) da população do País ou dois núcleos centrais que apresentem, 

conjuntamente, no mínimo, 4% (quatro por cento) da população nacional; b) taxa de 

urbanização acima de 60% (sessenta por cento), para cada um dos Municípios 

integrantes da região; c) população economicamente ativa residente nos setores 

secundário e terciário de, no mínimo, 65% (sessenta e cinco por cento), considerado 

cada um dos Municípios integrantes da região; d) urbanização contínua em, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos Municípios componentes da região (art. 6º, 

I). 

 

 Não obstante a importância da temática e a necessidade de regulamentação, existe uma 

crítica a esse projeto, no sentido de que se trata de um equívoco conceituar regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas a partir de critérios demográficas ou que se dê uma 

ênfase ao quantitativo populacional em detrimento de outros fatores igualmente presentes e 

influenciadores do padrão de vida das pessoas nesses espaços. 

 Essa é a visão de Rosa Moura e Ilce Carvalho
65

, pois, segunda elas, mesmo quando 

define critérios relacionados ao porte populacional, o projeto estaria errado porque 

contemplaria apenas duas realidades: 

 

o parâmetro do tamanho populacional proposto para o núcleo de uma região 

metropolitana, que seria, no mínimo, de 5% da população do país (9.537.789 

habitantes em 2010) – critério no qual se enquadra, atualmente, apenas São Paulo, 

com 11,3 milhões de habitantes –; e para os núcleos de aglomerações urbanas, no 

mínimo, 2,5% da população (4.768.895 habitantes em 2010) – critério que 

enquadraria apenas o Rio de Janeiro, que conta com 6,3 milhões de habitantes. 
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 Como se trata de projeto ainda em discussão, é importante e necessária a ampliação 

dos debates, envolvendo a sociedade como um todo e os segmentos especializados na questão 

urbana. De fato, o conceito de metrópole apresentado não se limita ao fator populacional, e 

não poderia fazê-lo realmente. Em verdade, precisa ele abranger elementos como 

planejamento e organização do espaço, mobilidade, adensamento demográfico, conforto 

ambiental, segurança e acesso à moradia adequada. 

 Foram esses os principais elementos que impulsionaram o surgimento do viés artificial 

do meio ambiente, ampliando-lhe o conceito a fim de contemplar novos bens ambientalmente 

relevantes e dignos de proteção normativa. A relação entre urbanização e meio ambiente 

artificial será analisada a seguir. 

 

2.2 URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL 

 

Inicialmente, impõe-se uma delimitação prévia do assunto, com vistas a explicar o 

sentido do termo urbanização. Também se impõe demonstrar como se formatou a concepção 

em torno do meio ambiente artificial, para, assim, compreender-se o elo existente entre 

ambos. 

Na perspectiva geográfica, a urbanização consiste na transformação de espaços 

naturais e rurais em espaços urbanos, ao mesmo tempo em que ocorre a mudança da 

população do campo para a cidade, podendo se constituir em êxodo rural quando essa 

transferência ocorre em larga escala
66

. 

Quando se refere à problemática advinda da expansão das cidades, José Afonso da 

Silva
67

 explica o sentido dos termos urbanização, urbanificação e urbanismo, que embora 

sejam muito interligados, possuem, na visão do jurista, distinções relevantes entre si. Aduz o 

autor que a urbanização é o processo (resultante da sociedade industrializada) mediante o qual 

a população urbana cresce em proporção superior à população rural. 

Aplicando-se essa teoria à realidade brasileira, por exemplo, constata-se, com Milton 

Santos
68

, que durante séculos o país foi agrário, tanto que em 1720 havia sessenta e três vilas 

e oito cidades, e que a inversão (rural – urbano) ocorreu somente entre os anos de 1940 e 
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1980, período em que a população total do Brasil triplica, mas a população urbana se 

multiplica sete vezes e meia. 

Saliente-se que, em geral, esse crescimento gera problemas como déficit habitacional, 

poluição em suas diversas formas e conflitos urbanos. Em consequência disso, José Afonso da 

Silva
69

 explica que a urbanificação consiste em corrigir essas falhas da urbanização, enquanto 

que o termo urbanismo é definido como a técnica e ciência multidisciplinar, de natureza 

intervencionista (cumpre uma função pública), que, baseada no princípio da legalidade, 

trabalha a correção dos desequilíbrios urbanos, gerados pelo processo de urbanização. 

Já a necessidade de sistematização das ideias em torno de um conceito para o meio 

ambiente artificial pode ser atestada a partir, por exemplo, de uma constatação do Programa 

UN-HABITAT
70

: “enquanto as cidades são o eixo central da produção e do consumo nacional 

– processos econômicos e sociais que geram riquezas e oportunidades – elas também geram 

doenças, crimes, poluição e pobreza”. 

Assim, a proposta aqui é estabelecer uma relação entre os transtornos existentes nas 

cidades, agravados com a rápida urbanização, e o surgimento do meio ambiente artificial, 

construindo uma luta pelo equilíbrio ecológico e a sadia qualidade de vida. 

 

2.2.1 A cidade e as externalidades urbano-ambientais 

 

É possível diagnosticar uma série de problemas enfrentados pelos citadinos, 

independentemente da época e da localização da cidade, haja vista culturas e comportamentos 

inadequados à preservação da estética urbana e do meio ambiente, verdadeiras externalidades 

negativas. 

 De fato, a consolidação do estilo de vida urbano tem sido historicamente 

acompanhada de problemas estruturais e ambientais que comprometem, em alguma medida, 

as condições para uma moradia adequada. Tanto nas cidades mais antigas, quanto nas 

medievais e nas contemporâneas têm existido condutas nocivas ao meio ambiente. 

Assim, é possível levantar e aproximar dados que traduzem um conjunto de problemas 

peculiares às cidades, que vão desde os comportamentos inadequados de higiene até os 

padrões arquitetônicos e as condições de iluminação e ventilação naturais nas residências. A 

esse complexo de informações atribui-se aqui a nomenclatura de transtornos urbanos. 
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Sobre o assunto, Benevolo
71

 noticia que em Roma, no século III, havia construções 

coletivas de muitos andares (insulae), sendo os inferiores destinados ao comércio e os 

pavimentos superiores à moradia. Como os habitantes não dispunham de privadas, eles 

esvaziavam os urinóis num recipiente comum no patamar das escadas ou diretamente pelas 

janelas. 

E esse problema urbano persistiu durante o período medieval. Lewis Mumford
72

 

aponta que, em função do aparecimento dos prédios de apartamentos em pavimentos 

múltiplos, havia o costume dos moradores dos andares superiores esvaziavam os vasos 

sanitários à noite, jogando os excrementos e restos de comida nos espaços comuns (ruas), 

onde alguns animais (cães e porcos, principalmente) se alimentavam desses subprodutos da 

civilização humana. 

Ainda em matéria de salubridade urbana, Harouel
73

 noticia que havia cidades 

medievais que não possuíam esgoto, de modo que o escoamento das águas se dava por valas 

abertas nas próprias ruas, que nem sempre eram pavimentadas. Esse cenário ofereceu o palco 

para a proliferação de doenças, como a epidemia denominada de “Peste Negra”, que dizimou 

milhões de pessoas na Europa, no século XIV
74

. 

Todavia, pela variedade de organização existente entre as cidades da época, havia 

arquétipos diferentes no que se refere à questão do cuidado ambiental com o saneamento. 

Ressalta Mumford
75

 que a cidade de Veneza era uma exceção nesse sentido. Nela, os detritos 

eram jogados diretamente no mar, de modo que a ação conjunta do sal, do sol e dos 

movimentos de maré neutralizavam as forças das bactérias. 

A construção de muros e fossos em torno da cidade, como instrumentos de defesa, foi 

uma marca sempre renovada no curso dos tempos, embora tenha se tornado igualmente em 

fator de degradação da qualidade ambiental, entendida como tal a alteração adversa das 

características do meio ambiente
76

. 

Analisando o aspecto arquitetônico e urbanístico desse fator, Le Corbusier
77

 aponta, 

por exemplo, a existência das muralhas e das torres de defesa, presentes nas cidades romanas 
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e conservadas nas medievais, que geravam uma consequência negativa para o meio ambiente, 

pois a cidade ficava fechada e sufocada, com ruas estreitas, em prejuízo ao bem-estar dos 

homens, especialmente pela dificuldade de ventilação. 

Outro grave transtorno vivido durante a Idade Média, de acordo com Lewis 

Mumford
78

, era a crescente ameaça sanitária decorrente dos sepultamentos dos mortos, que 

contaminavam o solo e, em função da infiltração, prejudicavam o suprimento da água, além 

do problema de lançar detritos aleatoriamente. Ele noticia que, em 1388, o parlamento inglês 

aprovou uma lei que proibia o lançamento de imundície e lixo em valas, rios e águas. 

Bem depois, a partir do século XVIII, a Revolução Industrial, embora trazendo 

avanços na ciência e na tecnologia, também gerou vários problemas urbanos. Com a redução 

das taxas de mortalidade e o consequente aumento da população, cresceu a demanda por 

produtos e serviços oferecidos pela cidade, resultando na sua rápida expansão e noutras 

consequências: ocupação desorganizada do solo, poluição do ambiente, escassez de moradia e 

especulação imobiliária, entre outros percalços. 

A descrição feita por Benevolo
79

 acerca do caos urbano da cidade inglesa de 

Manchester, relativamente a esse período, traduz essa realidade: ruas estreitas, tortuosas, sem 

calçadas, com esgotos abertos, casas pequenas, sujas e mal conservadas. 

Esse rol não exaure o quadro dos históricos desafios urbanos na seara urbano-

ambiental. Cite-se, a propósito dessa situação, a problemática dos assentamentos humanos 

irregulares e as respectivas precárias condições de moradia. Neles, adensam-se graves 

desarranjos ao ambiente urbano e comprometem a boa qualidade de vida. Pela importância do 

tema, abra-se item específico de abordagem. É disso que se cuida a seguir. 

 

2.2.2 As condições de moradia nos assentamento informais 

 

Uma característica marcante nas cidades tem sido a formação espontânea de bairros, 

geralmente nas periferias, onde a população se antecipa ao Planejamento Urbano e à 

consequente estruturação do espaço, instalando-se em locais desprovidos de instalação de 

equipamentos e da oferta de serviços públicos minimamente necessários para se habitar 

adequadamente (saúde, educação, saneamento, pavimentação, energia elétrica, transporte, 

lazer, segurança pública, entre outros). 

                                                           
78

 MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. Tradução: Neil R. da 

Silva. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1982, p. 316-317. 
79

 BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. Tradução: Silvia Mazza. São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 565-

567. 



43 

 

 

Por isso, pode-se afirmar que existe um grande desafio de natureza urbanística que se 

apresenta às autoridades públicas, principalmente nos países em desenvolvimento, consistente 

em superar a formação de duas “cidades paralelas” no mesmo espaço geográfico: a formal 

(originariamente disciplinada, salubre e politicamente aceita) e a informal (de formação 

espontânea, insalubre e politicamente rechaçada). 

Para Fiorillo
80

, faz parte da tradição jurídica nacional considerarem-se abusivas as 

moradias e os bairros construídos espontaneamente pelos habitantes. Assim, o poder público 

tem optado por realizar grandes conjuntos habitacionais, porém em quantidade absolutamente 

insuficiente às necessidades da população. 

Há uma descrição de Benevolo
81

 que traduz bem esse fenômeno da divisão do mesmo 

espaço em “duas cidades”, com características bem distintas: 

 

os edifícios projetados pelos arquitetos e em conformidade com os regulamentos, as 

cidades disciplinadas pelos planos urbanísticos e providas com os serviços públicas, 

as ruas, os parques etc., dizem respeito somente a uma parte da população; outra 

parte não está em condição de se servir deles, e se organiza por sua própria conta em 

outros estabelecimentos irregulares. 

 

 Esses estabelecimentos irregulares ou marginais a que se refere o autor são, por 

exemplo, os espaços demarcados pelo Poder Público local como sendo Zonas de Especial 

Interesse Social (ZEIS), denominadas popularmente de comunidades periféricas ou favelas, 

onde as famílias ocupam o solo sem título jurídico de domínio ou de posse, e marcado pela 

ausência dos serviços públicos de saneamento básico, transporte, saúde, educação, 

eletricidade, entre outros, que geralmente chegam atrasados e, ainda assim, de forma 

deficitária. 

 Para designar essa parte informal da cidade, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)
82

 trabalha com o conceito de aglomerado subnormal, definindo-o como 

sendo: 

 

um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas 

etc.) carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo 

ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e 

estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. 
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 As moradias nesses locais são insalubres em virtude dessa deficiência, principalmente 

quando se observam os problemas relacionados ao abastecimento de água tratada, à coleta e 

destino dos esgotos, ao tratamento dos resíduos sólidos, às condições do solo, à qualidade do 

ar e dos espaços de circulação e lazer. Há, nesses ambientes, grave dano à qualidade de vida e, 

consequentemente, à dignidade da pessoa humana. 

 Portanto, o que basicamente caracteriza esse tipo de assentamento humano é a 

carência econômica das famílias, a deficiência dos serviços públicos essenciais (saúde, 

educação, assistência social), ocupação ilegal do terreno, intenso adensamento de pessoas e 

desvio aos padrões urbanístico-arquitetônicos, com vias de circulação estreitas e irregulares, 

lotes de tamanhos e formas desiguais, além de construções sem autorização dos órgãos 

públicos de fiscalização. 

Nesse aspecto, são preocupantes os dados das Nações Unidas apontando no sentido de 

que aproximadamente 26% (vinte e seis por cento) da população urbana brasileira vive em 

favelas
83

. A existência da Central Única das Favelas (CUFA), organismo representativo 

desses assentamentos humanos, ilustra bem a dimensão do problema
84

. 

Na busca para superar essas dificuldades, o Estado deve intervir na propriedade 

urbana, estabelecendo regras que delimitam a ocupação do solo e fixando as exigências 

arquitetônicas mínimas para se construir, especialmente quanto à orientação, fechada, recuo, 

ventilação e luminosidade. E, o que é mais importante: fiscalizar a aplicação desse 

regramento, evitando a proliferação de novos assentamentos informais. 

E, para isso, o Poder Público dispõe dos instrumentos de planejamento em geral, como 

o Plano Diretor e o Código de Obras e Posturas, e específicos, como o zoneamento ambiental, 

usado para dividir o espaço urbano em zonas ou regiões, de acordo com as pretensões de uso 

da terra (habitação, comércio, indústria, lazer, preservação ambiental). 

Além disso, dispõem os municípios de vários instrumentos tributários, financeiros, 

jurídicos e políticos, previstos no Estatuto da Cidade, a exemplo do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana, inclusive com progressividade no tempo, os 

incentivos fiscais, a demarcação de ZEIS, regularização fundiária e assistência às famílias 

carentes
85

. 
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Um exemplo desse perfil intervencionista é apresentado por Benevolo
86

, segundo o 

qual, a cidade de Paris passou, século XIX, por grandes transformações urbanas, como 

demolição de prédios para abertura de novas ruas, divisão da cidade em distritos e obrigação 

de se manter uniformidade arquitetônica nas fachas frontais dos prédios. 

No caso brasileiro, essa intervenção encontra fundamento no art. 225 da CRFB (dever 

de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado) e no art. 182 (dever de 

ordenar o desenvolvimento da cidade para garantir o bem-estar dos habitantes). Todavia, 

como nem sempre houve essa intervenção, acabou surgindo a situação de precariedade de 

sítios urbanos. 

Enxergando a cidade sob o ponto de vista da função socioambiental de abrigar a vida e 

de proporcionar a pleno desenvolvimento das aptidões humanas, Luiz Fernando Roberto
87

 faz 

uma análise sobre o papel do Estado no tocante à ordenação do espaço e a formação das 

moradias irregulares. Para ele, tais moradias são privadas de serviços básicos e geram 

impactos negativos ao meio ambiente urbano, razão pela qual o Poder Público tem o dever de 

atuar nessas áreas para corrigir-lhes as falhas, garantindo à população igualdade de acesso aos 

equipamentos públicos e ordenando a ocupação do solo. 

Mas, é inevitável que se apresente uma questão importante: de que forma e em qual 

momento deve haver a intervenção pública para superar o problema das moradias jurídica e 

ambientalmente irregulares? 

Por força de determinação constitucional
88

, o princípio da prevenção impõe, ao Poder 

Público e os particulares em geral, o dever de prevenir a ocorrência de prováveis danos 

ambientais causados por determinada obra ou atividade humana, uma vez comprovada essa 

possibilidade pela ciência. Disso resulta a necessidade de estudos prévios acerca dos impactos 

ao meio ambiente quando determinado comportamento é conhecimento ameaçador ao 

equilíbrio. 

A fixação de moradia em encostas de morro, margens de rios ou em outras áreas de 

risco deve ser proibida e, acaso iniciada, deveria ser imediatamente suspensa, mediante 

intervenção de órgãos públicos e com a colocação das famílias em outro local seguro. 
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Nesse diapasão, Luiz Fernando Roberto
89

 defende que essa atuação preventiva deve 

ser na forma de planejamento, fiscalização e políticas públicas habitacionais. Tudo com 

fundamento nos princípios da prevenção e da precaução, pois, a não ser dessa forma, a 

situação irregular vai se perpetuar e se consolidar, visto que novas ocupações espontâneas irão 

acontecer pelo dinamismo inerente ao fenômeno urbano. 

Lembrando que, pelo princípio da precaução, recomendam-se cuidados antecipados 

por parte do Poder Público e dos particulares, para que um comportamento não gere efeitos 

indesejáveis. Assim, mesmo que o dano não tenha ocorrido e que não haja prova irrefutável 

de que ele possa ocorrer, diante da incerteza científica, é preferível a cautela. Trata-se do 

Princípio 15 da Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
90

, que, pela pertinência 

ao tema merece reprodução: 

 

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente 

observado pelos Estados, de acordo com as suas capacidades. Quando houver 

ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não 

deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente 

viáveis para prevenir a degradação ambiental. 

 

Mas, nem sempre os Estados, particularmente em nível municipal, têm adotado as 

medidas preventivas no tocante à construção de moradias e à formação dos bairros 

irregulares, agravando-se, ano a ano, a degradação ambiental urbana e o prejuízo à qualidade 

de vida das pessoas. A atuação do Estado passa a ser, então, apenas corretiva, buscando 

eliminar ou, pelo menos, amenizar as consequências da omissão histórica no controle da 

ocupação do solo urbano. 

Acrescente-se a isso, o elevado custo para evitar a catástrofe, como é o caso do projeto 

do Município do Rio de Janeiro (Morar Carioca), que pretende urbanizar todas as favelas da 

cidade até 2020 a um custo estimado em R$ 8 bilhões (oito bilhões de reais), com recursos 

provenientes de instituições como o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Caixa 

Econômica Federal
91

.  

Outras medidas forma adotadas, como a alteração da legislação relativa ao 

parcelamento do solo urbano. Em 1999, a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que trata 
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do parcelamento do solo urbano, foi alterada pela Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999, a 

fim de, por exemplo, flexibilizar algumas exigências.  

Antes dessa mudança, a lei nacional já estabelecia o percentual mínimo 35% (trinta e 

cinco por cento) da gleba para fins de circulação, implantação de equipamento urbano e 

comunitário, bem como a espaços livres de uso público
92

:  

 

§ 1º - A percentagem de áreas públicas prevista no inciso I deste artigo não poderá 

ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba, salvo nos loteamentos 

destinados ao uso industrial cujos lotes forem maiores do que 15.000 m² (quinze mil 

metros quadrados), caso em que a percentagem poderá ser reduzida. 

 

 Mas, de acordo com as novas regras, compete à legislação municipal definir, para cada 

zona em que se divida o território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos 

de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e 

máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento
93

: 

 

A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do 

Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação 

do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os 

coeficientes máximos de aproveitamento. 

 

 Assim, fica perceptível que a intenção dessa mudança foi facilitar o processo de 

regularização dos loteamentos realizados à margem das regras urbanísticas, preservando a 

segurança jurídica das moradias neles edificadas, haja vista existir, geralmente, a boa-fé dos 

adquirentes dos lotes. 

 Também se instituiu a usucapião coletiva, nos termos do art. 10 da Lei nº 10.257/2001, 

com vistas a regularizar a situação de moradias construídas ao arrepio da legislação 

urbanística, onde em mesmo é possível identificar as áreas ocupadas individualmente pelos 

moradores. Aduz o citado dispositivo que: 

 

Art. 10. As áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados, 

ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos 

ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de serem usucapidas coletivamente, 

desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 

(sem grifo no original). 

 

 Outro instituto criado para conferir a roupagem de legalidade nas habitações 

juridicamente irregulares foi a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia, prevista no 

                                                           
92

 Texto revogado pela Lei nº 9.785/1999. 
93

 Lei nº 6.766/1979, art. 4º, §1º (depois da alteração promovida em 1999). 



48 

 

 

art. 4º, V, “h”, da Lei nº 10.257/2001, e regulamentada pela Medida Provisória nº 2.220/2001. 

Com efeito, o art. 1º desse diploma legal estatui o seguinte: 

 

Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de 

imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de sua 

família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao 

bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer 

título, de outro imóvel urbano ou rural. 

 

Sem se adentrar nas questões relativas à constitucionalidade ou não desse ato 

normativo (relevância e urgência da matéria, de modo a justificar a edição de uma Medida 

Provisória, e a possível invasão de competência), observa-se que, nesse caso, a intenção é 

regularizar as ocupações perpetradas em terrenos públicos localizados em área urbana, que, 

por serem imprescritíveis, não se sujeitam à usucapião individual ou coletiva. 

Esse tipo de ocupação é, inclusive, muito dramático sob o ponto de vista social, afinal 

as famílias se fixam por anos nesses locais, às vezes até pagando tributos, e mesmo assim, são 

desalojadas compulsoriamente, sem que lhes sejam oferecidas moradia noutro local. 

Mas, segundo a crítica de Luiz Fernando Roberto
94

, esse tipo de medida é insuficiente, 

representando apenas um paliativo: “trazer para a legalidade os grupos marginalizados e, ao 

mesmo tempo, flexibilizar o direito urbanístico para adaptá-lo à realidade das habitações 

informais já existentes” não é um compromisso com a “transformação da realidade degradada 

ou com a prevenção de novas ocupações irregulares”, conclui o autor. 

Com efeito, essas medidas apenas afirmam a problemática existente (a cidade legal e a 

ilegal), trazendo uma roupagem de legalidade às ocupações clandestinas, sem, no entanto, 

transformarem a realidade fática, afinal não impede que se formarem novas áreas com os 

mesmos problemas. 

Ora, conforme se aborda no próximo capítulo, o Ordenamento Jurídico assegura que 

dispor de uma moradia adequada é um direito de todos, não se admitindo mais que isso se 

restrinja apenas às famílias ricas, que habitam bairros estruturados, de casas e prédios 

arquitetonicamente projetados, ambientalmente saudáveis e assistidos pelos Poder Público. 

É preciso então avançar socialmente e assegurar esse direito às classes pobres, que 

ocupam os chamados assentamentos informais, como as periferias urbanas, as áreas públicas 

ou privadas irregularmente ocupadas e os loteamentos clandestinos. Em função disso, 
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impõem-se novos conceitos e posturas políticas, como a questão do preço da moradia e da 

acessibilidade a esta, mas, principalmente, com reconhecimento da cidade como bem 

ambiental a ser especialmente tutela para as atuais e para as futuras gerações. 

De modo que existem aspectos positivos e negativos com o processo de urbanização. 

Por um lado o crescimento das cidades tem gerado consequências indeléveis ao ambiente, 

especialmente na forma dos diversos tipos de poluição (atmosférica, resíduos sólidos, 

efluentes, sonora e visual), gerando fatores desencadeadores de estresse e de outras doenças 

da contemporaneidade. Mas, observando-se a questão com outro olhar, conclui-se que ela 

tornou possível um significativo específico para o meio ambiente (o artificial), permitindo 

uma maior intervenção do poder público na fiscalização do equilíbrio ecológico. 

Em suma, a qualidade de vida de milhares de pessoas continua a demandar a atuação 

mais efetiva do poder público no sentido de garantir as condições adequadas de habitar no 

meio urbano, o que ocorre mediante políticas públicas. É isso que explica a construção do 

meio ambiente artificial, do que cuida o próximo item. 

 

2.2.3 Meio ambiente artificial 

 

As drásticas interferências que a urbanização causou ao equilíbrio ambiental, gerando 

os transtornos referidos acima, estimulou o surgimento de novo significado para o meio 

ambiente, de modo a abranger essa problemática e conferir-lhe maior especialidade e atenção. 

Trata-se do denominado meio ambiente artificial, gerado em razão dos processos 

historicamente ocorridos e agravados na sociedade industrial e globalizada do momento atual. 

Alerte-se que, em verdade, apenas se criou um aspecto novo de um mesmo objeto ou 

bem jurídico já existente, na medida em que o meio ambiente é uno e sua divisão em 

diferentes elementos se explica por uma opção didática e até político-estratégico de defesa e 

atuação mais firme da sociedade e do Estado. 

Mas, essa opção não é aleatória. Ela tem fundamento constitucional, em vista dos 

vários dispositivos que a Carta Magna dedica ao assunto, entre eles: a) o art. 225, que atribui 

maior atenção ao aspecto natural, como a proteção da fauna e da flora; b) os arts. 215 e 216, 

que enaltecem o acesso à cultura e o reconhecimento de um patrimônio cultural brasileiro; c) 

o art. 182, que se refere à política de desenvolvimento urbano, instituindo o meio ambiente 

artificial; e d) o art. 200, inciso IV, que ao definir as atribuições do Sistema Único de Saúde, 
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faz menção expressa à colaboração para proteção do meio ambiente, incluindo o do trabalho. 

Daí se falar em meio ambiente natural, artificial, cultural e laboral
95

. 

A realidade brasileira justifica a preocupação com a defesa desse novo significado, 

afinal o país se vê diante, por exemplo, da necessidade de abrigar milhões de pessoas 

residindo em grandes cidades e, ao mesmo tempo, enfrentar e superar a formação de 

assentamentos informais, numa espécie de duplicidade de ambiência urbana. 

Em atenção à vinculação da moradia à existência humana digna, justifica-se esse 

reconhecimento do Meio Ambiente Artificial, que há ser entendido como sendo aquele 

constituído pelo espaço urbano construído (edificações) e os equipamentos públicos (as ruas, 

as praças, as áreas verdes e os espaços livres em geral)
96

, ao que se acrescem os centros 

culturais, assistenciais e de educação e saúde, quando erguidos e mantidos pelo poder 

público
97

. 

A categorização ou classificação do meio ambiente em diferentes matizes pode ser 

encontrada também em Fiorillo
98

, para quem o termo meio ambiente é um conceito jurídico 

indeterminado (cabendo ao intérprete o preenchimento do conteúdo correspondente), que 

comporta diferentes aspectos (natural, artificial, cultural e do trabalho), consideradas as 

atividades degradantes e o bem imediatamente agredido. 

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal adotou essa classificação na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 3.540
99

, onde restou consignado que: 

 

A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses 

empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, 

ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina 

constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele 

que privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), que traduz conceito 

amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, 

de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. (sem grifo 

no original). 

 

                                                           
95

 Entre outros, adotam essa tipologia: Édis Milaré (Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, 

jurisprudência, glossário. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais) e Celso Antonio Pacheco Fiorillo (Curso de 

direito ambiental brasileiro. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2012). 
96

 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 21. 
97

 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 7 ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 344. 
98

 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 

p. 79.  
99

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Deferimento de Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.540. Relator: Min. Celso de Mello. Procurador Geral de República e Presidente da 

República. Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2006. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3540&processo=3540> 

Acesso em: 04 dez. 2012. 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3540&processo=3540


51 

 

 

Percebe-se que esses elementos que integram o conceito de ambiente urbano se 

vinculam ao direito à boa qualidade de vida, por isso passa a gozar de proteção especial, 

inclusive em nível constitucional, por derivar da dignidade da pessoa humana. 

Para o cumprimento do sentimento preservacionista constitucional, o meio ambiente a 

ser conservado há de corresponder àquele ecologicamente equilibrado, cujos elementos 

bióticos (fauna, flora, pessoas humanas) e abióticos (água, solo, atmosfera) possam interagir 

sem, contudo, implicar em supressão total de qualquer deles. Essa é a concepção de 

sustentabilidade ambiental constitucionalmente adequada. 

Segundo Milaré
100

, o ambiente urbano se notabiliza por ser um bem de uso comum do 

povo, incumbindo ao poder público e à coletividade a preservação, manutenção e uso 

disciplinado, que se vincula ao território do município, a quem cabe a tutela imediata. Além 

disso, notabiliza-se esse ambiente por manter relação com o meio natural, devido ao fluxo de 

matéria e energia que são carregadas para a cidade, alterando a paisagem. Noutro viés, conclui 

o autor, o meio ambiente artificial deve ser propício à saúde e ao bem-estar dos usuários, além 

de expressar estilos de civilização e de vida, que se alastra cada vez mais e altera 

substancialmente a fisionomia do planeta. 

Se a marcha da urbanização e todas as consequências se regem pela força da 

inevitabilidade, há de se pensarem formas de regulação, contenção e fiscalização desse 

avanço, como o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a organização do espaço 

urbano (zoneamento, uso e ocupação do solo). 

Analisando o conflito entre construção civil (símbolo das cidades) e preservação 

ambiental, Artur C. Novaes
101

 lembra que a cidade é construída de edificações e sempre 

constituirá agressão ao meio ambiente natural. Mas, ressalta que “se o conflito é inevitável, é 

nossa obrigação administrá-lo da melhor maneira possível”. E conclui que esse é o papel dos 

urbanistas. 

Afinal, como afirma Milaré
102

, “a desordem das cidades e o caos urbano requerem (...) 

medidas mitigatórias ou compensatórias, através de práticas de planejamento, monitoramento 

e controle da qualidade de vida urbana”. Essa é a concepção de sustentabilidade urbana, tão 

forte que já fala num direito à cidade. 
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Essa proposta aparece na Carta Mundial do Direito à Cidade, publicada em 2004, 

vinculada a movimentos sociais e a fóruns que debatem a temática, a exemplo do Fórum 

Social das Américas, realizado em Quito, e o Fórum Mundial Urbano, ocorrido em Barcelona, 

ambos no ano de 2004.  

No preâmbulo da citada Carta
103

, o direito à cidade é definido como sendo: 

 

o usufruto equitativo das cidades dentro dos princípios da sustentabilidade e da 

justiça social. Entendido como o direito coletivo dos habitantes das cidades em 

especial dos grupos vulneráveis e desfavorecidos, que se conferem legitimidade de 

ação e de organização, baseado nos usos e costumes, com o objetivo de alcançar o 

pleno exercício do direito a um padrão de vida adequado. 

 

 Na parte dispositiva da Carta há o detalhamento da cidade desejada, ou seja, aquela 

“sem discriminação de gênero, idade, raça, etnia e orientação política e religiosa, preservando 

a memória e a identidade cultural” (Art. I, 1). 

 Consta também do documento o compromisso com a garantia de direitos, inclusive a 

saúde ambiental, na medida em que estabelece a corresponsabilidade das cidades e das 

autoridades nacionais, que devem se comprometer a “adotar medidas até o máximo de 

recursos que disponha, para conseguir progressivamente, por todos os meios apropriados (...) 

a plena efetividade dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais sem afetar seu 

conteúdo mínimo essencial” (Art. I, 3). 

 A emancipação da moradia adequada e da própria cidade sustentável, que garante o 

bem-estar coletivo, é uma tarefa a cargo do Poder Público, com a participação e a colaboração 

da sociedade, e que possui forte dependência em relação à dimensão normativa.  

 No próximo capítulo, trabalha-se a aproximação entre os elementos urbanísticos e 

ambientais na perspectiva jurídico-normativa, abrangendo a ordem jurídica internacional e o 

sistema normativo brasileiro, na intenção de construir um discurso propositivo em defesa da 

habitação urbana de boa qualidade. 

 

2.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

A partir dos dados trabalhados, pode-se concluir que a civilização tem vivenciado a 

consolidação, cristalização ou afirmação do modo de vida urbano, impelida por eventos 

naturais (catástrofes, frio, calor, segurança) e fatores sociais, culturais, religiosos, políticos e 

econômicos. 
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E as raízes desse processo remontam à pré-história, a partir da Revolução Neolítica, 

com a formação dos primeiros núcleos urbanos na região hoje conhecida como Oriente 

Médio, tanto por necessidade social e quanto cultural de agregação e segurança. 

Há ligação histórica ainda com os fenômenos religiosos e políticos das civilizações 

clássicas (Grécia e Roma), tanto na passagem da esfera familiar para o grupo, em fratrias, 

tribos e, finalmente, cidades, quanto na formação de novas cidades, inclusive mediante rituais 

pré-definidos e de forte apelo religioso. 

 Além dos aspectos responsáveis pela formação da cidade, é importante enaltecer os 

fatores que a consolidaram, como as atividades artesanais e comerciais, inicialmente, e, 

depois, pelo processo de industrialização e as transformações advindas da Revolução 

Industrial. 

Assim se consolidou a cidade, caminhando para uma realidade praticamente 

irreversível, mas cuja expansão desorganizada gera graves repercussões negativas, como a 

poluição ambiental e a precariedade habitacional das famílias mais carentes em assentamento 

informais, gerando a problemática das cidades paralelas. 

 Portanto, entendido o processo de urbanização como aquele em que a população 

urbana cresce em proporção superior à população rural, mostra-se impossível deixar de 

reconhecer-lhe a influência decisiva no tocante à qualidade de vida e de moradia nas cidades, 

haja vista elevar a concentração de pessoas e gerar doenças, crimes, poluição e pobreza. 

 Tais problemas se apresentaram desde as civilizações antigas, como a cultura romana 

de esvaziar os urinóis num recipiente comum no patamar das escadas ou diretamente pelas 

janelas. Todavia, nas cidades contemporâneas, industrializadas e cada vez maiores, esses 

problemas têm se agravado, em parte devido à ausência de Planejamento Urbano adequado. 

 Apontam-se, nesse sentido, questões como a ocupação desorganizada do solo, 

formando cidades paralelas (regulares/irregulares), a poluição do ambiente, a escassez de 

moradia, a especulação imobiliária e a deficiência dos serviços públicos: abastecimento de 

água tratada, rede de esgoto, coleta sistemática de lixo, rede elétrica segura.  Tudo isso 

prejudicando a qualidade de vida e a dignidade da pessoa humana. 

 É nesse contexto que se consolida a viés artificial do meio ambiente, editando-se leis e 

políticas que, mediante a intervenção do poder público, possam superar esses obstáculos. 

Dessa forma, entende-se por meio ambiente artificial aquele constituído pelas edificações 

públicas e particulares, ruas, praças, áreas verdes e espaços livres em geral. 
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 Essa ação intervencionista deva levar em conta que o processo de urbanização e suas 

consequências são inevitáveis, por isso deverá ser permanentemente regulado fiscalizado, do 

contrário se inviabilizar o direito à moradia em cidades ambientalmente sustentáveis. 

 Conclui-se assim que, no aspecto histórico-conceitual, existe uma forte ligação entre 

os elementos urbanísticos e o meio ambiente artificial. O que se repete quando se cogita dessa 

mesma relação na perspectiva normativa. Não há direito à moradia adequada que não seja no 

sentido de se usufruir de uma habitação juridicamente legítima, estruturalmente segura e 

ambientalmente confortável. Essa assertiva será objeto de análise no próximo capítulo, ainda 

enfatizando a questão das condições de moradia nas cidades. 
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3 NORMATIVA URBANÍSTICO-AMBIENTAL 

 

 No capítulo anterior abordou-se, numa perspectiva histórico-conceitual, a estreita 

relação existente entre institutos urbanísticos, como o tipo de material, de estrutura e de 

funcionalidade das edificações, e elementos ambientais, como a importância da luz e 

ventilação naturais, dos espaços livres, das áreas verdes e da valorização da paisagem para 

habitação humana. 

 Mas, essa mesma relação pode ser perscrutada sob o ponto de vista normativo, 

analisando-se as regras e os princípios jurídicos que a demarcam. Além disso, destaque-se o 

fato de que o assunto possui um avançado estágio de discussão em eventos importantes, bem 

o nível de envolvimento dos organismos ligados ao tema, aliados à complexidade em que se 

encontra a questão salubridade da ambiência urbana no mundo. 

Por isso, impõe-se uma abordagem que leve em conta tanto as normas e orientações do 

plano externo (cartas, declarações, fóruns e agendas) quanto as determinações do 

ordenamento jurídico interno, quer sejam em nível constitucional, quer sejam no âmbito das 

leis em geral. 

A proposta deste capítulo consiste, então, em examinar dois cenários: a) como se 

projeta o binômio urbanismo/ambiente à luz do Sistema ou Ordem Internacional, 

especialmente em relação aos padrões do direito à moradia urbana a serem adotados pelos 

Estados; e b) de que forma a Ordem Jurídica brasileira compõe a moldura de onde se colhem 

as balizas da ordem urbanístico-ambiental. E, sobretudo, a relação desses fatores com o 

direito à moradia adequada. 

Entre os documentos internacionais, analisam-se: a) a Carta de Atenas, ligada à 

arquitetura e ao urbanismo; b) a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Ambiente Humano, que manifesta a defesa da melhoria da qualidade do ambiente humano; c) 

o Relatório “Nosso Futuro Comum”, da Comissão Brundtland, que apresenta o conceito de 

desenvolvimento sustentável; d) Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que 

reforça as preocupações mundiais em defesa do desenvolvimento sustentável. 

E, especificamente sobre assentamentos humanos e condições de moradia, são 

analisadas: a) a Declaração de Vancouver sobre Assentamentos Humanos; b) a Declaração de 

Istambul sobre Assentamentos Humanos; c) a Agenda Habitat; e d) Declaração sobre Cidades 

e Outros Assentamentos Humanos no Novo Milênio. 

No que se refere ao ordenamento jurídico interno, enfatiza-se a normativa 

constitucional e a infraconstitucional, que abrange, o Estatuto da Cidade e a legislação 
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consernente à concessão de uso especial para fins de moradia, ao parcelamento do solo 

urbano, ao saneamento básico, à política de resíduos sólidos, à mobilidade urbana, à 

cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios quanto à proteção do 

meio ambiente e ao combate à poluição. 

 

3.1 NO ÂMBITO INTERNACIONAL 

 

 Compreende-se como Sistema (ou Ordem) Internacional o conjunto de normas escritas 

e costumeiras que regem as relações entre os sujeitos da sociedade internacional (Estados, 

outras Organizações e as pessoas individualmente) no intuito de alcançar a manutenção da 

paz, a segurança e a justiça universal, a proteção dos direitos humanos, entre eles o meio 

ambiente, e o desenvolvimento econômico das nações.  

A fonte dessas normas são os tratados, os acordos, as cartas e as convenções 

celebradas oficialmente pelos sujeitos de direito internacional, além dos fóruns, declarações, 

agendas, costumes e princípios gerais do direito. Neste trabalho, o regramento urbanístico-

ambiental da Ordem Internacional a ser analisado se constitui dos seguintes instrumentos: a) 

Carta de Atena, produzida pelo IV Congresso de Arquitetura e Urbanismo; e b) Declarações, 

Fóruns e Agendas produzidos e coordenados pela Organização das Nações Unidas. 

O objetivo fundamental agora consiste em examinar os pontos mais relevantes desses 

documentos, procurando identificar de que modo eles têm formatado os padrões urbanístico-

ambientais a serem adotados pelos Estados e demais organismos internacionais que cuidam da 

matéria.  

  

3.1.1 A Carta de Atenas 

 

A realização de eventos oficiais e a consequente produção de documentos subscritos 

pelos participantes é uma das formas mais eficazes de se abordarem temas relevantes para a 

humanidade, como o papel e a efetividade dos direitos humanos ou as diretrizes do urbanismo 

e da arquitetura. Trata-se de uma estratégica adequada para se encontrarem as soluções para 

os grandes problemas e para nortear as desafiantes posturas políticas das autoridades públicas. 

Veja-se o caso dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM), 

instituídos com o objetivo de formular problemas e apresentar ideias arquitetônicas 

contemporâneas, fazendo incuti-las nos círculos técnicos, reunindo e divulgando 
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documentalmente as pesquisas, propostas e conquistas desenvolvidas em diversos países, 

procurando fazer comparações e identificar as convergências nesse campo do saber
104

. 

Desses encontros, realizados a partir de 1928, emanaram Cartas, que representavam a 

manifestação dos participantes sobre as questões discutidas. Duas delas ganharam maior 

destaque, por traduzirem marcos da configuração urbana de influência internacional. Uma foi 

resultado do I Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, 

realizado em 1931, e tratou de patrimônio e restauro. A outra, bem mais ampla e bem mais 

enaltecida pela comunidade científica, resultou do IV Congresso Internacional de Arquitetura 

Moderna, realizado no ano de 1933, na cidade de Atenas, na Grécia
105

. 

Abra-se um parêntese a propósito do local de realização desse segundo congresso, pois 

existe outra versão. De acordo com Rebeca Scherer
106

, esse congresso foi iniciado a bordo do 

Paris II e a conclusão dele teria sido em Atenas, com apoio oficial do governo grego. Para 

Eneida de Almeida
107

, ele estaria inicialmente programado para se realizar em Moscou, mas 

diante da impossibilidade de realização nessa cidade “decidiu-se por um lugar insólito: o 

congresso aconteceria a bordo do navio Paris II”, embora realmente apoiado pelo governo 

grego. 

Na época do primeiro encontro, havia um quadro de perdas resultante da Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918)
108

 e de tendência à expansão urbana em função do processo de 

industrialização, de forma que a pretensão do evento era destacar aspectos ligados à 

valorização dos monumentos históricos, visando a preservá-los em face das novas 

construções. 

Propunha-se, então, a utilização de novos materiais e técnicas para consolidação 

estrutural, como o uso do concreto armado e o desenvolvimento de novas técnicas de 

conservação dos imóveis, priorizando a manutenção dos elementos originais, além de se 

propor a colaboração internacional na busca de sensibilizar e divulgar a importância de se 

manterem os registros arquitetônicos históricos da civilização, mesmo diante da força das 

novas construções. 
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 A respeito do assunto, Cf. LE CORBUSIER. A Carta de Atenas. Tradução: Rebeca Scherer. São Paulo: 

HUCITEC-EDUSP, 1993.  
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 Cf. ALMEIDA, Eneida de. Uma releitura das Cartas de Atenas. Integração.  São Paulo, Ano XVI, nº 60, 

jan./fev./mar. 2010. 
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 LE CORBUSIER. A Carta de Atenas. Tradução: Rebeca Scherer. São Paulo: HUCITEC-EDUSP, 1993, p. 

6. 
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 Sobre essa versão, cf. ALMEIDA, Eneida de. Uma releitura das Cartas de Atenas. Integração.  São Paulo, 

Ano XVI, nº 60, jan./fev./mar. 2010, p. 11. 
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 Aponta-se que aproximadamente dez milhões de pessoas morreram por causa dessa guerra, inclusive com 

cidades destruídas pelos bombardeios, como é o exemplo de Ypres, na Bélgica. Sobre o assunto, cf. MARQUES, 

Adhemar. Pelos caminhos da História. Curitiba: Positivo, 2006, p. 448. 
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Já em relação ao segundo encontro, realizado em 1933 e liderado por Le Corbusier, 

são apresentadas várias declarações e proposições sobre a temática urbana, entre as quais se 

destacando aquelas que dizem respeito às funções essenciais da cidade: habitar, trabalhar, 

circular e divertir-se, segundo uma concepção racionalista ou funcionalista do urbanismo
109

.  

A pretensão do IV CIAM era discutir e promover novos horizontes para a cidade 

moderna, também no contexto posterior à Primeira Guerra Mundial e diante do acelerado 

crescimento das cidades. Os principais assuntos abordados no documento diziam respeito à 

necessidade de planejamento regional e intraurbano, à implantação do zoneamento, com a 

separação de usos em zonas distintas, de modo a evitar o conflito de usos incompatíveis 

Na Carta de 1933 havia ainda uma preocupação com a submissão da propriedade 

privada do solo urbano aos interesses coletivos, com a verticalização dos edifícios situados 

em amplas áreas verdes e com a padronização das construções
110

. Assim, pela significativa 

importância histórica desse documento, no próximo item faz-se uma abordagem mais 

detalhada das suas principais declarações, realçando aquilo que é pertinente à moradia urbana. 

 

3.1.2 As funções essenciais da cidade na Carta de Atenas 

  

Essa Carta, na versão escrita por Le Corbusier
111

, constitui-se de noventa e cinco itens, 

tópicos ou declarações, que tratam de variados temas, desde a relação existente entre a cidade 

em si e a região onde ela se localiza, até a caracterização das respectivas funções essenciais 

(habitação, lazer, trabalho e circulação), passando pela defesa de conciliação entre o interesse 

individual e as necessidades da coletividade. 

A elaboração dessa Carta partiu da análise de trinta e três cidades europeias, em 

relação às quais os congressistas identificaram fenômenos comuns, como a desordem urbana 

(imagem do caos), que impedia a cidade de cumprir as funções de abrigar bem os homens, e 

sobre eles retiravam conclusões e faziam as recomendações sobre o que se cobrar das 

autoridades públicas. 
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 Adiante será feita a relação dessas funções com o art. 2º, I, do Estatuto da Cidade. 
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 Sobre as duas Cartas, cf. LE CORBUSIER. A Carta de Atenas. Tradução: Rebeca Scherer. São Paulo: 
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CORBUSIER. A carta de Atenas. Tradução: Rebeca Scherer. São Paulo: HUCITEC-EDUSP, 1993. 
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Sem a pretensão de comentar o teor de todas as declarações constantes do referido 

documento
112

, impõe-se fazer apontamentos acerca de algumas delas, partindo-se da forma de 

sistematização do documento e optando-se pela pertinência temática com o objeto deste 

trabalho. 

Assim, observa-se que na primeira parte da Carta são abordados assuntos genéricos 

que permeiam a questão urbana, numa espécie de introdução ao tema. Com efeito, já na 

primeira declaração, há um alerta sobre estratégias de Planejamento Urbano e integração dos 

espaços: “só de pode enfrentar um problema de urbanismo reportando-se constantemente aos 

elementos constitutivos da região”, pois o “plano da cidade é só um dos elementos do todo 

constituído pelo plano regional”. 

A Carta prega a necessidade de se conciliarem interesses individuais e coletivos, como 

pressuposto de uma convivência harmônica na cidade, ao declarar: “a vida só se desenvolve 

na medida em que são conciliados os dois princípios contraditórios que regem a personalidade 

humana: o individual e o coletivo”. 

Há o reconhecimento da multiplicidade de matrizes que deram origem às cidades, 

especialmente a necessidade de defesa, o que explicaria o surgimento de aglomerações 

urbanas no alto de um rochedo e, ainda assim, cercadas por muros fortificados (burgos). Outro 

fato gerador da urbe teria sido a influência econômica, explicando a formação de cidades nos 

cruzamentos de duas rotas ou no litoral, uma vez que, nessas circunstâncias, a circulação da 

produção excedente torna-se mais fácil. 

A oitava declaração se dedica à concentração urbana e ao esvaziamento rural, 

elencando as perturbações que acontecem nesses espaços em decorrência do maquinismo, 

que, entre outras coisas, alterou as condições de trabalho (de artesãos em oficinas domésticas 

a trabalhadores anônimos), provocou doença, decadência e revolta, concluindo que “o mal é 

universal, expresso nas cidades por um congestionamento que as encurrala na desordem e, no 

campo, pelo abandono de numerosas terras”. 

Apresentados os aspectos gerais ou introdutórios da Carta de Atenas, passa-se a expor 

as linhas diretivas acerca das funções essenciais da cidade (habitação, lazer, trabalho e 

circulação), que constituem a segunda parte do Documento. Paralelamente, faz-se uma 

relação com a ordem jurídica brasileira, verificando o tratamento que a CRFB e o Estatuto da 

Cidade confere à matéria, a fim de se demonstrar a atualidade e relevância das ideias de Le 

Corbusier. 
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 As 95 declarações da Carta de Atenas de 1933 são encontradas em: LE CORBUSIER. A carta de Atenas. 

Tradução: Rebeca Scherer. São Paulo: HUCITEC-EDUSP, 1993. 
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Em relação ao Estatuto da Cidade, observa-se que o direito à moradia, ao transporte, 

ao trabalho e ao lazer, para as presentes e as futuras gerações, compõem o conceito de cidade 

sustentável (art. 2º, I). 

  

3.1.2.1 Habitação 

 

A segunda parte da Carta de Atenas trata das funções essenciais da cidade, começando 

pela habitação. Nesse aspecto, parte da constatação dos problemas gerados pela alta densidade 

demográfica (cortiço), apontando a insuficiência de espaço habitável, a mediocridade das 

aberturas para o exterior, a ausência de sol, a presença de germes mórbidos (causando 

tuberculose), a ausência ou insuficiências de instalações sanitárias e conflitos de vizinhança, 

entre outros. 

Essa grande concentração forçava que se construíssem novos anéis urbanos, 

substituindo a vegetação por pedra, em detrimento das áreas verdes, que funcionavam como 

os pulmões da cidade, e da sadia qualidade de vida. Afirma-se ainda que, “quanto mais a 

cidade cresce, menos as condições naturais [sol, espaço e vegetação] são nela respeitadas”, 

consoante de observa na décima primeira declaração. 

Em razão disso, propugna a Carta, de modo revolucionário, que “o primeiro dever do 

urbanismo é pôr-se de acordo com as necessidades fundamentais do homem”, permitindo, por 

exemplo, a entrada do sol no interior da moradia e a boa qualidade do ar (livre da poeira e de 

gases tóxicos
113

), possível mediante a presença da vegetação. Acrescente-se a isso, a 

necessidade de organizar a distribuição do espaço, afinal a “estreiteza das ruas e o 

estrangulamento dos pátios” criam uma atmosfera insalubre para o corpo e deprimente para o 

espírito das pessoas, nos termos do tópico doze da Carta. 

Também se ingressa no Documento de 1933 o dilema da ocupação desigual do solo 

urbano. Pela falta de intervenção estatal prévia, bairros e moradias são distribuídos 

espontaneamente de acordo com as circunstâncias e condições pessoais do morador, como a 

instalação de um bairro operário numa zona poluída, que até então permanecera inabitada, 

mas que acaba sendo escolhida porque fica próxima ao local de trabalho, diminuindo os 

custos com deslocamento. 

O Documento então reconhece esse contraste nos termos seguintes: se por um lado há 

comunidades que habitam regiões com a atmosfera poluída por gases tóxicos e ruídos 
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produzidos pela indústria, por outro lado existem as habitações de luxo, que ocupam áreas 

ventiladas, ensolaradas, de belas paisagens e livres de insetos (décima terceira e décima quarta 

declaração). 

Como alternativa a esse processo excludente, a Carta propõe, na décima quinta 

declaração, a técnica do zoneamento, concebido como sendo “a operação feita sobre um plano 

de cidade com o objetivo de atribuir a cada função e a cada indivíduo seu justo lugar”, tendo 

por base a distribuição dos espaços de acordo com as atividades humanas: habitação, 

indústria, comércio e lazer. Com o zoneamento e uma rigorosa regulamentação é possível 

tornar acessível, a todos e não apenas aos mais ricos, espaços dotados de luz, ar puro e áreas 

livres para circulação. 

Além de reconhecer a função de abrigo familiar de que se reveste a moradia, a décima 

oitava declaração da Carta de Atenas (de 1933) enaltece-lhe o prolongamento: “fora da 

moradia, e em suas proximidades, a família ainda reclama a presença de instituições 

coletivas”, tais como centros de abastecimento, serviços médicos, creches, escolas e áreas de 

lazer. É digna de registro a defesa de que esses equipamentos estejam próximos da residência 

das pessoas, otimizando o tempo, diminuindo os gastos com deslocamento e minimizando os 

problemas de mobilidade urbana. 

Outro tópico importante do Documento é aquele relativo aos subúrbios (ou periferias), 

a quem se dedicam três declarações (20 a 22). Nelas, vincula-se a origem do subúrbio à 

expansão urbana, que cria algo como um escoadouro da população excedente, que procura se 

alojar onde pude, ainda que sem qualquer proteção. 

Trata-se da “sede de uma população incerta, destinada a suportar inúmeras misérias, 

caldo de cultura e revoltas”, constituindo-se, portanto, num “erro urbanístico, disseminado por 

todo o universo” e num dos “grandes males do século”, que só pode ser superado com a 

intervenção preventiva do Poder Público. 

Diretamente sobre a habitação, a Carta de Atenas conclui e determina ser preciso 

exigir das autoridades públicas uma série de medidas. Entre elas, destaca-se a questão do 

controle sobre a ocupação da terra urbana e da formação dos bairros habitacionais. Nesse 

aspecto, as famílias, independentemente da condição econômica, devem ocupar as melhores 

localizações do sítio urbano, consideradas a topografia, o clima, a insolação e as superfícies 

verdes.  

E caso não existam solos com as condições adequadas à moradia (com bela paisagem, 

ar puro e vegetação), que se promova a recuperação deles, que se faça o saneamento das 

moradias e dos bairros, demolindo as construções prejudiciais à saúde pública e mantendo 
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apenas aquelas dotadas de simbologia histórica ou artística, de forma a recuperar as áreas 

livres para circulação e lazer. Isso corresponde a exigir do Estado o compromisso de assegurar 

o direito à terra urbana. 

Além disso, é recomendada a fixação dos limites às densidades demográficas, segundo 

as características e destinação do solo urbano, garantindo-se as condições para um mínimo de 

insolação diária para as moradias, evitando doenças como a tuberculose: “introduzir o sol é o 

novo e o mais imperioso dever do arquiteto” aduz a declaração vinte e seis. 

Outro tema importante se relaciona com o modelo de edificação, que deve garantir o 

conforto ambiental, justificando a exigência do recuo das casas em relação às vias de 

circulação, que, por sua vez, devem ser separadas conforme se destinem a pedestres ou a 

veículos. Por outro lado, caso se opte pela verticalização, que os prédios fiquem afastados uns 

dos outros, liberando superfícies para áreas verdes, terrenos para jogos e espaços para 

circulação. 

Há uma marcante relação entre a visão de Le Corbusier, expressa na Carta de Atenas, 

e a ordem jurídica brasileira, porque a CRFB considera a habitação como direito fundamental 

social (art. 6º) e, como se afirmou acima, o Estatuto da Cidade insere o direito à moradia no 

conceito de cidade sustentável (art. 2º, I). 

 

3.1.2.2 Lazer 

 

Após delimitar os termos do tratamento adequado à função habitacional, a Carta passa 

a tratar do lazer, que da mesma forma é elencada com uma função essencial da cidade, 

consoante está expresso da trigésima à quadragésima declaração. 

Sobre o assunto, reconhece a importância das superfícies verdes, necessárias às 

atividades da juventude, à distração, aos passeios e aos jogos. Todavia, o Documento admite 

que, em geral, as superfícies ou são insuficientes ou estão mal localizadas, na medida em que 

distantes das habitações populares. 

Aduz que as horas de trabalho devem ser seguidas, a cada dia, por um número 

suficiente de horas livres numa reconfortante permanência no seio dos elementos da natureza. 

Assim, a manutenção ou a criação de espaços livres é uma necessidade indeclinável, pois 

significa uma questão de saúde pública. 

Com base nessas constatações, a Carta de Atenas conclui que, a respeito do lazer, é 

preciso exigir, das autoridades públicas, que em todos os bairros residenciais existam áreas 

verdes, em terreno público, acessíveis, próximas às moradias populares, e suficientes para a 
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destinação do lazer. Essas áreas se destinam a jardins de infância, escolas, centros juvenis ou 

outras construções ligadas intimamente à habitação. 

Essa função social da cidade também goza de amparo na ordem jurídica brasileira, 

tanto na CRFB, que impõe ao Poder Público o dever de incentivar o lazer, como forma de 

promoção social (art. 117, §3º), quanto no Estatuto da Cidade, compondo o conceito de 

cidades sustentáveis (art. 2º, I). 

 

3.1.2.3 Trabalho 

 

No que tange ao trabalho, outra função essencial da cidade, a Carta de Atenas (1933) 

apresenta dez declarações (41 a 50), apoiando-se, principalmente, na mudança provocada pela 

expansão do maquinismo, sobre o que consegue distinguir dois momentos bem 

característicos.  

Se num primeiro contexto a moradia e a oficina se confundiam geograficamente, pois 

entre elas existiam vínculos estreitos e permanentes, num segundo momento ocorre a 

separação entre o local de morar e o de trabalhar. 

Ocorre que, em face da ausência de planejamento, a indústria acaba se instalando 

espontaneamente e de forma inadequada, fincando-se nos bairros habitacionais, onde gera 

poluição atmosférica e sonora, ou então se afasta desses bairros, forçando os operários a 

cumprirem diariamente grandes percursos, com forte desgaste emocional, de tempo e dinheiro 

(nomadismo das populações operárias). 

O fenômeno das cidades-dormitório se constitui noutro fator importante na relação 

espaço e trabalho. Esse fenômeno é explicado por Ojima et al
114

. Trata-se daquelas cidades 

cuja elevada parcela da população nelas residentes realiza atividades cotidianas de trabalho, 

estudo ou lazer em outra cidade, geralmente na sede da região metropolitana, originando os 

fluxos de deslocamento pendular. É uma estratégia social de localização mais distante dos 

problemas típicos das grandes cidades (violência, congestionamentos, poluição) e, 

simultaneamente, uma maior proximidade de amenidades ambientais que possibilitem melhor 

qualidade de vida, ainda que afastada do local de trabalho. 

Diante dessa realidade, a Carta de Atenas conclui que, a respeito do trabalho, é preciso 

exigir, das autoridades públicas, pelo menos duas medidas. Uma seria a diminuição das 

distâncias entre os locais de trabalho e os locais de habitação e que se promova a separação 
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entre os setores industriais e setores habitacionais, inclusive mediante uma zona de vegetação, 

protegendo as moradias em relação à poeira e aos ruídos. 

No mesmo diapasão, a ordem constitucional brasileira reconhece os valores sociais do 

trabalho e os coloca entre os fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, IV), ao 

lado da dignidade humana, por exemplo. Além disso, assegura a liberdade de exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão (art. 5º, XIII), considera o trabalho como direito social 

(art. 6º e 7º) e veda a pena de trabalhos forçados (art. 5º, XLVII, “c”). Já o Estatuto da Cidade 

inclui a garantia de direito ao trabalho no conceito de cidade sustentável (art. 2º, I). 

 

3.1.2.4 Circulação 

 

Quanto à circulação, a Carta parte da constatação de que em todas as cidades, 

independentemente da época histórica, existe um conjunto de vias de comunicação (ruas, 

avenidas, estradas), sendo umas principais e outras secundárias. Todavia, destaca que nas 

cidades modernas, com a velocidade mecânica dos automóveis, bondes, caminhões e ônibus, 

surgem muitas dificuldades de deslocamento dos pedestres nessas vias.  

O Documento até reconhece que as pessoas passam a circular de forma insegura, 

temendo a morte por atropelamento, uma vez que a largura das ruas é geralmente insuficiente 

para atender à demanda. Saliente-se que essa discussão tem merecido uma atenção especial 

por parte da comunidade, daí se falar hoje em direito à mobilidade urbana, conforme será 

analisado na segunda parte deste capítulo. 

Essas são as razões que levam a Carta a propor que se exijam medidas das autoridades 

públicas no sentido de conferir a cada uma das vias públicas a destinação precisa (receber 

pedestre, automóvel, ônibus), bem como estabelecer, conforme a destinação, as dimensões e 

características dessas vias (natureza do leito, largura das calçadas e os locais de cruzamento). 

Fica evidente, portanto, que a Carta de Atenas (de 1933) se norteia pela atenção ao 

planejamento do espaço urbano
115

, como forma de minimizar conflitos na ocupação do solo, e 

com a função socioambiental da cidade, que é de interesse da coletividade e indisponível, 

legitimando a regulamentação e consequente intervenção pública. E um bom exemplo disso 

consiste na concepção de prolongamento da moradia. 

 Mas não foram apenas os Congressos de Arquitetura e Urbanismo e os seus 

respectivos documentos que protagonizaram, no âmbito internacional, a sistematização dos 
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estudos, pesquisas e proposições em defesa de uma melhor qualidade de vida urbana. A 

Organização das Nações Unidas (ONU) tem promovido encontros e produzido documentos a 

fim de nortear a temática citadina. Sobre essa atuação, cuida o próximo item. 

 No sistema jurídico brasileiro, a preocupação com mobilidade urbana pode ser 

demonstrada no fato que as despesas com transporte devem ser indicadores a comporem o 

valor do salário mínimo nacional (art. 7º, IV). Também quando vincula o transporte coletivo 

ao desenvolvimento urbano (art. 21, XX) e, principalmente, quando prescreve que o serviço 

de transporte coletivo tem caráter essencial e atribui aos municípios a competência para 

organizá-lo e prestá-lo (art. 30, V). E no nível infraconstitucional, o Estatuto da Cidade prevê 

que são sustentáveis aquelas cidades que garantam o direito ao transporte. 

  

3.1.3 A ONU e a proteção do meio ambiente artificial 

 

Conforme se aduziu no capítulo anterior, o reconhecimento do direito ao meio 

ambiente, incluindo o aspecto artificial, resultou de imposições históricas advindas do 

processo de industrialização e da expansão urbana, que causaram significativas interferências 

no equilíbrio ambiental e na qualidade de vida das pessoas. 

Foi essa realidade que estimulou o surgimento de novo significado para o meio 

ambiente, que passa a ter mais um designativo (meio ambiente artificial), abrangendo a 

problemática urbana e demandando dos Estados e de outros organismos que lhe seja conferido 

maior atenção. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada em 1945, por 51 países, entre 

eles o Brasil, no contexto que se sucedeu à Segunda Guerra Mundial (1938-1944). Desde 

então, tem recebido novas adesões, tanto que já conta atualmente com 193 Países-Membros, 

tendo como propósitos principais manter a paz e a segurança internacionais, construir a 

amizade entre as nações e proteger os direitos humanos no âmbito universal
116

. 

No cumprimento desse dever, é importante ressaltar que, desde a década de setenta, do 

século XX, a comunidade internacional tem se reunido em conferências para discutir as 

questões ambientais, voltando-se especialmente para o temário da sustentabilidade, quer seja 
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no meio natural, quer seja no artificial. Nesse aspecto, é possível se apontar uma cronologia 

dos eventos promovidos pela ONU sobre a temática ambiental, conforme se verá a seguir
117

. 

Em 1972, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em 

Estocolmo (Suécia), cujo documento final, denominado de Declaração da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Ambiente Humano ou simplesmente de Declaração de Estocolmo, 

contém proclamações e princípios e se constitui numa significativo manifesto em defesa da 

melhoria da qualidade do ambiente humano
118

. 

Nessa conferência havia a percepção da forte e crescente interferência da ação humana 

na qualidade do meio ambiente, tanto que o primeiro item da Declaração reconhece alguns 

paradoxos: “o homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente”. Se por um 

lado é este meio que lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se 

intelectual, moral, social e espiritualmente, em contrapartida “o homem adquiriu o poder de 

transformar, de inúmeras maneiras e em uma escala sem precedentes, tudo que o cerca”, em 

função da rápida aceleração da ciência e da tecnologia. 

Ressalte-se que nessa conferência não se prognosticou apenas um cenário catastrófico 

do fim da civilização humana, afinal alguns dos dispositivos da Declaração de Estocolmo 

enaltece a capacidade do homem para melhorar as condições de vida no planeta. Cite-se, a 

título exemplificativo, a passagem onde se afirma expressamente: “com o progresso social e 

os avanços da produção, da ciência e da tecnologia, a capacidade do homem de melhorar o 

meio ambiente aumenta a cada dia que passa” (quinta proclamação). 

 Em função desse reconhecimento, a citada Declaração admite a importância do meio 

ambiente artificial e já na primeira proclamação aduz que “os dois aspectos do meio ambiente 

humano, o natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos 

direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à vida mesma”. 

Quanto aos problemas afetos à habitação, essa Declaração de Estocolmo afirma que 

nos países em desenvolvimento “milhões de pessoas seguem vivendo muito abaixo dos níveis 

mínimos necessários para uma existência humana digna, privada de alimentação e vestuário, 

de habitação e educação, de condições de saúde e de higiene adequadas” (quarta 

proclamação). Assim, propugna pelo compromisso dos Estados no sentido de “dirigir seus 
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esforços para o desenvolvimento, tendo presente suas prioridades e a necessidade de 

salvaguardar e melhorar o meio ambiente” (quarta proclamação). 

O citado documento dedica o seu Princípio 15 ao meio ambiente artificial, prevendo a 

necessidade de se planejarem adequadamente os assentamentos humanos e a urbanização, 

evitando prejuízos ambientais e assegurando a obtenção dos máximos benefícios sociais, 

econômicos e ambientais para todos. 

Ainda no ano de 1972, influenciada pela Conferência de Estocolmo, a ONU criou o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que coordena os trabalhos 

daquela organização relativamente ao meio ambiente global, como os aspectos ambientais das 

catástrofes e conflitos, a gestão dos ecossistemas, a governança ambiental, as substâncias 

nocivas, a eficiência dos recursos e as mudanças climáticas. 

Posteriormente, o ONU instituiu a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Comissão Brundtland), que, em abril de 1987, publicou um relatório, 

denominado de “Nosso Futuro Comum”, apresentando o conceito de desenvolvimento 

sustentável para a comunidade internacional, como sendo aquele que atende às necessidades 

atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias 

necessidades. 

O trabalho dessa Comissão (Relatório Brundtland) foi de suma importância para a 

sedimentação do debate em torno da sustentabilidade ambiental. Suas recomendações foram 

de decisivas para a realização de outras importantes conferências da ONU. 

No ano de 1992, o Brasil sediou, na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, da qual resultou a Declaração sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (Declaração do Rio-92), constituída de vinte e sete 

princípios
119

. O evento pretendia reafirmar o que fora proclamado vinte anos atrás em 

Estocolmo e avançar noutros aspectos, especialmente na questão do desenvolvimento 

sustentável. 

No que se refere ao meio ambiente artificial, a Declaração do Rio-92 ressalta o dever 

dos Estados de erradicarem a pobreza, a fim de “reduzir as disparidades de padrões de vida” 

(Princípio 5)
120

. Além disso, precisam reduzir ou eliminar os padrões insustentáveis de 

produção e consumo, e promoverem políticas demográficas adequadas, de forma a se 
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“alcançar o desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida mais elevada para todos” 

(Princípio 8)
121

. 

Em 2012, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, novamente no Rio de Janeiro, com o objetivo de discutir e reafimar o 

compromisso da comunidade internacional com o desenvolvimento sustentável, cujo conceito 

será apresentado no quarto capítulo. 

Essas reflexões e construções advêm do cenário em que se encontra atualmente a 

humanidade, caracterizado pela necessidade de crescimento econômico com geração de renda 

e inclusão social, de forma a minimizar a pobreza, e, de outro lado, pela agressão aos 

elementos naturais (atmosfera, solo, água, flora, fauna, paisagem), criando uma situação de 

risco para a própria vida humana, portanto uma preocupação em nível universal. 

Em verdade, chega-se a um estágio de compreensão de que não se pode crescer de 

qualquer forma, sacrificando gerações de pessoas. É preciso planejamento e disciplina na 

exploração e utilização dos espaços geográficos. Assim, a concepção de sustentabilidade 

aparece como fórmula para se compatibilizar o necessário crescimento da economia com a 

imprescindível melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Nas palavras de José Afonso da Silva
122

, desenvolvimento sustentável consiste na 

exploração equilibrada dos recursos naturais, no intuito de satisfazer as necessidades do bem-

estar da presente geração, assim como de sua conservação para as gerações futuras, 

eliminando a pobreza absoluta e propiciando um nível de vida que satisfaça as necessidades 

essenciais da população em geral, incluindo a urbana. 

 Diante da consolidação da opção pela vida nas cidades, a Organização das Nações 

Unidas passou a conferir um tratamento especial em relação ao meio ambiente artificial, 

realizando conferência, produzindo documentos e proclamando assertivas e metas a serem 

cumpridas pelos Estados com vistas a assegurar às respectivas populações um padrão 

adequado de moradia. É desses documentos que cuida o próximo item. 

 

3.1.4 Principais documentos da ONU sobre moradia adequada 

 

 A qualidade de vida de uma pessoa individualmente ou de sua família está 

intimamente relacionada ao padrão de moradia, considerados aspectos como condições de 

legalidade, segurança, higiene e mobilidade para o acesso ao trabalho e ao lazer. Não se 
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concebe adequada uma habitação em barracos de madeira e lona, inclusive quando instalada 

embaixo de pontes ou viadutos. Ainda que construída em alvenaria em locais livres, também é 

inadequada a moradia que não disponha minimamente dos serviços de saneamento básico, 

coleta de lixo e segurança pública. 

 A concepção atual de moradia adequada ultrapassa o simples viver numa casa, pois se 

demanda o cumprimento daquilo se convencionou acerca das funções essenciais da cidade no 

sentido de garantir habitação, trabalho, lazer e mobilidade aos seus moradores. Esse tem sido 

o padrão de moradia defendido pela comunidade internacional. 

Como se afirmou acima, a Organização das Nações Unidas (ONU) já realizou duas 

Conferências para discutir o assunto: a) a Conferência das Nações Unidas sobre 

Assentamentos Humanos (Habitat I), que aconteceu em Vancouver, no Canadá, em 1976; e b) 

a Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (Habitat II), realizada em 

abril de 1996, em Istambul, na Turquia
123

. Desses encontros emanaram importantes 

documentos, que são objeto de sucinta análise nos próximos itens. 

Especificamente sobre moradia adequada em espaço urbano, alguns documentos 

internacionais traçam os horizontes a serem perseguidos pelos Estados. Por serem os mais 

importantes, citam-se os seguintes: a) Declaração de Vancouver sobre Assentamentos 

Humanos; b) Declaração de Istambul sobre Assentamentos Humanos; c) Agenda Habitat; d) 

Declaração sobre Cidades e Outros Assentamentos Humanos no Novo Milênio
124

. 

 

3.1.4.1 Declaração de Vancouver sobre Assentamentos Humanos 

 

 Inicialmente merece ser dito que a expressão “assentamentos humanos”, utilizada por 

vários documentos internacionais, constitui-se no gênero, que abrange todas as formas e 

tamanhos de centros urbanos e rurais (espécies) existentes no mundo, sendo, portanto, bem 

mais abrangente do que expressões como moradia, abrigo ou habitação. 

No ano de 1976, em Vancouver, Canadá, os Estados participantes, influenciados pela 

Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano, discutiram as preocupações com a 

qualidade dos assentamentos humanos (urbanos e rurais), principalmente nos países em 
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desenvolvimento, produzindo, ao final do encontro, a Declaração de Vancouver sobre 

Assentamentos Humanos (Habitat)
125

. 

 No que se refere aos assentamentos humanos no meio urbano, o preâmbulo da 

Declaração já deixe evidente que os participantes reconhecem a importância determinante dos 

assentamentos humanos para a qualidade de vida, afirmando que o aperfeiçoamento deles é 

pré-requisito para a completa satisfação das necessidades básicas, tais como emprego, 

moradia, serviços médicos, educação e lazer
126

. 

 Os Estados reconhecem ainda que muitos problemas dos assentamentos humanos são 

resultado de uma urbanização descontrolada e das consequentes condições de aglomeração, 

poluição, deterioração e tensões psicológicas em regiões metropolitanas
127

.  Chega-se a 

admitir, inclusive, que as soluções dos problemas inerentes aos assentamentos humanos 

devem ser concebidas como parte integrante do processo de desenvolvimento das nações 

individualmente e da comunidade mundial
128

. 

Em consequência dessas constatações, a Conferência então proclamou alguns 

princípios gerais, como aquele segundo o qual a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

deve ser o primeiro e mais importante objetivo de toda política de assentamento humano
129

. 

O décimo princípio, por exemplo, aplica-se diretamente aos assentamentos humanos 

das cidades, porque nele fica clara a preocupação com a necessidade de controle e 

planejamento público quanto ao uso e disposição da terra, a fim de que o crescimento das 

cidades seja consoante um plano de expansão. Aduz o princípio que todo Estado tem o direito 

de planejar e regular a utilização do solo, de tal maneira que o crescimento dos centros de 

população urbana se baseie num abrangente planejamento do seu uso
130

. 

Em Vancouver foram elencadas ainda algumas diretrizes a serem seguidas tanto pelos 

governos quanto pelas organizações internacionais no que se refere às ações urgentes sobre 
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melhoria dos assentamentos urbanos. Numas delas, afirma-se que “uma política de 

assentamento humano deve buscar a integração harmoniosa ou a coordenação de uma grande 

variedade de componentes, incluindo, por exemplo, crescimento e distribuição populacional, 

emprego, habitação, uso do solo, infraestrutura e serviços”
131

. 

  Há uma diretriz categorizando a moradia adequada como direito humano básico, 

declarando competir aos Estados assegurá-la a todos e recomendando aos governantes que 

empreendam esforços no sentido de superar todos os obstáculos que os impeçam de atingir 

esses objetivos. Aduz a Declaração que “moradia adequada e serviços são um direito humano 

básico que obrigam aos Governos a assegurarem a sua realização a todos, começando com a 

assistência direta aos menos favorecidos” e, em seguida, aponta caminhos: “através de 

programas orientados de autoajuda e de ação comunitária. Os governos deveriam se esforçar 

para remover todos os impedimentos que retardam a realização desses objetivos
132

. 

 A grande importância da Declaração de Vancouver para a normativa urbanístico-

ambiental reside, sobretudo, em ter contribuído para desencadear um processo de 

reconhecimento dos assentamentos humanos e de busca pelo seu aperfeiçoamento, em 

particular nos países em desenvolvimento, como forma de assegurar, a todos, as necessidades 

básicas (emprego, moradia, serviços médicos, educação e lazer).  

Portanto, com esse documento a comunidade internacional declara oficialmente que as 

condições desses assentamentos, incluída a questão da moradia, repercutem diretamente na 

qualidade de vida humana. Reconhecendo que muitos dos problemas dos assentamentos 

humanos resultam de uma urbanização descontrolada, elege com princípio geral a necessidade 

de controle e planejamento público quanto ao uso e disposição do solo urbano, de modo 

orientar o crescimento das cidades. 

Por fim, ressalte-se a diretriz segundo a qual a moradia adequada se constitui em um 

direito humano básico, ao mesmo tempo em que afirma competir aos Estados assegurá-la a 

todos, priorizando os mais necessitados. Isso representou a colocação da temática na agenda 

das grandes reflexões da humanidade, tanto que se seguiram outros eventos e se produziram 

outros documentos na mesma linha de pensamento, conforme será analisado a seguir. 
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3.1.4.2 Declaração de Istambul sobre Assentamentos Humanos 

 

 Passadas duas décadas em relação a Vancouver, a preocupação com a qualidade dos 

assentamentos humanos ainda inquietava a comunidade internacional, levando a ONU a 

realizar mais um evento para discutir assunto, o que ocorreu em Istambul no ano de 1996.  

 Assim, na Segunda Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos 

(Habitat II), foi discutida, essencialmente, a temática da moradia adequada para todos, bem 

como o desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis em um mundo em 

urbanização, produzindo a Declaração de Istambul sobre Assentamentos Humanos e a 

Agenda Habitat. 

 Na Declaração de Istambul
133

 aparece o compromisso dos Estados participante em 

cumprirem algumas metas universais, como garantir moradia adequada a todos e tornar os 

assentamentos humanos mais seguros, saudáveis, habitáveis, equitativos, sustentáveis e 

produtivos, considerando que o mundo está em processo de urbanização. 

 Destarte, embora o Documento reconheça as cidades como centros de civilização, 

geradoras de desenvolvimento econômico, social, espiritual e de avanços científicos, admite a 

existência de uma contínua deterioração das condições de habitação e dos assentamentos 

humanos.  

 Afirma-se, então, que, para melhorar a qualidade de vida dentro dos assentamentos 

humanos, é necessário combater essa deterioração, enfrentando questões como mudanças 

populacionais insustentáveis (concentração excessiva), população sem-teto, aumento da 

pobreza, desemprego, exclusão social, instabilidade familiar, recursos inadequados, falta de 

infraestrutura, de serviços básicos e de planejamento adequado, insegurança e violência 

crescentes, degradação ambiental e aumento da vulnerabilidade a desastres. 

 No citado documento, os Estados ratificam o compromisso (assumido em Vancouver) 

com a total e progressiva realização do direito a moradias adequadas, com a garantia legal de 

posse, proteção contra discriminação e igual acesso a moradias adequadas, a custos acessíveis, 

para todas as pessoas e suas famílias. Chega-se inclusive a apontar a fórmula: expandindo a 

oferta de moradias a custos acessíveis. 

 Outro compromisso assumido na Declaração de Istambul consiste na preocupação de 

sustentar o ambiente global e melhorar a qualidade de vida nos assentamentos humanos, razão 
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pela qual os signatários se propõem a defender padrões sustentáveis de produção, consumo, 

transporte e desenvolvimento de assentamentos, além da prevenção de poluição, do respeito 

pela capacidade de absorção dos ecossistemas e de preservação de oportunidades para 

gerações futuras. 

 O que fica bastante evidente nesse documento é ampliação das concepções 

inicialmente formadas em Vancouver, ao se inserirem novos elementos: deterioração das 

condições de habitação, excessiva concentração populacional, a questão das pessoas sem-teto, 

custo do acesso à moradia, padrões sustentáveis de consumo e prevenção da poluição, entre 

outros. 

  

3.1.4.3 Agenda Habitat 

 

 O segundo encontro da ONU para refletir acerca dos Assentamentos Humanos 

produziu, além da Declaração de Istambul sobre Assentamentos Humanos, a Agenda Habitat, 

constituída de preâmbulo, metas, princípios e compromissos, além de estratégias para 

implantação. Sua missão é orientar os padrões de moradia adequada a serem adotados pelos 

Estados, reconhecendo a necessidade de melhorar a qualidade dos assentamentos humanos, 

uma vez que isso afeta profundamente o dia-a-dia e o bem-estar dos povos. 

 Na expressão de Marlene Fernandes
134

, trata-se de um documento aprovado por 

consenso pelos países participantes da citada Conferência da ONU, entre eles o Brasil, os 

quais se comprometeram a implantar, monitorar e avaliar os resultados em âmbito global. Nas 

palavras de Gilka da Mata
135

, essa Agenda tornou-se um documento de elevado valor para 

implantação de estratégias e ações voltadas para a provisão de moradia adequada para todos, 

representando, portanto, um compromisso assumido pelo Estado brasileiro. 

 A Agenda Habitat
136

 define, inclusive, os requisitos de um assentamento humano 

equitativo: aquele em que todas as pessoas, sem discriminação de qualquer tipo (raça, cor, 

sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, propriedade, 

nascimento ou outro status), têm acesso igual à moradia, infraestrutura, serviços de saúde, 

água e alimentação adequadas, educação e espaços abertos. 
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 Nela também se reconhece que as boas condições de vida dos assentamentos 

dependem muito de fatores como: a) disposição e a estética das cidades; b) padrões de 

ocupação do solo; c) densidade populacional e de construções; d) transporte e facilidade de 

acesso de todos a produtos e aos serviços públicos básicos. 

Um das metas nesse sentido consiste em melhorar as condições de vida e de trabalho 

em uma base igualitária e sustentável, de forma que todos tenham moradias adequadas, assim 

entendidas aquelas que sejam sadias, seguras, acessíveis e a preços viáveis, que incluam 

serviços básicos, instalações e áreas de lazer, e que estejam livres de qualquer tipo de 

discriminação no que se refere à habitação ou à garantia legal da posse. 

 De acordo com o Parágrafo 60 da Agenda Habitat, “habitação adequada para todos é 

mais do que um teto sobre a cabeça das pessoas”, na medida em que deve
137

: 

 

possuir privacidade e espaço adequados, acessibilidade física, garantia de posse, 

estabilidade estrutural e durabilidade, iluminação adequada, aquecimento e 

ventilação, infraestrutura básica adequada, como fornecimento de água, esgoto e 

coleta de lixo, qualidade ambiental adequada e fatores relacionados à saúde, 

localização adequada e acessível em relação a trabalho e instalações básicas: tudo 

deveria ser disponível a um custo acessível. 

 

 Em suma, a moradia adequada pressupõe que haja salubridade do ambiente, conforto 

mínimo, segurança da construção, custo acessível, disponibilidade de equipamentos e serviços 

públicos nas proximidades e posse juridicamente legítima. Em sentido contrário, inadequada é 

aquela moradia que apresenta condições inseguras de habitação, com baixo ou nenhum acesso 

ao saneamento básico, em construções precárias, geralmente dispondo de pouco espaço para 

abrigar muitas pessoas. 

  

3.1.4.4 Declaração sobre Cidades e Outros Assentamentos Humanos no Novo Milênio 

 

 Apesar das Conferências (Vancouver e Istambul) realizadas e dos respectivos 

documentos produzidos (Declarações e Agenda), o trabalho da ONU sobre assentamentos 

humanos informais e em defesa de moradia adequada para todos os povos ainda não 

conseguiu atingir completamente seus objetivos, por isso precisa continuar. Os dados oficiais 

demonstram essa assetiva. 

Com efeito, algumas estatísticas relativas à problemática dos assentamentos humanos 

subnormais merecem registro, especialmente quando se referem à realidade dos países em 

desenvolvimento. Num estudo publicado em 2008, o Programa das Nações Unidas para 
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Assentamentos Humanos (UN-HABITAT) aponta que, em 2005, mais de um terço (36,5%) 

da população urbana desses países vive em assentamentos inadequados
138

. 

Um exemplo disso é o caso das favelas brasileiras. Baseados nesse mesmo estudo do 

UN-HABITAT, Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira
139

, ao analisarem os maiores 

contingentes de população vivendo em favelas, concluem que 29% (vinte e nove por cento) da 

população urbana do Brasil viviam nesse tipo de assentamento. 

Então, elaborou-se a Declaração sobre Cidades e Outros Assentamentos Humanos no 

Novo Milênio
140

, constituída de um preâmbulo e de sessenta e oito itens, que traduzem os 

compromissos assumidos pelos signatários (representantes dos Governos), reafirmando, 

basicamente, o que já fora declarado nos documentos anteriores sobre esse assunto, em 

particular a Declaração de Istambul e a Agenda Habitat. 

Assim, afirma-se, já no preâmbulo, o objetivo de rever a implementação da Agenda 

Habitat, avaliar o progresso alcançado e identificar obstáculos, além de renovar o 

compromisso com a implantação integral desses dois documentos, que “continuarão a ser a 

estrutura básica para o desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis nos 

próximos anos”. 

 No corpo do Documento há itens reconhecendo as conquistas já obtidas e outros que 

admitem as lacunas. No item 1, por exemplo, é reconhecida a centralidade do ser humano, 

tanto na construção do desenvolvimento sustentável, quanto na implantação da Agenda 

Habitat. No item 2 consta expressamente que “pela primeira vez na história da humanidade, 

uma maioria da população mundial de seis bilhões de habitantes viverá em cidades”. Após 

essa afirmação, reconhece-se que, em muitas delas, não tem sido possível vencer os desafios 

de provisão adequada de moradias e atendimento às necessidades básicas dos cidadãos, o que 

se demonstra com os dados acima mencionados. 

 Os itens 5 e 6 enaltecem a Agenda Habitat, na medida em que pregam a necessidade 

de manutenção e defesa das metas e princípios nela contidos, sobretudo concernente ao 

enfrentamento de questões cruciais como habitação adequada para todos e desenvolvimento 

de assentamentos humanos sustentáveis em um mundo em urbanização, bem como o 

financiamento de moradias. Vinculando-se ao tema, o item 45 apresenta o comprometimento 

em buscar os mecanismos financeiros para financiar o desenvolvimento de habitações e 
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assentamentos humanos e o item 46 propõe uma meta ousada de erradicação de favelas até o 

ano de 2020, usando-se tecnologias que reduzam os custos das construções. 

 A propósito, saliente-se que, desde a Carta de Atenas, a habitação é uma das funções 

essenciais da cidade, independentemente da condição econômica da pessoa. Por essa razão, as 

questões de financiamento habitacional são importantes porque dizem respeito ao 

atendimento do acesso à moradia para as famílias cujas rendas as impedem de adquirir 

habitação de boa qualidade e bem localizada. E quando a política de financiamento é 

inadequada fica comprometido o exercício desse direito fundamental. Esse tema será 

abordado com maior detalhamento no quinto capítulo, quando se diagnosticam políticas 

públicas de habitação no Brasil. 

 O item 8 e o item 17 representam um paradoxo. O primeiro diz respeito ao 

acolhimento de uma decisão da Comissão de Direitos Humanos que concebeu a habitação 

adequada como componente do direito a um padrão de vida adequado, embora seja admitido, 

no 17, que “a maioria das pessoas que vivem em condição de pobreza ainda não tem garantia 

jurídica de posse de suas moradias, enquanto outras sequer possuem um teto básico”. 

 A ideia é, portanto, chamar a atenção dos povos e dos Estados principalmente para a 

necessidade de enfrentamento e superação desse quadro. Para se compreender que isso é 

possível, pode-se ilustrar com o exemplo de Cingapura, cuja grande maioria da população 

vivia em favelas, mas que, investindo em políticas habitacionais, infraestrutura urbana e 

serviços públicos, conseguiu sobrepujar esse desafio
141

. 

 O item 39 também merece destaque. Nele, há um compromisso com a garantia de 

moradias adequadas para todos, inclusive para as futuras gerações, e um convite à 

comunidade internacional para lutar por esse objetivo: “No início do novo milênio, cientes de 

nossas responsabilidades para com as gerações futuras, estamos solidamente comprometidos 

com a provisão de habitação adequada para todos”. Por isso conclui: “convidamos pessoas de 

todos os países e de todas as camadas sociais, bem como a comunidade internacional, para 

compartilhar, com dedicação renovada, da nossa visão de um mundo mais justo e igualitário”. 

 Nessa parte, o Documento se harmoniza com a concepção de desenvolvimento 

sustentável, filosoficamente sustentado pela ética da solidariedade universal e materialmente 

comprometido com o equilíbrio ambiental do planeta, permitindo que as atuais gerações 
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possam usufruir dos bens ambientais (moradia adequada) e, concomitantemente, que eles 

sejam preservados em nível razoável, de forma a oportunizar que as gerações vindouras 

disponham, pelo menos, das mesmas condições de sobrevivência. 

 Apesar da redundância dos dispositivos dessa Declaração, que em geral repetem o que 

já se continha na Declaração de Vancouver, na Declaração de Istambul e na Agenda Habitat, é 

preciso enaltecer o fato de que ela representa, pelo menos, um reforço ou reafirmação dos 

compromissos assumidos pelos Estados no que se refere a garantir moradia adequada a todos. 

Isso a legitima, portanto. 

 Analisada a orientação emanada da comunidade internacional, através dos documentos 

produzidos nos encontros específicos, faz-se necessário observar como isso repercutiu na 

ordem jurídica interna. Em outras palavras, deve-se investigar: a) de que modo o sistema 

jurídico brasileiro trata a questão urbanístico-ambiental, quer seja no nível constitucional, 

quer seja no plano infraconstitucional? b) qual a influência da normativa internacional nesse 

tratamento? As respostas a essas questões são os objetivos dos próximos itens. 

 

3.2 NORMATIVA CONSTITUCIONAL 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, resultou de 

um longo processo histórico de lutas do povo brasileiro contra o Regime Militar e em defesa 

da democracia. A discussão, aprovação e promulgação do seu conteúdo ficaram a cargo de 

uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi amplamente provocada pela sociedade 

brasileira, principalmente por grupos que se organizavam em torno de determinados 

interesses. 

 A ressonância disso pode ser comprovada já no Preâmbulo, quando se afirma que o 

propósito da reunião em Assembleia Constituinte foi instituir um Estado Democrático, o que 

se traduz na garantia do “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”. 

 Constata-se ainda a influência da pressão popular no Texto Magno de 1988 quando se 

observa o tratamento conferido à cidadania e à dignidade humana, catalogadas como 

fundamentos da República (art. 1º, II e III), representando pilares sobre os quais se estrutura a 

organização do Estado. 

 Ou ainda quando se notam os objetivos do Estado brasileiro, sobretudo aqueles 

dispostos no art. 3º, ou seja, construir uma sociedade livre (sem amarras ditatoriais ou 
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ingerência externa que comprometa a soberania nacional), justa e solidária, garantir o 

desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza (sem eliminar os pobres) e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais, além de promover o bem de todos, sem 

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

 Esses dispositivos asseguram, em síntese, a soberania política, o regime democrático, 

a justiça e o desenvolvimento social e econômico, bem como solidificam a cláusula geral da 

igualdade de todos. Eles renegam, portanto, quaisquer ações ou omissões arbitrariamente 

discriminatórias e demandam a atuação positiva do Estado no sentido de reequilibrar 

diferenças sociais e econômicas resultantes do próprio processo histórico, especialmente das 

correlações de forças existentes na sociedade brasileira. 

 No que se refere ao tema urbanístico-ambiental, ela possui um considerável elenco de 

disposições, embora nem sempre condensado em seções ou capítulos específicos. Em 

verdade, o Capítulo II, do Título VII, é especialmente dedicado à política urbana e o Capítulo 

VI, do Título VIII, volta-se ao meio ambiente. Todavia, o tratamento constitucional quanto à 

matéria se apresenta disperso em vários dispositivos. 

 Ante à preocupação da comunidade internacional com a preservação ambiental para as 

atuais e futuras gerações, incluído o meio ambiente artificial, o Poder Constituinte elegeu essa 

temática como um dos valores dotados de dignidade constitucional, inclusive no rol dos 

direitos fundamentais. Podemos observar já no art. 5º, LXXIII, a legitimidade de qualquer 

cidadão para propor a Ação Popular com vistas a anular ato lesivo ao meio ambiente. Como 

não especifica qualquer modalidade, pode-se inferir que contempla, inclusive, o ambiente 

artificial (urbano). 

 No art. 6º, ao elencar os direitos fundamentais sociais, a Constituição da República 

Federativa do Brasil prevê, entre eles, o direito à moradia. E, conforme será abordada adiante, 

a lógica do sistema jurídico nacional impõe que a habitação há de ser adequada, ou seja, 

juridicamente legítima, estruturalmente segura e ambientalmente confortável. 

 Quando delineia as competências dos entes federativos, a Carta Política prevê a 

competência comum (art. 23, VI), atribuindo o poder/dever à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios para protegerem o ambiente e combaterem todas as formas de 

poluição. É ainda da competência comum, “promover programas de construção de moradias e 

a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”, incluindo o espaço urbano, e 

“combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração 

social dos setores desfavorecidos” (art. 23, IX e X). 
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 Vale lembrar que, por competência comum, entende-se aquela que é atribuída a mais 

de um ente federativo para praticar certos atos, como os acima citados ou mesmo cuidar da 

saúde. Para o exercício dessas competências deve existir cooperação entre os entes da 

federação, tanto que Uadi Bulos
142

 a insere na técnica do federalismo cooperativo, mediante a 

qual leis complementares devem promover a cooperação entre a União, os Estados-Membros, 

o Distrito Federal e os Municípios com vistas ao desenvolvimento equilibrado e ao bem-estar 

em âmbito nacional. 

 E, em seguida, atribui à União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência 

concorrente para legislar sobre proteção do ambiente e controle da poluição, bem como acerca 

da responsabilidade por dano ambiental (art. 24, VI e VIII). Ainda quanto à repartição de 

competência, a capacidade política para legislar sobre direito urbanístico é concorrente entre a 

União e os Estados-membros (art. 24, I), cabendo à primeira fixar as regras gerais (§1º)
143

. 

 Registre-se que competência concorrente é aquela que é atribuída a mais de uma 

entidade da federação, mas com primazia da União no tocante às regras gerais, por força do 

que dispõem os parágrafos do art. 24, nos termos a seguir comentados. 

 O §1º alude ao fato de que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da 

União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, de modo que não pode descer a detalhes, 

evitando a intromissão em assuntos predominantemente locais. 

 Já o §2º estabelece que a competência da União para legislar sobre normas gerais não 

exclui a competência suplementar dos Estados, pois como a União só pode legislar sobre 

normas gerais, impõe-se a necessidade de suplementação pelos Estados-Membros, pelo 

Distrito Federal e pelos Municípios, respeitando os tais comandos normativos gerais. 

 E o § 3º prescreve que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados-

Membros exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. Nesse 

caso, a omissão da União não pode prejudicar os Estados e o Distrito Federal, de modo que 

estes podem legislar inclusive sobre normas gerais. 

 Todavia, prevê o § 4º, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual/distrital, no que lhe for contrário. Portanto, a atuação legislativa da 

União nas matérias de competência concorrente, ainda que tardia, suspende a eficácia daquilo 

que lhe for contrário. 

 Destarte, ficam os municípios com as atribuições de promoverem a adequada 

ordenação territorial, respeitando as normas gerais, consoante autorização do art. 30, II 
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(compete aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, ou seja, 

no interesse predominantemente local) e principalmente do inciso VIII (promoção do 

adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento 

e da ocupação do solo urbano). 

 Além disso, a CRFB elenca a defesa do ambiente como um dos pilares de sustentação 

(art. 170, caput), quando se reporta aos fundamentos da valorização do trabalho humano, da 

livre iniciativa, da existência digna e da justiça social. Também quando elege defesa do meio 

ambiente como princípio geral que rege a atividade econômica no país, inclusive mediante 

tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 

processos de elaboração e prestação, (art. 170, VI). 

 Esses dispositivos, aliás, traduzem-se em cláusula de sustentabilidade, haja vista terem 

a pretensão de amenizar as atrocidades provocadas ao ambiente por uma exploração 

econômica capitalista, nem sempre controlada, e quase nunca preocupada com o equilíbrio 

ecológico. 

 No tocante à regulamentação ou intervenção estatal na organização do espaço urbano, 

o art. 174 legitima a atuação do Estado para, mediante lei, fiscalizar, incentivar e planejar as 

atividades que se desenvolvem na cidade, entre elas a questão da moradia
144

. 

 No que se refere à política urbana, há vasto campo normativo-constitucional, 

especialmente no que se refere ao planejamento e à função socioambiental da cidade. Nesse 

sentido, o art. 182 da CRFB prevê o dever constitucional do poder público local no sentido de 

promover o desenvolvimento urbano para a melhoria da qualidade de vida das pessoas
145

. 

 Trata-se da concepção segundo o qual é no âmbito municipal que ocorre a interação 

entre homem e espaço físico (natural e artificial), por isso a tutela ambiental imediata fica a 

cargo do poder público local. É nesse contexto que se destaca o instituto do Plano Diretor, 

alçado à categoria de instrumento essencial da política de desenvolvimento urbano e 

norteador da função social da propriedade urbana, condicionando o cumprimento dessa 

função ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação da cidade nele expressas. 

 Outro instrumento constitucional de grande importância na ordenação do espaço 

urbano consiste na usucapião especial, prevista no art. 183, assegurando àquele que possuir 

como sua área urbana de natureza privada (os imóveis públicos não se sujeitam à usucapião), 
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com até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, que a utilize para sua moradia ou de sua família, a aquisição do domínio, desde que 

não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

 Também goza de grande importância a concessão especial de uso para fins de 

moradia, prevista no § 1º do art. 183 da CRFB, ligada à posse privada de propriedade pública, 

e cuja regulamentação se faz presente na Medida Provisória nº 2.220/2001. 

 Até quando estrutura o Sistema Único de Saúde (SUS), a Carta Magna vigente elenca 

a colaboração na proteção do ambiente, nele compreendido o do trabalho, como uma das 

atribuições desse sistema (art. 200, VIII). O meio ambiente laboral tem forte interação com o 

artificial, afinal uma das funções essenciais da cidade é justamente garantir as condições para 

seus habitantes trabalharem. 

 É, entretanto, no art. 225 que há um detalhamento completo do nível de preocupação 

com as questões ambientais, incluídas aquelas relativas ao meio urbano, ao categorizar o 

ambiente ecologicamente equilibrado como um direito de todos, como um bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 

 É esse dispositivo que insere a ética da solidariedade intergeracional, quando impõe ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defender o equilíbrio ecológico, usando e 

preservando os recursos ambientais de forma a garanti-los tanto para as atuais quanto para as 

futuras gerações. 

 Nesse contexto, justificam-se, por exemplo, exigências como o estudo prévio de 

impacto ambiental para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente (art. 225, §1º, IV) e a responsabilidade civil, 

administrativa e criminal das pessoas físicas ou jurídicas cujas condutas e atividades lesionem 

o meio ambiente (art. 225, §3º). 

 Portanto, no constitucionalismo brasileiro do momento atual a temática urbanístico-

ambiental, essencialmente conduzida pela concepção conciliatória da sustentabilidade, é pauta 

constante que exige algumas mudanças de atitude por parte do Poder Público e da 

coletividade em geral.  

 Cuida-se de uma ética própria, calcada na solidariedade humana, na qualidade de vida 

e num ambiente ecologicamente equilibrado, fatores determinantes no Planejamento Urbano e 

na definição das políticas públicas habitacionais, como será tratado nos capítulos seguintes. 
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3.3 NORMATIVA INFRACONSTITUCIONAL 

 

 Estabelecidos os parâmetros normativo-constitucionais do binômio urbano-ambiental 

pelo Poder Constituinte, competia aos Poderes Constituídos promoverem a necessária e 

adequada regulamentação daqueles dispositivos dependentes de complementação, observados 

os limites de conformação legislativa. 

 Veja-se o caso da política de desenvolvimento urbano, a ser executada pelo Poder 

Público municipal, mas conforme diretrizes gerais fixadas em lei nacional. Disso se infere a 

necessidade de legislação da União e dos Municípios. Além do que, o objetivo dessa política 

já vem definido: ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes, o que delimita e restringe o campo de atuação legislativa. 

 Quando trata de regiões metropolitanas, por exemplo, também a CRFB remete à 

legislação dos Estados-Membros a respectiva criação e organização. Ao se estatuírem as 

competências concorrentes, igualmente são previstas leis complementares para fixar normas 

de cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista 

o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional (art. 23, Parágrafo 

único). 

Assim, é possível concluir que se formou um quadro cuja moldura demanda ampla e 

diversificada normatização infraconstitucional, o que acabou gerando uma profusão 

legislativa, haja vista a variedade de leis cuidando da temática urbanístico-ambiental. 

O objeto deste item é, portanto, destacar aspectos importantes dessa legislação, 

buscando identificar, essencialmente, elementos definidores da relação urbanístico-ambiental, 

em especial no que se refere ao direito à moradia juridicamente legítima, estruturalmente 

segura e ambientalmente confortável. Isso sem prejuízo de uma filtragem dessa legislação à 

luz das orientações projetadas pelos órgãos internacionais. 

Justifica-se, então, analisar a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada de 

Estatuto da Cidade, que estabelece as normas gerais sobre política urbana no país, 

constituindo-se na lei geral sobre a organização das cidades e que serve de base para as leis 

que cuidam de temas mais específicos e para a execução das políticas de desenvolvimento 

urbano em âmbito municipal. 

 E um desses temas específicos é a concessão de uso especial para fins de moradia, 

regulada pela Medida Provisória nº 2.220/2001, que cria ainda o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Urbano – CNDU. A motivação dessa análise se explica pela proximidade 

que o instituo tem com a garantia de acesso à moradia. 
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Outro tema de grande relevância para a temática urbana diz respeito ao parcelamento 

do solo urbano, constante da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Motiva-se o debate 

sobre a matéria devido a sua vinculação com as condições de habitação, afinal, abrange a 

infraestrutura básica dos parcelamentos, como equipamentos urbanos de escoamento das 

águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, 

energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. 

Também é importante a discussão sobre o saneamento básico, regulado pela Lei nº 

11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais nesse assunto, 

envolvendo atividades como abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

drenagem das águas. Vinculando-se, diretamente, com qualidade da moradia. 

Bem próxima à questão do saneamento básico está a definição da política de resíduos 

sólidos, prevista na Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Justifica-se o exame dessa matéria pela proximidade que ela possui em 

relação à saúde pública e preservação ambiental. 

De igual modo, mostra-se oportuno analisar a Lei nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, 

que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, bem como a Lei 

Complementar nº 140/2011, que, entre vários objetivos, fixa normas para a cooperação entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no que se relaciona à proteção do meio 

ambiente e ao combate à poluição em qualquer de suas formas. Em relação a esse assunto, 

mencione-se a reflexão em torno do federalismo cooperativo. 

  

3.3.1 Estatuto da Cidade 

 

 Entre a proposição do Projeto de Lei nº 5.788/1990, que visava a estabelecer diretrizes 

gerais da política urbana e a aprovação do Estatuto da Cidade o Congresso Nacional brasileiro 

discutiu o assunto por mais de uma década. Essa demora se explica pela complexidade do 

tema, podendo-se citar a alusão à função social da cidade e da propriedade, e das possíveis 

repercussões que adviriam (como de fato advieram) para o mercado imobiliário, entre as quais 

podem ser lembradas as restrições ao direito de propriedade urbana. 

De acordo com Nelson Saule Junior
146

, durante esse período (1990-2001) ocorreram 

vários processos de negociação sobre o referido projeto, inclusive com a participação de 
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 SAULE JÚNIOR, Nelson. Estatuto da cidade: instrumento de reforma urbana. In: SAULE JÚNIOR, Nelson; 

ROLNIK, Raquel. Estatuto da Cidade: novos horizontes para a reforma urbana. São Paulo, Pólis, 2001, p. 10-

36. 
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diversos atores sociais como o Fórum Nacional de Reforma Urbana, instituições de classe 

como o Instituto de Arquitetos do Brasil, governos municipais e agentes privados que 

representavam o setor imobiliário e da construção civil, como a Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção. 

Assim, surgiu a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada de Estatuto da 

Cidade, que foi editada em cumprimento à previsão constitucional no sentido se fixarem as 

regras gerais sobre a política urbana a ser executada pelos municípios (CRFB, art. 182).   

O Estatuto da Cidade se estrutura em cinco capítulos e seções, que tratam dos 

objetivos e das diretrizes gerais da política urbana (Capítulo I), dos instrumentos dessa 

política (Capítulo II), do Plano Diretor (Capítulo III), da gestão democrática das cidades 

(Capítulo IV) e das disposições gerais (Capítulo V), totalizando cinquenta e oito artigos. 

 A reflexão em torno desse conjunto de preceitos se explica em razão da pretensão 

deste trabalho em abordar aspectos importantes para a compreensão do binômio urbano-

ambiental na dimensão normativa, como a natureza, objeto e destinatários das normas, bem 

como os conceitos e implicações dos principais instrumentos nele contidos. 

Assim, cabe inicialmente afirmar que as prescrições normativas constantes do Estatuto 

da Cidade são de ordem pública e interesse social, de modo que ultrapassam os interesses e as 

vontades meramente privadas de construtores e de especuladores imobiliários, por exemplo, 

que não as podem derrogar para se beneficiarem economicamente em detrimento da qualidade 

das construções habitacionais. 

São, portanto, preceitos que têm a intenção de regulamentar o uso da propriedade 

urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, assim como do 

equilíbrio ambiental (art. 1º, Parágrafo único). 

No mesmo diapasão, o referido documento define como objetivo da política urbana 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana (art. 

2º), no que se mostra plenamente compatível (e até redundante) com os preceitos 

constitucionais, a que se propõe regulamentar. 

A instituição de uma política urbana pressupõe, entre outras coisas, a fixação das 

diretrizes a serem observadas e dos respectivos instrumentos de atuação. Nesse sentido, o 

Estatuto da Cidade prevê várias diretrizes pelas quais se deve pautar a política urbana. E, entre 

elas, está a garantia do direito a cidades sustentáveis, que se constitui no direito à terra urbana, 

à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações (art. 2º, I). 
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Outra diretriz importante é a necessidade de cooperação entre os governos, a iniciativa 

privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao 

interesse social (art. 2º, III). De igual modo, o dever de planejamento do desenvolvimento das 

cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do 

território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento 

urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente (art. 2º, IV). 

Nessa mesma linha de prognóstico, prevê-se ainda a ordenação e controle do uso do 

solo, de forma a evitar, entre outros transtornos, a utilização inadequada dos imóveis urbanos, 

a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como Polos Geradores 

de Tráfego (PGT), sem a previsão da infraestrutura correspondente, a retenção especulativa de 

imóveis e a poluição ambiental (art. 2º, VI, “d”). 

Saliente-se que Polo Gerador de Tráfego (PGT) são equipamentos urbanos que atraem 

grande quantidade de veículos transportando pessoas e cargas, como escolas, universidades, 

shopping centers, centros de exposição, estádios de futebol, portos, aeroportos e terminais 

rodoviários. Esse tipo de equipamento cria externalidades negativas (efeitos colaterais) que 

precisam ser controladas para, ao menos, diminuir os transtornos de mobilidade urbana.  

 Também prevê o Estatuto da Cidade que o Poder Público municipal e a população 

devem acompanhar atentamente os processos de implantação de empreendimentos ou 

atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente construído, o 

conforto ou a segurança das pessoas (art. 2º, XIII). 

 No que se refere aos instrumentos de política urbana com foco na ordenação do 

território e no desenvolvimento socioeconômico, a Lei nº 10.257/2001 elege o planejamento 

como elemento essencial, tanto que prevê planos nacionais, a cargo da União, organização das 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, de responsabilidade dos 

Estados, e a atuação dos entes municipais (art. 4º, I , II e III). Essa temática será analisada no 

quarto capítulo deste trabalho. 

 No âmbito local, a política urbanístico-ambiental tem como farol o Plano Diretor e 

uma série de outros instrumentos, como o zoneamento ambiental, a legislação financeira e 

tributária, além dos institutos jurídicos e políticos, do direito de superfície, do direito de 

preempção, do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e Estudo Prévio de Impacto de 

Vizinhança (EIV), entre outros (art. 4º, V e VI).  

 Ressaltando-se que o EIV deve ser exigido nos termos de lei municipal para assegurar 

a proteção à qualidade de vida da população residente nas proximidades de empreendimentos 

e atividades privados ou públicos que apresentam potencial degradação ambiental. Nesses 
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casos, as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento ficam 

condicionadas a fatores como nível de adensamento populacional, presença de equipamentos 

urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e 

demanda por transporte público, ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimônio 

natural e cultural (arts. 36 e 37). Infere-se, desse modo, sua forte ligação ao binômio urbano-

ambiental. 

 Um aspecto extremamente importante do Estatuto da Cidade diz respeito à 

participação popular, categorizada como uma das diretrizes gerais da política urbana, 

conforme aduz o art. 2º, II
147

: “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”. 

 Esse perfil democratizante é percebido por Raquel Rolnik
148

, para quem “o desafio 

lançado pelo Estatuto incorpora o que existe de mais vivo e vibrante no desenvolvimento de 

nossa democracia – a participação direta (e universal) dos cidadãos nos processos decisórios”. 

Refere-se a autora às audiências públicas, aos plebiscitos e referendos, aos orçamentos 

participativos como instrumentos que os municípios devem utilizar para ouvir os cidadãos em 

momentos de tomada de decisão acerca da intervenção sobre o território da cidade. 

 E em relação ao valor histórico do Estatuto da Cidade para o país, concorda-se com 

Marise Duarte
149

, para quem essa lei se constitui num importante arsenal normativo capaz de 

municiar a reforma urbana, especialmente na redução da desigualdade social e na construção 

democrática das cidades, articulando a Agenda Verde (Conferência do Rio – 1992) com a 

Agenda Marrom (Conferência de Istambul – 1996), mediante a exigência de função 

socioambiental da propriedade e o reconhecimento do direito à cidade sustentável. 

 

3.3.2 Medida Provisória nº 2.220/2001 

  

 Em consonância com a determinação constitucional constante do art. 183, §1º, o 

Estatuto da Cidade prevê, entre os instrumentos da política urbana, a Concessão de Uso 

Especial para Fins de Moradia (art. 4º, V, “h”), cuja disciplina constava de seção específica 
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 Há várias referências à participação popular no Estatuto da Cidade, entre elas citam-se as seguintes: art. 2º, II, 

XVIII; art. 4º, III “f” e §3º; art. 40§4º, I; art. 44 e art. 45. 
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 ROLNIK, Raquel. Estatuto da cidade: instrumento para as cidades que sonham em crescer com justiça e 

beleza. In: SAULE JÚNIOR, Nelson; ROLNIK, Raquel. Estatuto da Cidade: novos horizontes para a reforma 

urbana. São Paulo, Pólis, 2001, p. 5-9. 
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 DUARTE, Marise Costa de Souza. Meio ambiente e moradia: direitos fundamentais e espaços especiais na 

cidade.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 97/98. 
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(do art. 15 ao art. 20). Todavia, na parte do disciplinamento houve o veto político, motivado 

pelo interesse público, surgindo a necessidade de outra normatização para o instituto. 

 Assim, editou-se a Medida Provisória nº 2.220, de 04 de setembro de 2001, que, entre 

outras coisas, dispõe sobre a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia e cria o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano – CNDU, estabelecendo as condições 

segundo as quais se configura o direito à concessão especial de uso sobre imóveis público. 

 De acordo com a referida Medida Provisória, esse direito pode ser adquirido a título 

individual ou coletivo. Na primeira modalidade, os requisitos para ter direito à concessão de 

uso especial para fins de moradia são os seguintes: a) tratar-se de imóvel público, situado em 

área urbana; b) cuja posse, em 30 de junho de 2001, exista há pelo menos cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição; c) com área de até duzentos e cinquenta metros quadrados; 

d) utilizado para moradia do possuidor (ou de sua família) que não seja proprietário ou 

possuidor, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural (art. 1º). 

 Na forma coletiva permanecem praticamente essas mesmas exigências, mas a natureza 

do possuidor é diversa, pois nesse caso é a população de baixa renda, ou seja, aquela com 

renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou a que possua renda familiar 

mensal de até três salários mínimos
150

.  

Outra mudança na modalidade coletiva consiste na caracterização do imóvel, pelo fato de que 

no local não é possível identificar os terrenos ocupados pelos possuidores individualmente 

(art. 2º), deixando evidente o interesse público em regularizar a posse no âmbito das favelas 

brasileiras, numa tentativa de minimizar os conflitos de vizinhança, na medida em que cada 

família passa a ter uma fração ideal do terreno. 

 No caso de a ocupação acarretar risco à vida ou à saúde dos ocupantes não se pode 

admitir a concessão de uso para permanecer em residências precárias. De forma que, com o 

objetivo de assegurar o direito fundamental à moradia digna, o Poder Público deve garantir ao 

possuidor o exercício desse direito em outro local adequado (art. 4
o
). 

 Outra problemática importante diz respeito aos aspectos urbanísticos, pois existem 

casos de ocupação de imóveis localizados em áreas de preservação ambiental e de proteção 

dos ecossistemas naturais, bem como as ocupações de vias públicas de comunicação (ruas, 

avenidas, praças).  Nessas e em outras situações similares, a Medida Provisória elege a 

supremacia do interesse público na conservação da paisagem e harmonia do espaço urbano 
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 Conceito possível de ser extraído do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, que dispõe sobre o Cadastro 

Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal, especialmente no art. 4º, II, “a” e “b”. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6135.htm> Acesso: 19 jan. 
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(bens ambientais difusos) em relação às pretensões de natureza meramente individuais, 

facultando ao Poder Público assegurar a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia em 

outro local (art. 5º). 

 Enfim, a relevância jurídica desse instituto, no que se refere à abordagem urbanístico-

ambiental, reside, sobretudo, no fato de que muitas situações fáticas consolidadas de uso 

podem ser legitimadas. Se por um lado, os bens públicos
151

 são imprescritíveis e, assim, 

insuscetíveis à usucapião
152

, não se impede, com a concessão da posse, que eles possam servir 

à função social de moradia, particularmente para as famílias financeiramente carentes. 

Concedido o Uso Especial para Fins de Moradia, seja pela via administrativa ou pela judicial, 

legitima-se a posse sobre o imóvel urbano e, consequentemente, o próprio direito à moradia. 

     

3.3.3 Lei do Parcelamento do Solo Urbano 

  

 A legislação acerca desse tema possui grande relevância para as cidades sustentáveis, 

particularmente no que se reporta à habitação, haja vista cuidar do direito à terra urbana 

formalmente legalizada. A eficácia jurídica e social das regras do parcelamento garante o 

acesso das famílias à moradia juridicamente segura, evitando a formação de assentamentos 

informais/subnormais. 

 O parcelamento do solo urbano é regulamentado pela Lei nº 6.766, de 19 de dezembro 

de 1979, com modificações posteriores, principalmente introduzidas pela Lei nº 9.785, de 21 

de janeiro de 1999, e pode ser feito de duas formas distintas: mediante o loteamento e através 

do desmembramento. 

 O loteamento consiste na subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 

abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação 

ou ampliação das vias existentes, enquanto que o desmembramento é a subdivisão de gleba 

em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que 

não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, 

modificação ou ampliação dos já existentes (Lei nº 6.766/1979, art. 2º). 

 Em atenção a padrões mínimos de sustentabilidade urbana, há um extenso regramento 

sobre a infraestrutura básica dos parcelamentos, especialmente no que se refere aos 

equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, à iluminação pública, ao 
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 Os bens públicos são definidos e classificados, por exemplo, pelo Código Civil (arts. 98 a 103). 
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 CRFB. Art. 183, §3º: os imóveis públicos [urbanos] não serão adquiridos por usucapião; art. 191, parágrafo 
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esgotamento sanitário, ao abastecimento de água potável, à energia elétrica pública e 

domiciliar e às vias de circulação. 

 A propósito, é perceptível nessa lei a preocupação com a condição física das áreas a 

serem parceladas, de modo que são proibidos os parcelamentos em terrenos alagadiços e 

sujeitos a inundações, sem que se tomem previamente as providências para o escoamento das 

águas. Proíbe-se, igualmente, parcelamento em terrenos que tenham sido aterrados com 

material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados, e em terrenos com 

declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências 

específicas das autoridades competentes (Lei nº 6.766/1979, art. 3º, parágrafo único). 

 Quando trata dos requisitos urbanísticos para loteamento, a lei ora analisada estabelece 

os padrões mínimos a serem nacionalmente adotados, ora remete a matéria à legislação local. 

Veja-se, por exemplo, a dimensão das áreas destinadas a sistemas de circulação, a 

implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público 

(Lei nº 6.766/1979, art. 4º, §1º). Nesse caso, essas áreas deverão ser proporcionais à 

densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona 

em que se situem. 

 Essa remissão do assunto à legislação local não constava do texto originário da lei. 

Como afirmado anteriormente, ela é fruto de uma alteração promovida em 1999
153

. Se, por 

exemplo, antes era exigida reserva de um percentual mínimo 35% (trinta e cinco por cento) da 

gleba para fins de circulação, implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a 

espaços livres de uso público, agora esse percentual pode variar, inclusive dentro de uma 

mesma cidade, consideradas as zonas, os usos permitidos e os índices urbanísticos de 

parcelamento e ocupação do solo (Lei nº 6.766/1979, art. 4º, I, e §1º). 

 Outra novidade diz respeito à inusitada dispensa de iluminação pública como requisito 

urbanístico básico nos loteamentos de interesse social (Lei nº 6.766/1979, art. 2º, §6º). 

Criticando essa dispensa, Patrícia Marques Gazola
154

 explica que se cuida de uma 

“simplificação” que viabiliza a implantação de loteamentos sem qualquer iluminação pública 

e uma discriminação que fomenta a violência e a criminalidade nos bairros escuros. O que 

contraria o próprio conceito de moradia adequada. 

 Já no que se refere ao tamanho dos lotes, prescreve que eles deverão ter área mínima 

de 125m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, 
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embora autorize a flexibilização na hipótese de loteamento se destinar a urbanização 

específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social. 

 A lei busca garantir uma ordenação adequada do espaço urbano e o maior acesso 

possível aos equipamentos urbanos (abastecimento de água, serviços de esgoto, energia 

elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado) e comunitários (escolas, 

espaços culturais, postos de saúde e hospitais, além de áreas de lazer).  

 Assim, exige que, desde o projeto de loteamento, haja a indicação dos arruamentos 

contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, desses 

equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as 

respectivas distâncias da área a ser loteada (Lei nº 6.766/1979, art. 6º). 

 Além de tratar de questões administrativas, a lei do parcelamento tipifica 

criminalmente algumas condutas, procurando resguardar o interesse público em preservar o 

equilíbrio ambiental. Considera-se crime contra a Administração Pública, por exemplo, dar 

início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins 

urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições 

legais (art. 50, I), com pena de reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 

(cinquenta) salários mínimos. 

 Uma questão que se impõe sobre a prática desse crime diz respeito à responsabilidade 

penal do empreendedor e das autoridades públicas responsáveis pela adequada tutela do meio 

ambiente artificial. Nos termos do art. 51 da Lei do Parcelamento, quem, de qualquer modo, 

concorre para a prática dos crimes previstos no crime acima referido incide nas penas 

cominadas, considerados em especial os atos praticados na qualidade de mandatário de 

loteador, diretor ou gerente de sociedade. Portanto, nessa hipótese, é patente a 

responsabilidade das pessoas que, de forma dolosa, dão causa ao parcelamento irregular. 

 Enfim, a lei do Parcelamento do Solo Urbano estreita fortemente a relação existente 

entre os aspectos urbanísticos e ambientais no âmbito da urbe e contribui decisivamente para 

se definir um padrão adequado de moradia em cidades ambientalmente sustentáveis.  

 Em suma, ela tem a pretensão de assegurar aos citadinos uma boa circulação, o acesso 

aos equipamentos urbanos e comunitários básicos e o conforto ambiental necessário, 

proibindo o loteamento de terrenos inapropriados à moradia humana e criminalizando 

condutas que desrespeitem esses valores. 

 Registre-se, em tempo, que tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 

20/2007, dispondo sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e sobre a regularização 
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fundiária sustentável de áreas urbanas, denominada de Lei da Responsabilidade Territorial 

Urbana
155

. 

 A proposição legislativa pretende instituir, dessa forma, uma nova legislação sobre 

parcelamento do solo urbano, em substituição à atual. Todavia, em cumprimento às 

disposições constitucionais não poderia deixar de aproximar, cada vez mais, os elementos 

urbanísticos aos ambientais, tais como: a) função social da propriedade urbana e da cidade; b) 

garantia do direito à moradia e ao desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos; 

c) urbanismo como função pública e respeito à ordem urbanística; e d) garantia do meio  

ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo. 

Uma das justificativas do projeto aduz que essas regras “constituem instrumentos 

essenciais para assegurar que a expansão e a ocupação das áreas urbanas ocorram de forma 

correta do ponto de vista urbanístico, ambiental e social” e que o Poder Legislativo tem a 

obrigação de atualizá-las.  

De tudo isso, pode-se inferir que o padrão oportuno e conveniente de moradia humana 

na cidade começa pelo adequado parcelamento do solo. Eis, portanto, um dos elementos a 

nortearem políticas habitacionais que, de fato, garantam a moradia adequada de forma mais 

universal. 

  

3.3.4 Lei do Saneamento Básico 

  

 Apesar da legislação se referir a saneamento básico, em verdade se pode trabalhar 

também com a noção mais ampla de saneamento ambiental, no próprio instante em que se 

estabelecem regras, atividades e procedimentos com vistas à melhoria das condições de vida 

na cidade, mediante a prestação de serviços essenciais à população. Nesse sentido, a temática 

ganha relevância na reflexão em torno da definição de um padrão para as políticas 

habitacionais de garantia à moradia adequada. 

 Diante disso, deve-se entender a expressão saneamento ambiental como sendo o 

conjunto de serviços e equipamentos públicos destinados ao abastecimento de água potável, 

ao esgotamento sanitário, à limpeza pública e manjo dos resíduos sólidos, bem como à 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 
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 Atente-se para o fato de que na normativa internacional se encontra preocupação com 

essa questão. Na Declaração sobre Cidades e Outros Assentamentos Humanos no Novo 

Milênio, por exemplo, há o compromisso dos signatários em promoverem o acesso à água 

potável segura para todos e facilitar a provisão de infraestrutura e serviços urbanos essenciais, 

inclusive saneamento adequado (Item 59). 

 Em consonância com a orientação internacional em defesa das cidades limpas, a 

CRFB estabelece uma obrigatoriedade a todos os entes da federação no sentido de preservar o 

meio ambiente e combater todas as formas de poluição, prescrevendo, expressamente, que 

essa é uma competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

(art. 23, VI). 

 No plano infraconstitucional, a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, configurando uma política baseada em 

princípios, metas, órgãos e instrumentos
156

. De partida, essa lei elenca os princípios 

fundamentais que norteiam as ações no campo do saneamento básico, com destaque para a 

universalização do acesso, na ousada pretensão de que todos os domicílios ocupados possuam 

o saneamento básico, visando à saúde pública e à proteção do meio ambiente. 

 A propósito, estatísticas oficiais apontam que, em 2011, quase um terço (30,6%) dos 

domicílios no País ainda não tinham acesso ao saneamento adequado, o que representava 16 

milhões de domicílios
157

. Como estratégia para superar essa deficiência e atingir a 

universalização pretendida, uma hipótese possível é a formação dos consórcios públicos, 

pactuados entre diferentes entes políticos, especialmente municípios limítrofes, para a 

prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico. 

 Destaque-se ainda o princípio da integração entre as diversas atividades vinculadas ao 

tema (abastecimento, esgotamento, limpeza, drenagem), segundo a compreensão de que 

somente assim é possível propiciar à população um ambiente sadio a partir da maximização 

da eficácia das ações e resultados (art. 2º, II). 

  Em seguida, o art. 3º da citada lei traz um conceito amplo de saneamento básico, 

entendido como um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais. O 
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abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 

instrumentos de medição, constitui-se num dos elementos que integra esse conceito. 

Integra ainda o conceito de saneamento básico, o esgotamento sanitário, que abrange 

coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as 

ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. 

Da mesma forma, consideram-se saneamento básico a limpeza urbana e o manejo de 

resíduos sólidos, que envolve desde a coleta até a destinação final do lixo doméstico e aquele 

decorrente da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.  

Por fim, completam o conteúdo legal de saneamento básico a drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas, mediante o transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 

vazões de cheias, o tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas 

urbanas. 

 Por se tratar de um interesse coletivo e indisponível, a lei exige que toda edificação 

permanente urbana seja conectada às redes públicas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário (art. 45), quando disponíveis, afinal se cuida de uma questão de saúde 

da população, de qualidade de vida e conforto ambiental. 

 Em termos de órgãos e instrumentos de ação, a Lei do Saneamento institui o Plano 

Nacional de Saneamento Básico (PNSB), com metas de curto, médio e longo prazo dirigidos 

à melhoria da salubridade ambiental, incluindo o provimento de banheiros e unidades 

hidrossanitárias para populações de baixa renda (art. 52, §1º, I).  

A lei cria também o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico 

(SINISA), voltado para coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação do 

serviço, disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a 

caracterização da demanda e da oferta de saneamento básico, além de permitir o 

monitoramento e a avaliação da eficiência e da eficácia das ações. 

Como desdobramento dessas normas, existe o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS, vinculado à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, órgão do 

Ministério das Cidades. A atuação do SNIS diz respeito à consolidação de informações nesse 

segmento, como o abastecimento de água, por exemplo.  

Assim, o SNIS publicou um estudo em 2012 afirmando que a média nacional de 

atendimento por redes de água nas áreas urbanas das cidades brasileiras corresponde de 
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92,5% (noventa e dois inteiros e cinco décimos por cento). São dados coletados em 4.952 

municípios no ano de 2010
158

. 

Nesse momento, é importante lembrar a advertência de Braga Junior
159

 no sentido de 

que se há uma deficiência na proteção ao meio ambiente no Brasil certamente ela não decorre 

da escassez de normas, haja vista a profusão legislativa existente (leis, decretos, portarias, 

resoluções). Essa lacuna resultaria, em verdade, da falta de políticas públicas voltadas para 

higidez ambiental. 

Na acertada opinião de Gilka da Mata
160

, “o saneamento básico integra o conjunto de 

ações destinadas a promover a saúde preventiva da população”. Com efeito, a ausência desse 

serviço público, além de comprometer a paisagem e a higiene urbana, acarreta várias doenças 

e, consequentemente, perda da qualidade de vida, principalmente para a população carente. 

De tudo o exposto, conclui-se que o saneamento ambiental é também um dos 

elementos a integrarem a definição do padrão de política habitacional que garanta o acesso à 

moradia adequada. 

 

3.3.5 Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

   

 A edição de uma legislação pertinente ao tratamento de resíduos sólidos atende à 

demanda por ambientes mais limpos e saudáveis, mesmo diante da crescente produção, 

circulação e consumo de produtos potencialmente degradantes, como pilhas e baterias, penus, 

substâncias derivadas de petróleo e componentes eletroeletrônicos. 

Alie-se a isso, a preocupante e repetida cena em que aparecem animais e humanos 

escarafunchando amontoados de resíduos lançados em áreas conhecidas como lixões, onde 

são lançados os subprodutos ou rejeitos domiciliares, industriais e, às vezes, até hospitalares. 

Esses locais são extremamente insalubres e se tornam num dos maiores problemas ambientais 

do país. 

Destarte, importa refletir quanto se produz de resíduos sólidos, que destino final lhe é 

dado e qual a consequência da sua disposição inadequada. Enfim, é preciso investigar se 

existe uma política relativa aos resíduos sólidos e qual a relação dela com a qualidade da 

moradia humana na cidade, de forma a ser levada a em conta nas políticas habitacionais. 
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De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil produz, diariamente, 

aproximadamente 183 (cento e oitenta e três) mil toneladas de lixo urbano e em quase metade 

dos municípios tudo isso é disposto diretamente em lixões a céu aberto, contaminando o solo, 

o lençol freático, provocando doenças e produzindo prejuízos incalculáveis para o meio 

ambiente
161

. 

Essa problemática já é objeto de normatização internacional e interna. O Item 59 da 

Declaração sobre Cidades e Outros Assentamentos Humanos no Novo Milênio, por exemplo, 

prevê o compromisso dos Estados participantes com a política de gestão de resíduos sólidos. 

E, em função disso, bem como no cumprimento do dever constitucional de proteger o 

meio ambiente contra as diversas formas de poluição (art. 23, VI), a União editou a Lei nº 

12.305, de 02 de agosto de 2010, que, entre ouras atribuições, institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, tratando acerca dos conceitos, princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes 

e responsabilidades relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos
162

. 

Essa lei se constitui, pois, no marco regulatório nacional para o setor. 

 Quanto ao âmbito pessoal de aplicação, a lei abrange pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado que sejam responsáveis pela geração de resíduos sólidos 

(fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores), bem como aquelas 

que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, como os municípios, tendo como princípio a responsabilidade dos geradores desses 

resíduos e do poder público (art. 1º, §1). 

 Seguindo uma tendência da legislação ambiental, essa lei usa a técnica legislativa de 

estabelecer conceitos dos respectivos institutos. Assim, concebe resíduos sólidos como sendo 

o todo “material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a 

proceder, nos estados sólido ou semissólido”. Inclui-se ainda nesse rol, alguns “gases contidos 

em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou em corpos d’água” (art. 3º, XVI). 

 A título exemplificativo, podem ser citados, como resíduos sólidos, os agrotóxicos, as 

pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos 
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eletroeletrônicos e seus componentes, entre outros elencados no art. 33 da referida lei. Mas, 

há pelo menos outros dois conceitos muito importantes nessa lei. 

 O primeiro deles diz respeito ao denominado gerenciamento de resíduos sólidos, que, 

de acordo com o art. 3º, X, consiste no “conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, 

nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”, 

acrescentando o dispositivo legal que essas ações devem ser realizadas “de acordo com plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos”. 

 Em seguida, há a definição do que seja a gestão integrada de resíduos sólidos, que 

consiste no “conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de 

forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com 

controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável” (art. 3º, XI). 

 Entre os elementos mais importantes da Lei nº 12.305/2012 encontra-se a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, 

metas e ações, tudo articulado com outras políticas, como a Política Nacional do Meio 

Ambiente, a Política Nacional de Educação Ambiental e a Política Federal de Saneamento 

Básico. 

 Consoante o art. 6º, alguns dos princípios fundamentais da PNRS são comuns a todo o 

Direito Ambiental. Entre eles, está a prevenção, que impõe uma ação ou intervenção estatal 

antecipada e acauteladora quando a ciência já tem a comprovação de que um determinado 

empreendimento, atividade ou comportamento é ambientalmente degradante. Seria o caso, por 

exemplo, de proibir a disposição final de pilhas e baterias em lixões, pois elas contaminam o 

solo e a água pela infiltração de elementos químicos. 

 Correlato à ideia de prevenção é ainda o princípio da precaução, que, nas palavras de 

Paulo Affonso Leme Machado
163

, caracteriza-se pela ação antecipada diante do risco ou do 

perigo, justificando-se que, na ausência de certeza quanto ao possível dano ambiental de um 

determinado empreendimento, atividade ou comportamento é melhor não arriscar. 

 Outro princípio de Direito Ambiental reproduzido na lei consiste na ideia do poluidor-

pagador, cuja base legal se encontra na Lei nº 6.938/1981, especialmente no art. 4º, inciso 

VII, ao estabelecer que a Política Nacional do Meio Ambiente visará “à imposição, ao 

poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados”. 
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 Mencionem-se ainda o desenvolvimento sustentável e a solidariedade, mediante a 

cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais 

segmentos da sociedade, bem como o respeito às diversidades locais e regionais. 

 O direito à informação é outro princípio relevante para a eficiência da PNRS, 

permitindo que a sociedade possa conhecer as ações e os dados oficiais referentes ao tema, 

oportunizan-lhe inclusive a participação e o exercício do controle social sobre as medidas 

adotadas. 

 Mas há outros princípios mais específicos, como a questão da ecoeficiência, 

consistente na compatibilização entre o fornecimento de bens e serviços, a qualidade de vida e 

a redução do impacto ambiental, respeitando a capacidade de sustentação do planeta. Além 

disso, deve-se registrar o viés inclusivo de se reconhecer o resíduo sólido reutilizável e 

reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor 

de cidadania. 

 Ressalte-se que a atividade de reciclagem recebeu dessa lei um tratamento especial, 

afinal, além de se constituir num princípio da PNRS, a reutilização, a reciclagem e o 

tratamento dos resíduos sólidos aparecem entre os objetivos dessa política, de modo que se 

preveem como prioritários, nas aquisições e contratações governamentais, os produtos 

reciclados e recicláveis (art. 7º, XI, “a”). 

 Uma meta muito importante da PNRS consiste na eliminação dos lixões (art. 15, V), 

por se tratar de uma disposição final de resíduo ambientalmente inadequada, embora se 

reconheçam as dificuldades do Poder Público em fazê-lo. Para Francisco Luiz Rodrigues
164

, 

esse será um dos maiores obstáculos na implantação da lei pelos pequenos e médios 

municípios brasileiros, apontando as seguintes razões: a) passivos ambientais formados ao 

longo de décadas; b) desconhecimento e despreparo dos gestores municipais para enfrentar 

esse desafio; c) falta de prioridade na aplicação dos recursos orçamentários na área. 

 No que se refere aos instrumentos da PNRS, destacam-se os planos e inventários sobre 

resíduos sólidos, a coleta seletiva, o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e 

agropecuária, bem como o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de 

outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.  

 Com isso, desenvolve-se a “logística reversa”, que é o processo de restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (art. 3º, XII). Para o 
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Ministério do Meio Ambiente
165

, a logística reversa se caracteriza como um instrumento de 

desenvolvimento econômico e social, baseado num “conjunto de ações, procedimentos e 

meios para coletar e devolver os resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento 

em seu ciclo de vida ou em outros ciclos produtivos”. 

 Consoante o disposto no art. 33, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus e óleos lubrificantes, lâmpadas e 

eletroeletrônicos são obrigados a estruturarem e a adotarem o instrumento de logística reversa. 

A justificativa para essa exigência reside no fato de que as características e composição física 

desses produtos os potencializam ao maior impacto à saúde pública e ao meio ambiente. 

 Existem ainda os seguintes instrumentos: pesquisa científica e tecnológica, educação 

ambiental, incentivos fiscais, financeiros e creditícios, além de fundos, sistemas, conselhos, 

cadastros e acordos setoriais, tudo conforme o disposto no art. 8º da citada lei. Registre-se, 

nesse sentido, a instituição do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 

Sólidos (SINIR), organizado e mantido conjuntamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios (art. 12). 

 Outra inovação importante dessa lei diz respeito às soluções consorciadas ou 

compartilhadas entre dois ou mais Municípios na gestão dos resíduos sólidos. Essa seria a 

saída, por exemplo, para acabar com os populares “lixões”. Os consórcios intermunicipais são 

imprescindíveis especialmente nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, como garantia de maior eficiência e economicidade na aplicação dos recursos 

públicos (art. 11), com significativo ganho ambiental. 

 Tudo isso explica a previsão dos denominados planos de resíduos sólidos, em nível 

nacional, estadual e municipal, podendo ser ainda intermunicipais e microrregionais (art. 14). 

Certamente aqui está outro grande obstáculo a ser superado pela Administração Pública. Há 

dados apontando que, até o ano de 2012, apenas 10% (dez por cento) dos municípios 

brasileiros concluíram seus planos
166

. 

 Para superar essa dificuldade, certamente repactuação entre os entes federativos, no 

sentido de buscarem um federalismo mais cooperativo, pode ser uma alternativa. No próprio 

instante em que a legislação direciona as administrações para os consórcios públicos
167

, de 
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 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Guia para elaboração dos planos de gestão dos resíduos sólidos. 

Brasília: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, 2011, p. 22-23. 
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 Lembrando que existe legislação nacional específica acerca do tema. Trata-se da Lei nº 11.107, de 6 de abril 

de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências.  



99 

 

 

certo modo está induzindo a construção de um novo modelo de relação entre as esferas 

políticas. 

 Existe também uma importante relação entre o gerenciamento dos resíduos sólidos e 

as condições de higiene no espaço urbano, a partir do momento em que a lei categoriza os 

denominados resíduos sólidos urbanos (art. 13, II), contemplando os resíduos domiciliares 

(originários de atividades domésticas em residências) e aqueles originários da varrição, 

limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. Esse tratamento 

legal força o poder público e a sociedade como um todo a cuidar melhor qualidade ambiental 

da cidade. 

 Portanto, além de representar um marco regulatório para o setor, a Lei dos Resíduos 

Sólidos complementa o que já dispunha a Lei do Saneamento Básico a fim de se construírem 

cidades ambientalmente sustentáveis. De igual modo, o tratamento apropriado dos resíduos 

sólidos integra o padrão geral de mordia humana na cidade, a induzir as políticas públicas 

habitacionais. 

  

3.3.6 Lei de Mobilidade Urbana 

 

 Indissociável à ideia de cidades sustentáveis está a garantia de que todos têm direito à 

mobilidade urbana, ou seja, ao deslocamento de pessoas e bens no interior da urbe, 

principalmente com a utilização de veículos nas vias públicas de circulação (ruas e avenidas), 

de transportes não motorizados, como bicicletas, e movimentação segura de pedestres. 

 Todavia, esse ainda não é um direito assegurado na generalidade das cidades 

brasileiras. E quem constata isso é o próprio Ministério das Cidades
168

 em trabalho publicado 

no ano de 2007: 

 

a política de mobilidade verificada na quase totalidade das cidades brasileiras, ao 

invés de contribuir para a melhoria da qualidade da vida urbana, têm representado 

um fator de sua deterioração, causando redução dos índices de mobilidade e 

acessibilidade, degradação das condições ambientais, desperdício de tempo em 

congestionamentos crônicos, elevada mortalidade devido a acidentes de trânsito e 

outros problemas, já presentes até mesmo em cidades de pequeno e médio portes. 

 

 No plano internacional, verifica-se a preocupação com o assunto, por exemplo, no 

Item 59 da Declaração sobre Cidades e Outros Assentamentos Humanos no Novo Milênio, 
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quando também faz referência à necessidade de uma política de transporte sustentável 

integrado e acessível para todos. E, como visto acima, desde a Carta de Atenas, influenciada 

pela doutrina de Le Corbusier, a circulação é categorizada como uma das funções essenciais 

da cidade. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a União, com fulcro na competência 

exclusiva para estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento urbano (CRFB, art. 21, XX), 

inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos, editou a Lei nº 12.587, de 03 de 

janeiro de 2012, instituindo as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). 

Definindo mobilidade urbana como a condição em que se realizam os deslocamentos 

de pessoas e cargas dentro na cidade (art. 4º, I), a lei estabelece como objetivos principais da 

PNMU: a) integrar os diferentes modos de transporte; b) melhorar a acessibilidade e 

mobilidade das pessoas e cargas no território do Município; c) contribuir para o acesso 

universal à cidade (arts. 1º e 2º). Alerte-se para o fato de que todos esses objetivos estão 

inseridos num contexto amplo de planejamento e desenvolvimento urbanos, previstos na 

Constituição da República Federativa do Brasil
169

. 

A lei cria o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, consistente no “conjunto 

organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que 

garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município” (art. 3º) e, no que se 

refere aos princípios da PNMU, destacam-se a acessibilidade universal, o desenvolvimento 

sustentável das cidades, equidade no acesso ao transporte público coletivo e a segurança dos 

cidadãos ao se deslocarem (art. 5º). 

E entre as diretrizes da PNMU, na forma disposta no art. 6º, registre-se a necessidade 

de sua integração à política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de 

habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo. Como todas elas são 

faticamente interdependentes, a legislação não as poderia separar normativamente. 

Chama-se a atenção para a relevância dessa integração, pois havendo o divórcio entre 

as políticas de urbanização e de mobilidade urbana, tende a existirem graves problemas do 

ponto de vista da qualidade de vida, da sustentabilidade ambiental, da equidade na 

apropriação da cidade e dos custos sociais e econômicos de funcionamento das cidades.  

Veja-se o caso da segregação espacial, gerada por erros na política de zoneamento ou 

de loteamentos do solo urbano, que obriga a população de baixa renda a realizar 
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deslocamentos extensos, demorados e dispendiosos, em função da separação entre as áreas 

residenciais (geradoras de demanda) e as áreas de comércio, serviços e indústrias (que atraem 

demanda)
170

. 

Outra diretriz muito importante consiste na prioridade dos modos de transportes não 

motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o 

transporte individual motorizado, como mecanismo para facilitar a circulação das pessoas e 

diminuir as diversas formas de poluição geradas pelos veículos. 

A PNMU possui objetivos nobres, consoante o disposto no art. 7º, como reduzir as 

desigualdades e promover a inclusão social, promovendo o acesso aos serviços básicos e aos 

equipamentos sociais, especialmente na área de saúde, educação, saneamento ambiental, 

cultura e lazer. Do rol, consta ainda o objetivo de proporcionar melhoria nas condições 

urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade, certamente 

melhorando a qualidade dos deslocamentos e reduzindo-lhes os custos. 

Registre-se, também, a intenção de promover o desenvolvimento sustentável com a 

mitigação dos custos ambientais dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades, 

sobretudo diminuindo os índices de poluição gerada pelo lançamento de gás carbônico na 

atmosfera. 

A proposta de consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da 

construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana é outro objetivo da PNMU. 

Aqui, ganha relevo a adoção do orçamento participativo, assim como a atuação efetiva dos 

conselhos municipais e o comprometimento da sociedade organizada em defesa do bem-estar 

urbano. 

Na seara urbanística, o art. 23 da citada lei estabelece instrumentos destinados à 

melhoria da circulação, como a destinação de espaço exclusivo nas vias públicas para os 

serviços de transporte público coletivo, como os corredores exclusivos, e modos de 

transportes não motorizados, a exemplo das ciclovias. Além disso, aduz à necessidade de 

políticas de estacionamento e controle do transporte de carga, promovendo-se limitações de 

interesse público. 

No contexto histórico atual, merece ser registrado, ainda no que se refere à mobilidade 

urbana, o chamado Regime Diferenciado de Contratação, criado pela Lei nº 12.462, de 04 de 

agosto de 2011, para aumentar a celeridade das licitações e facilitar os contratos celebrados 
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pela Administração Pública com vistas às obras vinculadas à Copa de 2014 e às Olimpíadas 

de 2016, entre outras atividades. Trata-se, essencialmente, de um conjunto de disposições 

normativas que flexibilizam as regras constantes da Lei nº 8.666/1993, que institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública, segundo um padrão comum. 

O RDC poder utilizado nas obras de engenharia para abertura ou alargamento de vias 

de circulação nas cidades que sediarão esses eventos, por exemplo, que demandam maior 

rapidez, diante da proximidade dessas competições. De acordo com informação do Ministério 

do Planejamento
171

, “uma licitação no Departamento Nacional e Trânsito (DNIT) demora 

cerca de 250 dias de concorrência no modelo tradicional. Com o RDC, o prazo foi encurtado 

entre 60 e 90 dias da data da publicação do edital até a homologação”. 

Espera-se que a conclusão mais rápida dessas obras beneficie não apenas os turistas 

que visitarão o país durante esses eventos, mas principalmente a população permanentemente 

residente nas cidades beneficiadas, que poderão circular em vias mais amplas e modernas, 

com segurança e acessibilidade, além de ambientalmente mais confortáveis, mediante a 

inserção do verde no conceito de circulação urbana. 

Nesse sentido, fica evidente que as preocupações com a PNMU, principalmente com a 

efetiva aplicação dos seus instrumentos, encampa a doutrina de Le Corbusier e as orientações 

emanadas da Carta de Atenas. Infere-se, portanto, que a mobilidade urbana é, também, um 

elemento que interfere na definição de um padrão adequado de política habitacional 

constitucionalmente adequada. 

 

3.3.7 Lei Complementar nº 140/2011 

  

 Há um conjunto de normas constitucionais demandando a atuação das entidades 

federativas no sentido de garantirem a higidez ambiental e o bem-estar das pessoas, inclusive 

na perspectiva da sustentabilidade. Citem-se, por exemplo, o art. 23, III, VI e VII, que diz 

respeito à preservação dos diversos ambientes (natural, cultural, artificial e do trabalho) e ao 

combate à poluição, assim como o art. 225, caput, voltado para a sustentabilidade ambiental. 
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 Por essa razão e com fundamento no parágrafo único do art. 23 da Constituição da 

República Federativa do Brasil
172

, editou-se essa Lei Complementar nº 140, de 08 de 

dezembro de 2011, com vistas a fixar as bases em torno das quais ocorrerá a cooperação entre 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes 

do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à 

proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 

preservação das florestas, da fauna e da flora. 

 Trata-se de um complexo normativo orientado pelo critério da cooperação entre os 

entes federativos, mediante consórcios públicos, convênios, acordos de cooperação técnica, 

delegações e ações conjuntas, embora estabeleça, também, um extenso rol com as atribuições 

de cada entidade política em relação à temática ambiental. 

 Essa lei confere, por exemplo, um importante delineamento ao instituto do 

licenciamento ambiental, concebido como “o procedimento administrativo destinado a 

licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental” 

(art. 2º, I).  

 O licenciamento pode ser realizado pela tanto pela União quanto pelos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, consoante delimitação material feita pela citada lei. No que se 

refere às atividades ou empreendimentos que causem impacto ambiental de âmbito local 

(construções habitacionais, por exemplo), a lei estabelece que, em regra, os respectivos 

licenciamentos ambientais são a alçada municipal (art. 9º, XIV, “a”). 

 Para evitar duplicidades e conflitos político-institucionais entre esses entes, a lei 

determina que haja um único licenciador, sem prejuízo da manifestação não vinculante de 

outros órgãos (art. 13). 

 É admitido também o licenciamento em caráter supletivo, observadas as seguintes 

regras: a) inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado ou 

no Distrito Federal, a União desempenha as ações administrativas estaduais ou distritais até a 

criação dessas instituições; b) inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio 

ambiente no Município, o Estado desempenha as ações administrativas municipais até que se 

criem tais instituições; e c) inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio 

                                                           
172

 CRFB, art. 23, Parágrafo Único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 

âmbito nacional. 



104 

 

 

ambiente no Estado e no Município, a União deve desempenhar as ações administrativas até a 

sua criação em um daqueles entes federativos (art. 15, I, II e III). 

 Assim, observa-se que uma das contribuições dessa lei consiste em formatar uma 

diretriz de convergência entre os federativos e não de concorrência das suas ações em matéria 

de proteção e defesa da sadia qualidade ambiental. Cada entidade estando ciente do seu papel 

e da forma de exercê-lo, minimiza-se o conflito e o desperdício de recursos públicos, além de 

representar celeridade nas ações. 

 Sob uma perspectiva mais ampla, a contribuição dessa lei reside na disposição de 

caminhos que possibilitarão a concretização do direito à moradia adequada, no próprio 

instante em que aproxima a atuação dos entes federativos com vistas à implantação das 

políticas públicas de saneamento, resíduos sólidos e mobilidade urbana, por exemplo. 

 

3.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

  

Com base nas informações levantadas, é possível concluir que a Ordem Internacional, 

mediante instituições e documentos, projeta um padrão do direito à moradia urbana a partir do 

binômio urbanismo/ambiental e que esse modelo deve ser seguido pelas nações em geral, 

adaptando-se o que for necessário para atender às especificidades locais. 

Uma das mais importantes contribuições nesse sentido adveio do IV Congresso de 

Arquitetura e Urbanismo, que produziu a Carta de Atenas, cujas declarações definem a 

habitação, o trabalho, a circulação e o lazer como funções essenciais da cidade, além de 

pregarem a necessidade de planejamento e de valorização do sol, do espaço e da vegetação 

como itens necessários à boa habitação humana. Esse documento reconhece, ainda, a 

importância do prolongamento da moradia, com a presença de serviços e de equipamentos 

públicos próximos e acessíveis. 

A ONU também organizou eventos, criou programas e coordenou ações que 

produziram diversos documentos sobre meio ambiente, como a Declaração da Conferência 

das Nações Unidas sobre o Ambiente Urbano, a Declaração sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento e o Relatório Brundtland, que têm chamado a atenção da sociedade para a 

necessidade de usar racionalmente os recursos ambientais, de forma a preservá-los também 

para as futuras gerações. 

Especificamente sobre moradia, os principais documentos da ONU se reportam às 

condições atuais e aos padrões adequados dos assentamentos humanos, incluindo as cidades. 

Os principais documentos com esse viés são a Declaração de Vancouver, a Declaração de 
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Istambul, a Agenda Habitat e a Declaração sobre Cidades e Outros Assentamentos Humanos 

no Novo Milênio. 

Em comum, esses Documentos explicitam preocupações com sustentabilidade dos 

assentamentos humanos no meio urbano, reconhecendo-lhes a importância para a qualidade 

de vida e afirmando que o aperfeiçoamento deles é pré-requisito para completa satisfação das 

necessidades básicas, tais como emprego, moradia, serviços médicos, educação e lazer. As 

recomendações vão todas no sentido de que os governos devem buscar assentamentos 

humanos mais seguros, saudáveis, habitáveis, equitativos, sustentáveis e produtivos. 

No caso do Brasil, a ordem jurídica interna já dispõe de um amplo regramento nesse 

sentido, a exemplo das disposições constitucionais, que estabelecem um direito fundamental 

social à moradia e enunciam competência comum dos entes federativos para protegerem o 

ambiente e combaterem todas as formas de poluição, além da obrigação de promoverem 

programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico, incluindo o espaço urbano, e combater as causas da pobreza e os fatores 

de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 

É ainda no arcabouço constitucional que consta a previsão de uma política urbana, 

direcionada ao planejamento e desenvolvimento da cidade, delimitando-lhe a função 

socioambiental de garantir a melhoria da qualidade de vida das pessoas (bem-estar de todos). 

E no plano infraconstitucional destaca-se uma plêiade de diplomas normativos que 

constituem uma espécie de ordem urbanísitico-ambiental, dispondo sobre cidades 

sustentáveis, parcelamento do solo urbano, concessão de uso especial para fins de moradia, 

saneamento básico, resíduos sólidos e mobilidade urbana.  

Nesse agrupamento ingressa o Estado da Cidade, como conjunto de normas gerais 

sobre urbanismo e política de desenvolvimento urbano, adotando a concepção de cidades 

sustentáveis, que inclui o acesso de todos à moradia de boa qualidade, ou seja, aquela 

estruturalmente segura, juridicamente protegida e ambientalmente confortável. 

Adentra também nessa ordem a legislação relativa ao parcelamento do solo urbano, 

vinculando-o às condições de habitação, na medida em que norteia a infraestrutura básica dos 

parcelamentos, como equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação 

pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e 

domiciliar e vias de circulação. 

Faz parte ainda da ordem urbanístico-ambiental infraconstitucional a concessão de uso 

especial para fins de moradia, instituto que se aproxima muito com a proteção de moradia, na 

dimensão de direito fundamental de resistência, uma vez que, embora sem o título de domínio 
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sobre a terra urbana, o morador dispõe da proteção jurídica da posse mediante um título de 

concessão. 

A regulação do saneamento básico envolve atividades como abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem das águas. Vinculando-se, portanto, com 

qualidade da moradia humana na cidade. Umbilicalmente ligada ao saneamento está a 

legislação sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos, afinal ambos têm grande importância 

para a saúde pública e para a preservação ambiental. Por essas razões também ingressam na 

referida ordem. 

Na mesma seara, aparece a mobilidade urbana, normatizando o deslocamento de 

pessoas e bens no interior da urbe, nas vias públicas de circulação (ruas e avenidas), seja 

mediante a utilização de transportes automotorizados ou não, como as bicicletas, bem como 

definindo regras que garantam a movimentação segura de pedestres. 

 Da análise desse regramento, pode-se concluir que existe uma substanciosa produção 

normativa em defesa do melhor urbanismo e da proteção ambiental, seja no plano externo, 

seja no interno, e que existe, pelo menos no plano do dever-ser, um alinhamento entre os 

preceitos da Ordem Internacional e aqueles que definem os contornos da moradia adequada 

no do sistema jurídico brasileiro. 

 Assim, são esses os instrumentos a nortearem as políticas habitacionais no Brasil, 

contribuindo na construção dos parâmetros ou critérios que levem à conveniente, oportuna e 

eficaz intervenção do poder público com vistas à concretização do direito à moradia adequada 

nas cidades sustentáveis. 
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4 PLANEJAMENTO E SUSTENTABILIDADE URBANA 

 

No segundo e no terceiro capítulos a pretensão deste trabalho consistia em aproximar 

analiticamente institutos urbanísticos e o meio ambiente artificial, abordando-se aspectos 

históricos e conceituais da cidade e as respectivas condições de habitação humana. Além 

disso, revisando-se o panorama normativo na ordem internacional e interna, com ênfase na 

definição da moradia adequada nos documentos oficiais. 

Neste quarto capítulo, volta-se a atenção para a análise do Planejamento Urbano e do 

seu produto final: as cidades sustentáveis. De igual forma, tendo como foco principal as 

questões ligadas à qualidade da habitação.  

Nesse esforço, serão identificados os elementos conceituais do planejamento, 

principalmente as características da imprescindibilidade, da interdisciplinaridade e da 

instrumentalidade. Analisam-se também os instrumentos que o corporificam, procurando 

relacioná-los segundo o que dispõem os documentos aqui trabalhados. 

Mostra-se igualmente importante refletir sobre o contexto no qual o Planejamento 

Urbano é pensado, estruturado e executado, bem como o seu fundamento jurídico-

constitucional. Tarefa não menos importante consiste em definir-lhe os responsáveis pela 

implantação e a reflexão em torno da sua natureza instrumental. 

Essas questões levam, inevitavelmente, à inquirição dos contornos da Política Urbana, 

prevista constitucionalmente, mas dependente de complementação infraconstitucional, 

mediante a adoção de variados instrumentos, que, por sua vez, são vinculados às políticas 

públicas de natureza social, econômica, tributária, financeira, ambiental e urbanística. 

 Em seguida, ao se perquirir acerca do produto final do Planejamento Urbano, será 

apresentada a concepção de sustentabilidade aplicada às cidades, tendo como base o 

arcabouço normativo pertinente ao tema, sem prejuízo de incursões doutrinárias. Essa 

investigação se motiva para responder o seguinte: o que é necessário para se atribuir o 

qualificativo “sustentável” a uma cidade? 

 É oportuno, ainda acerca da sustentabilidade das cidades, avaliar se existe um 

alinhamento entre a configuração normativa brasileira, em nível constitucional e no plano da 

legislação de caráter urbanístico-ambiental, e as orientações provindas dos organismos 

internacionais, especialmente aquelas produzidas pela Organização das Nações Unidas. 
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4.1 PLANEJAMENTO URBANO 

 

 Antes de se trabalhar especificamente na conceituação do Planejamento Urbano, é 

importante contextualizá-lo em relação à própria noção de planejamento público, do qual faz 

parte, indagando-se sobre o que motiva o Poder Público a planejar suas atividades e o que 

acontece quando as ações governamentais, por exemplo, não são precedidas do adequado e 

eficaz diagnóstico. 

 É importante também que se ressalte o perfil interdisciplinar do Planejamento Urbano, 

na medida em que é formado a partir da interação e da troca de experiências e conhecimentos 

de diferentes profissionais, bem como o seu caráter instrumental, porque se constitui num 

meio para se atingir um fim (desenvolvimento da cidade), conforme se verá adiante. 

 

4.1.1 Elementos conceituais 

 

 Analisando-se a CRFB, é possível constatar que o planejamento público não é uma 

faculdade, mas um dever estatal. No que se refere à distribuição das competências 

administrativas, por exemplo, está definido que compete: a) à União elaborar e executar 

planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 

social (art. 21, IX); b) aos Estados instituírem regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, a fim de promoter o planejamento e a execução de funções públicas nesses 

espaços (art. 25, §3º); e c) aos Municípios promoverem o adequado ordenamento territorial, 

mediante o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano 

(art. 30, VIII). 

 Até a conciliação entre o interesse público e as pretensões da iniciativa privada no 

campo econômico deve ser objeto do planejamento público, no próprio instante em que a 

CRFB atribui ao Estado o papel de fiscalizar, incentivar e planejar a atividade econômica, 

ainda que de forma indicativa para o setor privado (art. 174)
173

. Mas, afinal, o que é 

planejamento? 
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 CRFB. Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da 

lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 

indicativo para o setor privado. 



109 

 

 

 Referindo-se ao conceito de planejamento constante da Carta dos Andes
174

, Célson 

Ferrari
175

 explica que, em sentido amplo, planejamento é um método destinado a resolver, 

racionalmente, os problemas que afetam uma sociedade, numa dada época e num determinado 

espaço, através de uma previsão ordenada capaz de antecipar as possíveis consequências 

desses problemas. Seria um método (caminho) porque o planejamento não é um fim em si 

mesmo, mas apenas um meio para se atingir um fim (instrumento). 

 Para Braga Junior e Aline Nelson
176

, o planejamento, de uma forma geral, consiste 

numa ferramenta que estabelece uma direção a ser seguida para a obtenção de sucesso em 

expectativas previamente concebidas, cujo fundamento estaria no “pensar estratégico”, que 

busca aperfeiçoar os resultados e oferecer subsídios para superação de obstáculos não 

previstos. E esse ato de planejar se justificaria em função das mudanças sociais, culturais, 

políticas, tecnológicas e econômicas que ocorrem permanentemente e que influenciam na vida 

das pessoas. 

 Com visão semelhante, Marcelo Lopes de Souza
177

 afirma que planejar sempre remete 

ao futuro e significa tentar prever a evolução de um fenômeno ou tentar simular os 

desdobramentos de um processo com o objetivo de melhor se precaver contra prováveis 

problemas (evitando, minimizando) ou inversamente, com o fito de aproveitar os prováveis 

benefícios. 

 Então, respondendo objetivamente à questão acerca do que motivaria o Poder Público 

a planejar suas atividades, pode-se afirmar que a justificativa seria se antecipar aos problemas 

que prejudicam o bem-estar coletivo, com base em estratégias racionalmente pensadas e 

aplicadas em políticas públicas, nas suas diversas modalidades e naturezas (sociais, 

econômicas, tributárias, ambientais, urbanísticas). 

Essa concepção se aplica bem ao Planejamento Urbano. Em consequência do processo 

de concentração humana na urbe, onde se buscam oportunidades de trabalho e o acesso mais 

fácil a serviços públicos, apareceram alguns transtornos, como trânsito congestionado, 

produção e acúmulo excessivo de resíduos sólidos (lixo), poluição (sonoro, visual e do ar), 

construção espontânea (sem padrão arquitetônico e licença do Poder Público), destruição da 
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 A Carta dos Andes foi elabora em 1958, na Colômbia, resultando do Seminário de Técnicos e Funcionários 
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memória histórico-cultural com novas edificações, ilegitimidade da posse, especulação 

imobiliária, entre outros. Planejar a cidade é, assim, uma necessidade cada vez mais presente 

na civilização industrial contemporânea. 

 Num cenário de quase impotência do Poder Público diante desses problemas, ganham 

força o Planejamento Urbano e o Urbanismo, que, de acordo com Laécio Noronha Xavier
178

, 

não se confundem. Pare ele, o Planejamento Urbano é uma espécie de construção intelectual 

da cidade, ato de antever a organização citadina, visualização das transformações do meio 

urbano de forma consciente e orientada, alternativa para combater as mazelas urbanas 

provenientes do que ele chama de “caos das grandes aglomerações” (inchaço populacional, 

ocupação irregular, segregação social e insalubridade urbana). Já o Urbanismo é uma ciência 

multidisciplinar, arte ou técnica de prescrever um desenho urbano para as cidades. Mas, o 

autor vislumbra que, na virada do século XIX para o XX, o Planejamento Urbano (política) e 

o Urbanismo (arte e técnica) se aliam para projetarem cidades orientadas para o futuro a partir 

de suas atividades funcionais. 

 Esse aspecto interdisciplinar do planejamento urbano, como foi aludido por Laécio 

Noronha Xavier, merece mais dois apontamentos. Um referente ao próprio conceito de 

indisciplinaridade e outro relativo à imprescindível aproximação entre arquitetos, 

engenheiros, sociólogos, geógrafos, antropólogos, historiadores, administradores, 

economistas, juristas, jornalistas e literatos, que detêm conhecimentos aparentemente 

distantes, mas que precisam interagir no momento de planejar a cidade.      

 Para Hilton Japiassu
179

, a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das 

trocas entre especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, no interior de um 

projeto específico, concluindo que um empreendimento interdiciplinar seria aquele que 

conseguisse incorporar os resultados de várias especialidades e que tivesse a capacidade de 

tomar de empréstimo, a outras disciplinas, certos instrumentos e técnicas metodológicos. 

 Destaque-se, nessa passagem, a questão da intensidade das trocas de saberes, que até 

então poderiam ser específicos e permanecerem isolados, mas que acabam convergindo e se 

somando na busca por um ideal comum, envolvidos pelo trabalho interativo dos variados 

profissionais. 
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 XAVIER, Laécio Noronha. Estatuto da Cidade: caixa de ferramentas do planejamento urbano no Brasil. 
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 Sobre o assunto, Edésio Fernandes
180

 chama a atenção para o fato de que a gestão 

urbano-ambiental requer uma ampla compreensão dos vários fatores envolvidos, através do 

enfoque interdisciplinar que articule e integre os diversos processos, agentes e mecanismos 

relacionados ao crescimento urbano e à exclusão socioespacial, por exemplo. 

 Em poéticas metáforas, Japiassu
181

 apresenta o papel específico da 

interdisciplinaridade: “lançar uma ponte para religar as fronteiras que haviam sido 

estabelecias anteriormente entre as disciplinas”. Essa ponte é imprescindível para o complexo 

empreendimento de planejar a organização das cidades e assegurar-lhes a sustentabilidade. 

 O Planejamento Urbano apresenta um perfil interdisciplinar, no próprio instante em 

que se efetiva a partir da interação e da convergência de experiências e conhecimentos 

trocados entre diferentes profissionais. Seria ele, então, essa ponte que liga diversos 

conhecimentos e os conduz à construção das cidades sustentáveis. 

 É nesse aspecto que Laécio Noronha Xavier
182

 defende a proposição de que a tarefa de 

planejar o desenvolvimento urbano é afeta aos arquitetos, engenheiros, sociólogos, geógrafos, 

antropólogos, historiadores, administradores, economistas, juristas, jornalistas e literatos, a 

partir de uma leitura da cidade sob as mais variadas matrizes e através da participação 

popular, sendo o Urbanismo, como ciência e ordem legal intervencionista, forte aliado nesse 

processo. 

 Já para se demonstrar a natureza instrumental do Planejamento Urbano, as palavras de 

Marcelo Lopes de Souza
183

 vêm a calhar, quando ele afirma que o planejamento, por ter a 

finalidade última de superação de problemas, com aumento da justiça social e a melhoria da 

qualidade de vida, nada mais seria do que uma estratégia de desenvolvimento urbano.  

 Assiste razão ao autor, afinal de contas não se planeja a expansão de uma cidade, por 

exemplo, simplesmente para que ela seja de determinada forma, mas para se atingir um fim: o 

respectivo desenvolvimento urbano. Para que ela cumpra as suas funções sociais mais 

importantes, oferecendo, aos seus habitantes, acesso à moradia digna, empregabilidade, boas 

condições de mobilidade e espaços de lazer. Enfim, planeja-se a cidade para que ela 

proporcione uma melhor qualidade de vida. 
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 A propósito da finalidade do Planejamento Urbano, Demétrius Coelho Souza
184

, ao 

abordá-lo na dimensão de atender às realidades das cidades, coloca-o como sendo um dos 

pontos mais importantes (se não o mais) na busca por qualidade de vida das pessoas nas 

cidades e, por isso, deve ser constante. E há de se entender dessa forma. Do contrário, restaria 

prejudicada a vida na urbe. 

 Na visão de Patrícia Marques Gazola
185

, as cidades, de um modo geral, crescem sem 

Planejamento Urbano público eficaz e, por isso, acabam sendo formadas a partir das 

tendências e interesses do mercado imobiliário e não das necessidades habitacionais. Esse 

problema se agrava, segundo ela, na população de baixa renda, onde as pessoas ficam à 

margem do mercado e, sem opção, ocupam espontaneamente espaços inadequados à moradia, 

como encostas, manguezais, imóveis abandonados em ruínas e até servidões embaixo de 

linhas de alta tensão
186

. 

 Essa formação segregacionista, decorrente da falta de Planejamento Urbano, é 

explicada por Maria Célia Nunes Coelho
187

, para quem o crescimento urbano 

desacompanhado do aumento e distribuição equitativa dos investimentos em infraestrutura e 

da democratização do acesso aos serviços urbanos, as desigualdades socioespaciais são 

geradas ou acentuadas. 

 Portanto, quando as ações governamentais não são precedidas de planejamento 

adequado, naturalmente se formam alguns paradoxos: a) concentração populacional 

excessiva, embora existam terrenos desocupados, acarretando o aumento da especulação 

imobiliária; b) obtenção da moradia, mas com a posse ilegítima e precariedade de 

infraestrutura; c) aumento do consumo, mas ao custo de poluição ambiental e de conflitos 

urbanos. 

 Por essas razões, justifica-se plenamente a preocupação da Carta Magna com a 

necessidade planejar adequadamente as cidades e, por força disso, desenvolvê-las, como 

forma de garantir o bem-estar dos seus habitantes presentes e vindouros, conforme se verá a 

seguir. 
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4.1.2 Política de desenvolvimento urbano 

 

A abordagem dos contornos da política de desenvolvimento urbano pressupõe, além 

de conceituá-la, apresentar-lhe os fundamentos e as características. Nesse sentido, é 

primordial, inclusive, reconhecer que essa é uma expressão plurissignificativa: afinal, o que é 

desenvolvimento urbano? 

Pode-se afirmar que ela se traduz na fórmula constitucional que designa o 

Planejamento Urbano, com as respectivas idiossincrasias: a) imprescindibilidade num mundo 

em processo de urbanização; b) interdisciplinaridade no momento da realização; e c) 

instrumentalidade no plano do ser. 

A silhueta cidadã da Carta Política de 1988, que se faz presente já no título dos 

princípios fundamentais, quando elenca a cidadania como um dos fundamentos do Estado 

(art. 1º, II), aparece também no capítulo da Política Urbana (art. 182 e 183). Naturalmente 

isso não de deu por uma dádiva dos constituintes, mas, sobremaneira, por força da 

mobilização e pressão da sociedade civil organizada, que impulsionaram a inserção da 

temática do desenvolvimento urbano no Texto Magno. 

Colaboram com essa tese os dados de Marise Duarte
188

, segundo a qual ocorreu uma 

intensa mobilização de vários grupos sociais durante o processo de elaboração da atual 

Constituição. Esses grupos pretendiam inserir direitos e garantias na Constituição, como foi o 

caso dos setores ligados à questão urbana, que conseguiram apresentar uma emenda popular 

com mais de 130 mil assinaturas propondo um capítulo sobre Política Urbana. 

 Consciente da dimensão do problema e em função da pressão popular, a CRFB dedica 

um capítulo específico à política de desenvolvimento urbano (Capítulo II, do Título VII, arts. 

182 e 183), atribuindo aos municípios a responsabilidade de executá-la com base em 

legislação nacional, determinando, desde já, o objetivo a ser alcançado: organizar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Discutindo o tema, Nelson Saule Júnior
189

 afirma que isso representou uma inovação 

no ordenamento jurídico brasileiro ao se estabelecer, pela primeira vez, um capítulo 

específico sobre política urbana, contendo princípios, competências e instrumentos jurídicos e 

urbanísticos. 
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Essa competência ficou a cargo dos municípios em função, sobretudo, da grande 

diversidade econômica, demográfica, histórica e cultural existente entre os mais de cinco mil 

municípios brasileiros, de forma que cada um prepara o respectivo Plano Diretor, atendendo 

ao interesse local, mas sem descurar das normas gerais estabelecidas pela União. 

 Além da interdisciplinaridade, como se abordou no item anterior, merece destaque a 

questão da participação popular na concepção, elaboração, execução e avaliação da Política 

Urbana. Com efeito, por se tratar de um assunto fortemente ligado ao cotidiano das famílias, 

essa participação assume papel decisivo.  

 São as próprias comunidades manifestando suas dificuldades e angústias, apresentando 

sugestões, elegendo as prioridades e fazendo as indicações para os investimentos públicos a 

fim de que garanta o cumprimento das funções sociais da cidade (morar, trabalhar, circular e 

divertir-se). 

Essa foi outra razão pela qual a CRFB remeteu aos municípios a tarefa de promover o 

desenvolvimento urbano, uma vez que o poder decisório local está bem mais próximo da 

população, possibilitando que os anseios sociais possam ser canalizados e as políticas sejam 

formuladas em harmonia com os interesses da comunidade. 

Todavia, isso se tornará possível somente com o fortalecimento da democracia 

participativa, que, segundo Paulo Bonavides
190

, é onde reside a chave constitucional do futuro 

no Brasil, pois ela faz soberano o cidadão-povo, o cidadão-governo, o cidadão-nação, o 

cidadão titular efetivo de um poder invariavelmente superior. Não haveria democracia sem 

participação e “a solução de direito positivo para introdução da democracia participativa se 

acha na cláusula do parágrafo único do art. 1º da Constituição”, segundo o qual todo o poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. 

Compartilham desse pensamento Aline Nelson e Sérgio Alexandre
191

, que, ao 

abordarem uma perspectiva de cidades inclusivas a partir do planejamento e da aproximação 

entre a democracia e a cultura, propõem uma reforma progressiva para concretizar a 

distribuição igualitária de investimentos. Isso seria alcançável através de planejamento e de 

gestão pública democrática, mediante a abertura de novos espaços de participação 

democrática na gestão das cidades, inclusive com o uso da internet. 
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Ainda a propósito da indagação acerca de quem faz o Planejamento Urbano e do papel 

da participação popular nesse processo, é preciso perquirir os termos da atuação do Estado 

(como instância de poder, dotado de força e legitimado pelas instituições políticas e jurídicas) 

e da sociedade nessa construção. 

Nesse aspecto, pode-se trabalhar a reflexão teórica proposta por Marcelo Lopes de 

Souza, que, sem negar a importância da atuação do Estado, aponta o viés filosófico da 

autonomia (individual e coletiva) como a melhor opção na busca pela cidade planejada
192

. 

E o que alimenta seu discurso? A tese da autonomia, que pode ser: a) individual, 

consistente na capacidade de indivíduos particulares realizarem escolhas em liberdade, com 

responsabilidade e com conhecimento de causa; e b) coletiva, consubstanciada no consciente 

e explícito autogoverno de uma coletividade, com garantias político-institucionais que 

assegurem igualdade de chances de participação nos processos decisórios relativamente aos 

negócios coletivos
193

. 

Nessa hipótese, há de se concordar com o autor, o Planejamento Urbano seguiria uma 

lógica diferenciada, em que os destinos da cidade não seriam definidos apenas em nível de 

gabinetes técnicos e pelos interesses dos governantes do momento, mas, também, a partir da 

visão, da participação e do querer de cidadãos conscientes e livres, que decidiriam a sorte de 

seus espaços, no que se refere, por exemplo, à moradia, ao trabalho, à circulação e ao lazer 

(funções sociais essenciais da cidade). 

É preciso reconhecer que essa proposta metodológica elevaria cada vez mais o grau de 

participação popular no Planejamento Urbano, na linha do que propugnado por Bonavides 

acerca da democracia participativa, que faz soberano o povo.  

Do ponto de vista prático, é inevitável lembrar o exemplo dos denominadas 

orçamentos participativos, como é o caso da experiência de Porto Alegre, no Estado do Rio 

Grande do Sul, e de outros municípios brasileiros. 

Na capital gaúcha, esse modelo de orçamento participativo teve início no ano de 1989 

e, desde então, ganhou notoriedade nacional, embora não tenha sido pioneiro, haja vista 

experiências anteriores acontecidas em Vila Velha, no Espírito Santo, em Pelotas, no Rio 

Grande do Sul e em Lages, Santa Catarina
194

. 
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 Para Marcelo Lopes de Souza
195

, trata-se de uma cogestão entre o Estado e a 

sociedade civil organizada com o fim de elaborarem a peça orçamentária, cujo sucesso teria 

influenciado outros municípios a adotarem o modelo, tanto em nível nacional quanto no 

exterior, citando a cidade de Montevidéu, no Uruguai, e comunidades francesas. 

 Então, sendo um dever do poder público e um direito da população, como efetivar o 

planejamento (ou política de desenvolvimento) urbano?  Através do uso adequado de variados 

instrumentos, a depender da normativa geral e de cada contexto local, conforme se verá a 

seguir. 

 Essa abordagem, no entanto, deve ser precedida da análise do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano ou simplesmente Plano Diretor. Lembrando que, no âmbito local, é 

esse documento quem legitima a aplicação dos instrumentos previstos em normas gerais. 

 

4.1.3 Plano Diretor 

 

O desenvolvimento da cidade depende do eficiente Planejamento Urbano, 

materializado a partir da aplicação dos vários instrumentos previstos no Texto Constitucional, 

no Estatuto da Cidade e noutros diplomas normativos, inclusive aqueles de abrangência 

municipal, direcionados aos assuntos de interesse predominantemente local.  

Entre esses instrumentos está o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) ou simplesmente Plano Diretor, formado 

de uma ou mais leis municipais, com amparo constitucional e tratamento em lei nacional, 

aplicado em nível local, contendo as diretrizes necessárias à execução da política de 

desenvolvimento urbano. 

No nível constitucional, consoante prescreve o art. 182, o Plano Diretor é categorizado 

como o instrumento básico dessa política, devendo ser criado por lei municipal para, entre 

outras finalidades, definir a função social da propriedade urbana
196

. 

Para Adilson Abreu Dallari
197

, Plano Diretor é um “instrumento pelo qual a 

Administração Pública Municipal poderá determinar quando, como e onde edificar de 
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maneira a melhor satisfazer o interesse público, por razões estéticas, funcionais, econômicas, 

sociais, ambientais etc.”. 

 Ratificando o que disposto na Carta Magna e acrescentando novos elementos, o 

Estatuto da Cidade confere ao Plano Diretor um tratamento específico nos arts. 39 a 42, 

atribuindo-lhe algumas diretivas. A primeira delas consiste em expressar as exigências 

fundamentais de ordenação da cidade, identificando o que deve ser a função social da 

propriedade urbana. 

 Nesse aspecto, ao fixar gabaritos, estabelecendo altura máxima permitida para edificar 

em uma determinada área urbana, ou exigir recuos (frontal, laterais e de fundo), o Plano 

Diretor em verdade apenas limita o direito de propriedade, preservando o interesse coletivo 

em atingir melhores padrões urbanístico-ambientais, como a paisagem, a privacidade ou a 

penetração da luz e da ventilação naturais. Concretiza-se, portanto, função social da cidade. 

 Outra matriz importante é assegurar o atendimento das necessidades dos cidadãos no 

que se refere à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 

econômicas, inclusive porque o Plano Diretor deve servir de diretriz para as leis 

orçamentárias municipais, que devem incorporar as prioridades nele contidas. 

 Igualmente relevante é a missão de integrar o processo de planejamento municipal, 

englobando todo o território do município, porque, segundo as lições de Jacintho Arruda 

Câmara
198

, ao disciplinar a forma de expansão urbana, o Plano Diretor impõe regras que 

afetam áreas rurais, condicionando-lhe o uso dos recursos ambientais, como os hídricos, ao 

desenvolvimento urbano.  

 Com efeito, qualquer expansão urbana afeta, em alguma medida, o meio rural, seja por 

reduzir áreas de cultivo ou por retirar famílias do campo, seja porque geralmente implica em 

maior concentração populacional e aumento de demanda por recursos provenientes da zona 

rural, como alimentos e matéria prima para a construção civil. 

 Face ao dinamismo dessas relações, há uma exigência de que a legislação instituidora 

do Plano Diretor deve ser revista, pelo menos, a cada dez anos
199

. Isso se explica na medida 

em que as cidades se notabilizam pelas constantes mudanças das suas relações sociais, 

econômicas e políticas, por força dos conflitos entre novos e velhos arranjos urbanísticos, da 
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expansão ou retração do comércio, das disputas político-partidárias que alternam os grupos no 

poder e da capacidade participativa da sociedade, entre outros fenômenos. 

Essa exigência de revisão periódica é explicada por Jacintho Arruda Câmara
200

, para 

quem o Plano Diretor, por ser o instrumento a dirigir a dinâmica da expansão e do 

desenvolvimento urbano, é natural que as normas por ele instituídas num dado momento 

sejam revistas. 

São também dignos de registro, os princípios que devem ser observados no processo 

de elaboração, fiscalização e implantação do Plano Diretor. Aqui, destacam-se a publicidade e 

a participação popular, como o caso do sistema de orçamento participativo, acima referido. 

Algumas estratégias de efetivação desses princípios podem ser representadas pela 

ampla e irrestrita publicidade dos documentos e das informações produzidos, divulgando-os 

acerca da existência e do conteúdo.  Também se mostra viável a garantia de acesso a esses 

documentos e informações, tornando-os o mais acessível possível à população, inclusive 

utilizando-se da internet.  

Quanto à participação popular, ressalte-se a necessidade de ampla manifestação da 

população e das associações representativas dos variados segmentos da sociedade nas 

audiências públicas, nos debates e nas conferências sobre temas locais. Mas, além disso, faz-

se necessário fortalecer os Conselhos Municipais (de saúde, de educação, da cidade, entre 

outros), reunindo-os frequentemente e respeitando-lhes as decisões colegiadas. 

Pela importância que possui para o Planejamento Urbano, o Plano Diretor é 

obrigatório para algumas cidades. E para definir essa obrigatoriedade, o próprio Estatuto da 

Cidade dispõe acerca dos parâmetros, usando, às vezes, o critério do volume populacional, de 

forma que as cidades com mais de vinte mil habitantes devem possuir seu respectivo plano. 

Noutros casos, utiliza o critério geográfico, de modo que as cidades que integram regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas também devem tê-lo. 

Mas existe também o critério administrativo-tributário, como forma de condicionar a 

implantação do parcelamento ou edificação compulsórios, do imposto sobre a propriedade 

predial e territorial urbana progressivo no tempo e da desapropriação com pagamento 

mediante títulos da dívida pública (desapropriação sanção) a áreas contempladas no Plano 

Diretor. 
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 Há, ainda, o critério socioeconômico, aplicado às cidades integrantes de áreas de 

especial interesse turístico, que, da mesma forma, precisam elaborar seu plano. E, finalmente, 

existe o critério socioambiental, determinando que nas cidades inseridas na área de influência 

de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou 

nacional torna-se obrigatório o Plano Diretor, até mesmo como forma de se permitir que os 

recursos técnicos e financeiros despendidos para a elaboração desse plano possam ser 

inseridos entre as medidas de compensação. 

 Quanto ao conteúdo do Plano Diretor, o Estatuto da Cidade lhe reserva o papel de 

regular a aplicação dos instrumentos da política urbana, entre eles o parcelamento, edificação 

ou utilização compulsórios (art. 4º, V, “i” c/c arts. 5º e 6º), que detém inclusive relevância 

constitucional, haja vista a previsão no sentido de que o Poder Público municipal pode, mediante 

lei específica e em área incluída no Plano Diretor, exigir que o proprietário do solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado promova seu adequado aproveitamento, sob pena de 

parcelamento ou edificação compulsórios
201

.  

 Assim, constatada a existência de terra urbana sem função social, o respectivo proprietário é 

notificado para promover a devida utilização, o que representa uma relativização do caráter 

aparentemente absoluto do direito de propriedade, refratário ao espírito ético de solidariedade presente 

na ordem constitucional brasileira. 

 Ainda consoante o Estatuo da Cidade, no caso de cidades com mais de quinhentos mil 

habitantes deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, que deve ser 

compatível com o Plano Diretor ou nele inserido (art. 41, §2º). O que se busca com essa 

exigência é garantir a mobilidade urbana, compreendida como uma das funções essenciais da 

cidade. 

 Como estratégia política, o Estatuto da Cidade impõe que se crie um sistema de 

acompanhamento e controle do Plano Diretor (art. 42, III), uma espécie de mecanismo de 

fiscalização quanto à execução e cumprimento do que nele estabelecido. Essa fiscalização 

deve ficar a cargo dos órgãos públicos e da sociedade civil, particularmente mediante a 

atuação dos conselhos municipais e de outras entidades representativas. 

 Assim, o Plano Diretor pode ser entendido como sendo um conjunto de normas 

jurídicas de nível municipal, de natureza urbanístico-ambiental, que norteia a função social da 

propriedade urbana e estabelece os instrumentos capazes de concretizar o desenvolvimento e 

a expansão sustentável das cidades.  É da classificação desses instrumentos que cuida o 

próximo item. 
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4.1.4 Instrumentos 

 

 Consideram-se instrumentos de Planejamento Urbano os institutos (planos, tributos, 

estudos) e as ações fáticas (criação de unidades de conservação, gestão participativa) 

fundamentados no Estatuto da Cidade e noutros diplomas normativos, inclusive em nível 

municipal, que permitem ao Poder Público e à sociedade em geral promoveram o racional 

desenvolvimento das cidades, alcançando o fim constitucional do bem-estar coletivo. 

A utilização desses instrumentos pode variar conforme fatores históricos, culturais, 

políticos, econômicos e geográficos locais, uma vez que cada cidade tem características 

socioeconômicas, físico-espaciais, ambientais e de ordem político-legal que lhes 

particularizam e, assim, deve pensar em estratégias específicas. 

Mas, isso não impede de se identificarem alguns elementos comuns e imprescindíveis 

a qualquer Planejamento Urbano. Nesse aspecto, o ponto de partida para identificar quais os 

instrumentos necessários e adequados em determinado município são as funções 

socioambientais da cidade, orientadas pela Carta de Atenas. 

De acordo com essa Carta, a habitação, o trabalho, a circulação e o lazer são as 

funções essenciais da cidade, o que tem sido referendado por eventos e documentos 

internacionais e já incorporadas à ordem jurídica brasileira, conforme o conjunto normativo 

analisado no terceiro capítulo
202

. 

É assim que o Estatuto da Cidade define um padrão básico de Planejamento Urbano 

com base numa série de instrumentos, desde os planos nacionais, regionais e estaduais de 

ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social, passando pelo 

planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, até se 

chegar ao planejamento municipal.  

Mencione-se que todos esses instrumentos são voltados para um grande objetivo: 

ensejar o cumprimento das citadas funções e possibilitar uma melhor qualidade de vida na 

cidade, realizando a vontade constitucional. 

 Não se devem negar as influências exercidas pelas políticas nacionais e regionais de 

desenvolvimento socioeconômico no desenvolvimento das cidades, tendo em vista que o 

maior poder aquisitivo das famílias lhes garante maior acesso aos produtos e serviços 
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oferecidos no mercado. Todavia, enfatizam-se aqui os contornos do instrumental do 

Planejamento Urbano em nível local, que, como acima afirmado, tem no Plano Diretor 

Municipal o seu principal norte.  

 A seguir, faz-se uma abordagem dos vários instrumentos de Planejamento Urbano na 

perspectiva de classificá-los em categorias e apontar-lhes as dificuldades de efetivação na 

realidade brasileira. 

 

4.1.4.1 Classificação 

 

É preciso fazer, primeiramente, um corte epistemológico, a fim de se delimitar que 

aspectos da problemática serão abordados. Na medida em que o objetivo principal deste 

trabalho não é explorar conceitual e estruturalmente os instrumentos de Planejamento Urbano 

em si, opta-se, então, pela análise conjunta deles, agregando-os e classificando-os de acordo 

com as características e/ou finalidades que os aproximam (ainda que para fins didáticos), ao 

invés do cansativo detalhamento um a um. 

Nesse sentido, analisa-se a proposta de Marcelo Lopes de Souza, que desenvolveu 

uma estratégia analítica interessante, classificando os instrumentos de Planejamento Urbano 

por natureza, a partir do potencial de influência que eles exercem nas atividades dos agentes 

modeladores do espaço urbano. Faz-se referência ainda à proposta de Adilson Dallari, que se 

utiliza do critério de aproximação por natureza/finalidade do instrumento. 

Sobre a primeira classificação, é preciso esclarecer inicialmente quem seriam esses 

modeladores do espaço urbano. Embora não haja afirmação expressa do autor, é possível se 

inferir das suas lições que esses agentes são, entre outros, os administradores públicos, os 

empresários (principalmente do ramo imobiliário) e os cidadãos em geral.  

Em suma, modeladores do espaço urbano são todas as pessoas e órgãos que, de 

alguma forma, agem no e sobre esse espaço, por interesse econômico, político, social, 

urbanístico, ambiental ou outros similares. Feito esse esclarecimento, parte-se agora para a 

análise da classificação apresentada por Marcelo Lopes de Souza.  

Com efeito, baseado nos preceitos do Estatuto da Cidade e no ponto de vista da ciência 

social, bem como no potencial influenciador junto aos modeladores do espaço, ele propõe a 

classificação dos instrumentos de Planejamento Urbano em cinco categorias: a) informativos; 

b) estimuladores; c) inibidores; d) coercitivos; e) outros
203

. 
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 Na concepção do autor, são informativos aqueles instrumentos que dizem respeito à 

divulgação das informações de interesse da comunidade, como é o caso das campanhas de 

conscientização para separar o lixo doméstico e facilitar a coleta seletiva e a reciclagem, a 

educação ambiental e as orientações sobre a participação cidadã no processo de elaboração do 

orçamento público. 

 Em relação ao último exemplo, enfatiza-se que a gestão orçamentária participativa é 

um dos instrumentos de Planejamento Urbano previstos no Estatuto da Cidade (Lei nº 

10.257/2001, art. 4º, III, “f”), demandando, do Poder Público e das entidades da sociedade 

civil organizada, a orientação da população sobre formas e importância dessa participação. 

  Pode-se acrescentar ainda como exemplo de instrumento informativo a questão da 

assistência técnica e jurídica gratuita a serem prestadas aos grupos sociais menos favorecidos, 

conforme prescreve o Estatuto da Cidade entre os institutos jurídicos e políticos (Lei nº 

10.257/2001, art. 4º, V, “r”). 

Consideram-se estimuladores os instrumentos que procuram influenciar os agentes 

modeladores no aspecto da organização territorial, a exemplo dos incentivos fiscais, que 

objetivem atrair investimentos para uma determinada área da cidade.  

A propósito, a CRFB admite que a União possa conceder incentivos fiscais destinados 

a promover o desenvolvimento socioeconômico equilibrado entre as diferentes regiões do país 

(art. 151, I, parte final), o que beneficia as cidades. E os próprios municípios têm competência 

tributária para regular a forma e as condições de isenções, incentivos e benefícios fiscais em 

relação ao imposto cobrado sobre a prestação de serviços (art. 156, §3º, III). Já o Estatuto da 

Cidade prevê, entre os institutos tributários e financeiros, a questão dos incentivos e 

benefícios fiscais e financeiros (Lei nº 10.257/2001, art. 4º, IV. “c”). 

Um exemplo prático de aplicação dos instrumentos estimuladores é o Programa 

Câmbio Verde, do Município de Curitiba, que consiste na troca de material reciclável por 

produtos hortigranjeiros de época, tendo, entre seus objetivos, promover o escoamento da 

safra de produtos hortigranjeiros dos pequenos produtores. 

Numa dimensão ambiental, esse tipo de programa cria na população o hábito de 

separar o lixo orgânico do inorgânico, sensibilizando a comunidade para a correta destinação 

final dos resíduos. Por fim, tem ainda a vantagem de reforçar a alimentação das famílias 

economicamente menos favorecidas
204
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 Na categoria dos instrumentos inibidores, estão aqueles que limitam a atuação dos 

agentes modeladores do espaço urbano, especialmente quanto ao exercício do direito de 

propriedade, a exemplo do Parcelamento e Edificação Compulsórios, do IPTU Progressivo no 

Tempo e da Desapropriação com Pagamento em Títulos (Desapropriação Sanção), previstos 

no art. 182, §4º, I, II e III, da CRFB, e regulamentados pelos arts. 5º, 7º e 8º do Estatuto da 

Cidade. 

 De certa forma, esses instrumentos têm a finalidade de, entre outras coisas, inibir a 

especulação imobiliária, enriquecendo alguns em detrimento do acesso à moradia para outros, 

gerando exclusão social e a formação dos vazios urbanos, com espaços subutilizados entre 

áreas devidamente ocupadas. 

 Já os instrumentos coercitivos são aqueles que expressam proibições e estabelecem 

limites legais para as atividades dos agentes modeladores, como, por exemplo, os índices 

urbanísticos, como gabarito e afastamentos ou recuos, bem assim o uso e manejo do solo. 

 Sobre os recuos, cite-se o exemplo da legislação urbanística do Município de Mossoró, 

Estado do Rio Grande do Norte, cujo Plano Diretor estabelece que os usos e atividades na 

zona urbana deverão atender aos requisitos de instalação definidos em função do nível de 

impacto decorrentes de sua potencialidade como geradores de incômodo e o impacto de 

vizinhança (art. 51)
205

. 

 E, de modo mais preciso, esse mesmo Plano impõe que, na ocupação do solo na zona 

urbana, sejam adotados, entre outros parâmetros urbanísticos reguladores, o instituto do recuo 

(art. 59, IV), definindo como tal a distância medida entre o limite externo da projeção 

horizontal da edificação e a divisa do lote (art. 69). O recuo frontal corresponde a 3,00 m (três 

metros), o lateral e o de fundo correspondem a 1,50 m (um metro e meio). 

 Em que pese representar uma interferência no uso da propriedade privada, o instituo 

do recuo se justifica em face da necessidade de preservar-se um ambiente urbano mais 

organizado, seguro e saudável, beneficiando tanto os habitantes/ocupantes do imóvel quanto 

as pessoas que trafegam nas proximidades da edificação. 

 É em função dele que se consegue uma melhor circulação de ar no interior do imóvel, 

que se proporciona a construção de um jardim e/ou área de lazer, que se previnem acidentes 

com objetos lançados à parte externa, entre outras vantagens. Em parte, graças ao recuo são 

minimizados conflitos de vizinhança. 
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 Finalmente, a quinta categoria agrega outros instrumentos, que não se encaixam nas 

anteriores por não se adequarem no que se refere às finalidades, sendo exemplo disso a 

Contribuição de Melhoria
206

. Para o autor, esse tributo não tem o objetivo de informar, 

estimular, inibir ou coagir ninguém, mas apenas arrecadar recursos para os cofres públicos
207

. 

 Essa tipologia é bem construída e merece a devida atenção, mas, como afirmado 

acima, não é a única. Outra forma de classificação, por exemplo, é a que se deduz da 

exposição de Adilson Abreu Dallari comentando os instrumentos da Política Urbana, 

especialmente os previstos no art. 4º da Lei nº 10.257/2001 (dos instrumentos gerais). Embora 

ele afirme que não se trata de uma classificação propriamente dita, percebem-se quatro grupos 

de instrumentos, formados a partir da natureza/finalidade deles
208

. 

 Assim, o primeiro grupo apresenta os instrumentos ligados ao planejamento público, 

abrangendo os planos nacionais, regionais e estaduais de desenvolvimento econômico e 

social, o planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões e o 

planejamento municipal. 

É possível se concluir que o princípio norteador desses planos de desenvolvimento é 

criar as condições econômicas em nível macro (pleno emprego, renda mínima, poder de 

consumo) e sociais (acesso aos serviços de saúde, educação, cultura, lazer, moradia e 

transporte, entre outros) para as populações em geral.  

Com eles, viabilizam-se os objetivos do Estado brasileiro no sentido de construir uma 

sociedade mais livre, justa e solidária, nacionalmente desenvolvida e socialmente inclusiva, 

mediante a erradicação da pobreza e da redução das desigualdades entre as pessoas e entre as 

regiões geográficas, na forma aduzida no arts. 3º e 43 da CRFB. Atuam, portanto, na 

construção dos Índices de Desenvolvimento Humano. 

Já o planejamento municipal tem como principal meta garantir esses benefícios à 

comunidade local para lhe respeitar as especificidades, observando a competência para 

legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber, nos termos do art. 30, I e II da CRFB. 
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O segundo grupo diz respeito aos institutos tributários e financeiros, envolvendo o 

IPTU comum e progressivo no tempo
209

 e a Contribuição de Melhoria, além dos incentivos e 

benefícios fiscais e financeiros. 

Merece ressaltar que alguns dos instrumentos desse segundo grupo, especialmente o 

IPTU progressivo no tempo e os incentivos fiscais, são mecanismos indutores, pois visam a 

estimular comportamentos dos agentes econômicos em prol do bem-estar coletivo.  

Eles atacam, entre outros problemas, a ociosidade de terrenos e a manutenção de 

residências desocupados ou subutilizados apenas com fins de especulação imobiliária. Além 

do mais, podem ser utilizados para atrair a ocupação regular de uma determinada região da 

cidade, sem falar que podem servir de mecanismo para barateamentos do custo final da 

moradia. 

O terceiro grupo contempla os institutos jurídicos e políticos, desde a tradicional 

desapropriação e o tombamento, até os novos instrumentos, como a instituição das Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS), previstos no art. 4º, V, do Estatuto da Cidade. 

As ZEIS, de acordo com Adilson Dallari
210

, são áreas “onde as circunstâncias de fato 

autorizam ou determinam um tratamento diferenciado, mais simples, menos elitista, dos 

índices urbanísticos, de maneira a assegurar o direito à moradia”. 

Cuida-se, em verdade, do termo técnico que representa, por exemplo, as favelas 

brasileiras, que são espaços onde as condições de habitação são precárias, face à ausência ou 

deficiência de infraestrutura urbana básica para circulação e lazer, à insegurança da posse e à 

insalubridade ambiental decorrente da falta de saneamento e da gestão inadequada dos 

resíduos sólidos. 

Aliás, na opinião de Edésio Fernandes
211

, foi o modelo de desenvolvimento 

socioeconômico indutor da acelerada urbanização brasileira quem produziu as periferias 

informais. Baseado num sistema de mercado de terras e em sistemas políticos clientelistas, 

planejamento eletista e regimes excludentes, esse modelo levou milhões de brasileiros a 

viverem em moradias precárias, o que explicaria o fato de que, segundo ele, em quase todas as 

cidades com mais de quinhentos mil habitantes existe favela. 
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Já a regularização fundiária, ainda na doutrina de Adilson Dallari
212

, “identifica a 

prática de enfrentar situações desconformes com a legislação urbanística, registral ou civil 

(...), visando a conferir segurança jurídica aos adquirentes de boa-fé”.  

Aqui é importante alertar para o fato de que o fenômeno da formação espontânea dos 

bairros geralmente ocorre aos olhos do omisso Poder Público, gerando loteamentos 

irregulares ou clandestinos, à margem das normas urbanísticas. Isso é uma das situações 

desconformes que legitimam o processo de regularização fundiária urbana. 

No quarto grupo entram os instrumentos ambientais, entre eles o Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental (EIA), exigido pela CRFB como garantia para evitar dano ambiental em 

face da instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação 

do meio ambiente (art. 225, §1º, IV).  

Ingressa ainda nesse grupo, o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), 

imprescindível para a obtenção das licenças ou autorizações de construção, ampliação ou 

funcionamento de empreendimentos potencialmente impactantes ao ambiente urbano, 

especialmente nos aspectos de adensamento populacional, uso e ocupação do solo, ventilação 

e paisagem urbana, geração de tráfego e demanda por transporte público, conforme dispõe o 

Estatuto da Cidade nos arts. 36 e 37. 

 Todavia, a mera referência à existência desses instrumentos ou à classificação deles 

em determinadas categorias não é suficiente para este trabalho. Do dever-ser (normativo) é 

preciso seguir até a realidade do ser (cotidiano). Justifica-se, destarte, apurar se esses 

instrumentos estão sendo plenamente aplicados ou se eles enfrentam obstáculos no momento 

de serem utilizados. É o que se faz a seguir. 

 

4.1.4.2 Dificuldades de aplicação 

 

Às vezes o Planejamento Urbano e, consequentemente, a construção das cidades 

sustentáveis, não se efetiva em função de obstáculos como o desconhecimento da população 

em geral sobre o assunto, retardando a cobrança por medidas necessárias à melhoria do meio 

ambiente artificial. 

Além disso, é possível constatar que há uma falta de prioridade político-administrativa 

dos governantes quanto à questão do Planejamento Urbano. Em geral, prefere-se gastar com 

publicidade a investir na organização racional da cidade. 
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Todavia, existem ainda outros fatores, como o despreparo dos governantes, as 

dificuldades de ordem financeira em muitos municípios, a forma pouco profissional com que 

se manejam esses instrumentos de planejamento, a histórica informalidade em assentamentos 

urbanos, entre outros. 

Ilustra bem essa realidade a reflexão de Marcelo Lopes de Souza
213

, que aponta a 

existência de vários obstáculos a essa implantação, traduzidas em limitações de ordem 

política, cultural, econômica, institucional e técnica, tais como o imediatismo nas ações, o 

conservadorismo das elites, a ausência de qualificação técnica dos servidores, a atuação 

danosa dos lobbies, a descontinuidade entre as administrações e dificuldades financeiras, entre 

outras. E, consequentemente, a baixa reflexão, o excesso de improvisação e a falta de visão de 

futuro, aliadas ao conservadorismo das elites, impedem um planejamento progressista, 

comprometido com a justiça social. 

Veja-se o exemplo da fixação, pelo Poder Público, de áreas de expansão urbana 

apenas para atender à especulação imobiliária, que ele denomina de conservadorismo de 

corrupção ou comportamento de rapina
214

. Essa situação de “rapinagem” a que alude o autor 

merece um rápido comentário.  

Ela corresponde à nefasta prática de privilegiar determinadas áreas, dotando-as com 

infraestrutura urbana, e autorizar-lhes o loteamento, em detrimento de outras áreas mais 

necessitadas, de modo que a expansão atenderia mais ao desejo do setor privado em auferir 

lucro do que ao interesse coletivo de expandir a zona urbana naquela área, provocando ainda 

mais desigualdade econômica e exclusão social, numa afronta à vontade constitucional. 

Também chama a atenção essa alusão feita à questão da descontinuidade 

administrativa, que, em geral, é motivada por razões de ordem político-eleitoral-partidária, em 

que um administrador, eleito pela oposição, opta por não continuar com um projeto 

implantado por um desafeto político, independentemente da conveniência e adequação ao 

interesse público. 

Pode-se ainda aduzir ao fato de que muitos desses instrumentos restringem o direito de 

propriedade, como é o caso, por exemplo, do IPTU progressivo no tempo, as limitações 

administrativas, o tombamento, ou até o extingue, como a usucapião especial de imóvel 

urbano para fins moradia.  
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Essa realidade, por si só, já desperta alguma ira em determinados agentes econômicos 

ligados ao setor imobiliário capitalista, na medida em que lhes impede a maximização do 

lucro. 

Igualmente expressa uma dificuldade de aplicação dos instrumentos aqui trabalhados a 

histórica informalidade em assentamentos urbanos, entendidos como tal as ocupações de 

terras sem as mínimas condições de ordem urbanístico-ambiental para servir de moradia 

humana, que seria o caso, entre outros, dos terrenos inundáveis, das áreas contaminadas ou 

sem qualquer infraestrutura, bem como os bairros com dificuldade de acesso a transporte 

público, a postos de emprego e a serviços de educação e saúde
215

. 

O curioso é que esses assentamentos informais representam, ao mesmo tempo, efeito e 

causa para a ausência de Planejamento Urbano. Eles decorrem da falta de planejamento e são, 

também, fatores prejudiciais à implantação dos instrumentos da política de desenvolvimento 

urbano. Isso é visível na seara da legitimação da posse nas ZEIS, como as favelas, onde quase 

sempre é tecnicamente impossível definir os limites dos lotes e os respectivos possuidores. 

Como aplicar o instrumento da usucapião especial urbana nesses casos? 

Uma tentativa de superação dessas dificuldades ocorreu com a instituição da 

usucapião na modalidade coletiva, prevista no art. 10 da Lei nº 10.257/2001, de forma que, 

atendidos determinados requisitos
216

, adquire-se o título de domínio para uma comunidade 

inteira, garantindo-lhe a legitimidade e a segurança sobre a posse. 

Assim, analisados os aspectos gerais dos instrumentos do Planejamento Urbano 

(classificação e dificuldades de aplicação), passa-se a refletir acerca do seu produto final, que 

se constitui, consoante a linha aqui trabalhada, nas cidades sustentáveis, objeto do próximo 

item. 

  

4.2 CIDADES SUSTENTÁVEIS 

 

 O século XX foi marcado por paradoxos, tanto na esfera internacional, quanto na 

sociedade brasileira. Se por um lado houve avanços na ciência e na tecnologia, possibilitando, 

por exemplo, reduzir os índices de mortalidade infantil e elevar a expectativa de vida da 
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população, por outro lado ocorreram os grandes conflitos bélicos, que mataram milhões de 

pessoas e comprometeram a paz mundial durante algumas décadas. No Brasil, consolidou-se 

o processo democrático, mas persiste a desigualdade social, a pobreza e os assentamentos 

urbanos informais (sub-humanos). 

 De acordo com pesquisas recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)
217

, apesar de ganhos em alguns indicadores, como redução do analfabetismo e da 

mortalidade infantil, os anos 1980 mostraram concentração de rendimentos e o crescimento de 

favelas e da violência urbana.  

 Além disso, o IBGE revela que nos anos 1990 houve consolidação democrática das 

relações sociais e políticas no Brasil, com ganhos pela estabilização monetária, mas as 

desigualdades pouco arrefeceram. Somente na década de 2000 ocorre uma diminuição na 

pobreza, graças ao crescimento econômico e à redução das desigualdades, com políticas de 

transferência de renda, como o Programa Bolsa Família
218

, e valorização real do salário 

mínimo. 

  Também se consolidou nesse século o modelo econômico baseado na glorificação do 

crescimento do PIB (produto interno bruto), mediante a utilização predatória dos recursos 

ambientais, geralmente em detrimento de ecossistemas e da própria qualidade de vida 

humana, degradada pela poluição nas variadas formas. 

 Assim, percebeu-se que esse padrão de crescimento econômico até então vigente, 

baseando em quantidade (índices, tabelas e gráficos) e não em qualidade (acesso à saúde, à 

educação, à moradia), precisava ser substituído. A comunidade internacional passou a refletir 

acerca dessa situação e, como se viu no terceiro capítulo, ONU promoveu a Conferência sobre 

o Ambiente Humano e a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

 Desse último encontro resultou a Declaração sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Declaração do Rio-92)
219

, cujos princípios, no conjunto, traduzem a 

preocupação dos povos com esse novo modelo de desenvolvimento, que passa a ser mais 

direcionado do seres humanos, pois eles é que estão no centro das preocupações com o 
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desenvolvimento sustentável e são eles que têm direito a uma vida saudável e produtiva, em 

harmonia com a natureza (Princípio 1). 

 Na Declaração do Rio-92, o desenvolvimento sustentável é filosoficamente sustentado 

pela ética da solidariedade intergeracional, sendo reconhecido como essencial às populações 

vindouras, ao se afirmar que ele deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas 

equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações 

presentes e futuras (Princípio 3).  

 Tanto é assim que, de modo propositivo, essa Declaração impulsiona os Estados no 

sentido de que devem reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de produção e consumo, 

bem como promoverem políticas demográficas adequadas (Princípio 8). 

 Em relação a esses dispositivos, impõe-se a imediata correlação com o art. 225 da 

CRFB
220

, que consagra o desenvolvimento sustentável no sistema jurídico brasileiro, 

condicionado a validade de todos os atos (normativos ou não) ao cumprimento desse 

postulado. 

Além disso, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento publicou, 

em abril de 1987, o relatório “Nosso Futuro Comum” (Relatório Brundtland), que concebe o 

desenvolvimento sustentável como sendo aquele mediante o qual se conciliam as demandas 

presentes e futuras da humanidade, aquele que permite satisfazer as necessidades atuais sem 

comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias demandas
221

. 

Assim, forma-se, paulatinamente, a teoria do desenvolvimento sustentável, 

contrapondo-se ao até então predominante modelo de crescimento econômico exploratório, 

baseado nos índices do Produto Interno Bruto sem se preocupar com a escassez dos recursos 

ambientais e com o consequente exaurimento deles. 

E um dos expoentes no fortalecimento dessa nova doutrina foi o polonês Ignacy Sachs, 

em cuja bibliografia podem ser encontradas as bases acerca da origem e justificativa desse 

processo, como se verá a seguir. 
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4.2.1 Raízes do desenvolvimento sustentável 

 

Pressupondo o desenvolvimento sustentável como uma proposição teórica e normativa 

ao mesmo tempo, explicar-lhes as raízes significa levantar os seus fundamentos ou bases 

histórico-filosóficas iniciais. Representa trazer à luz aquilo que o explicou e o justificou como 

relevante para a comunidade numa determinada época e lugar. 

Assim, Sachs
222

 explica que desenvolvimento e direitos humanos são duas ideias-força 

da segunda metade do século XX que exorcizaram as lembranças e horrores da Segunda 

Guerra Mundial. E que a conscientização ambiental pode ser atribuída ao choque produzido 

pela bomba atômica em Hiroshima e à descoberta das limitações da Terra diante do modelo 

de exploração então vigente. 

Que modelo exploratório seria esse? Trata-se do modelo focado na industrialização, na 

produção e consumo em massa, o que passou a demandar mais oferta de matéria-prima para a 

indústria e produção crescente de energia, ao mesmo tempo em que passou a gerar problemas 

como a poluição em grande escala
223

. E, acrescente-se, implicando na consequente perda da 

qualidade de vida. 

De acordo com Sachs
224

, é nesse contexto (pós-guerra) que se cristaliza a ética da 

solidariedade com a geração atual e com o futuro de todas as espécies vivas do planeta, 

formatada em meio ao confronto entre os defensores da abundância (industrialização a 

qualquer custo) e os catastrofistas, que pregavam a necessidade de estagnar o crescimento do 

consumo, do contrário haveria a extinção da humanidade.  

Explica o autor que nem prevaleceu a tese do economicismo arrogante e nem a do 

fundamentalismo ecológico, mas a alternativa média, baseada no crescimento econômico 

socialmente receptivo e a implantação por métodos favoráveis ao meio ambiente. 

Representando uma nova opção comportamental, o termo desenvolvimento 

sustentável (do inglês sustainable development) é, então, formatado e incutido no discurso 

teórico. Sua utilização teria ocorrido a partir da década de sessenta, do século XX, 
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especialmente com a publicação de um trabalho denominado “Silent Spring”, da bióloga 

Rachel Carson, no ano de 1962
225

.  

A essa alternativa ou paradigma do caminho do meio, Sachs
226

 denomina de 

ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável, consubstanciado na harmonização de 

objetivos sociais, ambientais e econômicos, ilustrado pelas atividades de reciclagem, 

aproveitamento do lixo na geração de energia, uso racional dos recursos ambientais 

(especialmente a água e o solo).  

Comentando esse tema, Marcelo Lopes de Souza
227

 explica que, na origem do 

ecodesenvolvimento, havia uma pressão político-ideológica internacional, emanada 

especialmente dos países mais pobres, numa conjuntura “marcada por um certo poder de 

pressão dos países do Terceiro Mundo e por uma atmosfera de contestação”. 

Concluindo, pode-se afirmar, na linha do que propugnado por Gilka da Mata
228

, que “a 

expressão sustentabilidade está atrelada à ideia de conservação, da manutenção, de 

sobrevivência; bem como à noção de continuidade, de durabilidade”. 

Mas, afinal, como delimitar os contornos do desenvolvimento sustentável? Que 

parâmetros ou critérios podem ser utilizados a fim de identificá-lo num dado momento 

histórico e numa determinada sociedade?  

Apesar das diversidades sociais, ambientais e econômicas das comunidades, é possível 

extrair um perfil universal de sustentabilidade? As respostas a essas questões será o próximo 

objeto de análise. 

 

4.2.2 Critérios de sustentabilidade 

 

 Sobre esse tema é inevitável a referência a Ignacy Sachs
229

, que formulou oito critérios 

de sustentabilidade, detalhando-lhes o conteúdo, e de cuja leitura se infere o propósito de 

demonstrar um viés universalista do fenômeno, que seria aplicável a todas as comunidades, 
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por mais antagônicas que sejam suas realidades sociais, ambientais e econômicas. Uma 

síntese desses critérios se impõe nesse instante. 

 O primeiro critério apresentado é o social, cuja intenção é alcançar um patamar 

razoável de homogeneidade social, com distribuição justa de renda, pleno emprego ou 

atividade autônoma que garanta qualidade de vida decente, além da igualdade no acesso aos 

recursos e serviços sociais. Daqui se infere a visão antropocentrista do autor, ao direcionar o 

desenvolvimento à melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

 Em seguida, aponta-se o critério cultural, ensejando o equilíbrio entre respeito à 

tradição e inovação, bem como capacidade de autonomia para projetos nacionais (endógenos), 

ao invés de importá-los de modelos estrangeiros (alienígenas), mas sem temer a abertura para 

o mundo.  

 Outros critérios são o ecológico e o ambiental, traduzidos, respectivamente, na 

preservação dos recursos ambientais, principalmente daqueles renováveis, e no respeito e 

reconhecimento da capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais. Se do critério 

anterior é possível extrair-se a preocupação com o meio ambiente cultural, destes se infere a 

atenção ao meio ambiente natural. 

 Já pelo critério territorial, impõe-se um balanceamento entre os meios urbanos e rurais, 

de forma que os investimentos públicos não sejam priorizados apenas para a cidade, embora 

precise haver melhoria no ambiente urbano e superação das disparidades inter-regionais. 

 E, pelo critério econômico, caminha-se em direção ao desenvolvimento econômico 

intersetorial equilibrado, à segurança alimentar, à capacidade de modernização contínua dos 

instrumentos de produção, aliada ao razoável nível de autonomia na pesquisa científica e 

tecnológica, bem como à inserção soberana na economia internacional. 

 O critério da política nacional se volta para a questão da democracia e da efetividade 

dos direitos humanos, além da capacidade do Estado em implantar um projeto nacional em 

parceria com os empreendedores e existência de um nível razoável de coesão social. 

 Por fim, pelo critério da política internacional, analisa-se a eficácia do sistema da 

ONU quanto à prevenção da guerra, à garantia da paz e à cooperação internacional, e a 

relação norte-sul de co-desenvolvimento, que deve se basear na igualdade material (favorável 

ao parceiro mais fraco). Reflete-se também sobre o controle institucional efetivo do sistema 

internacional financeiro e de negócios, além do efetivo controle institucional quanto à 

aplicação do princípio da precaução na gestão dos recursos ambientais, prevenção de 

mudanças globais negativas, proteção à diversidade biológica e cultural e na gestão do 

patrimônio comum da humanidade, incluídas a ciência e a tecnologia. 
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Percebe-se que, em parte, esses critérios de sustentabilidade se aplicam à cidade. Sob o 

enfoque social, é imperiosa a necessidade de garantir uma qualidade de vida decente, 

permitindo-se o acesso à moradia digna (estruturalmente segura, ambientalmente confortável 

e juridicamente legítima) e aos serviços urbanos (entre eles, o saneamento, a mobilidade e o 

tratamento adequado dos resíduos sólidos). 

No que se refere à questão cultural, é preciso destacar a problemática do conflito entre 

a funcionalidade da arquitetura moderna e a preservação estética e dos valores arquitetônicos 

tradicionais, sem olvidar da necessidade de garantir os espaços livres para o lazer e as áreas 

verdes para melhorar a paisagem urbana. 

Mas é certamente o critério territorial aquele que mais se aproxima do tratamento da 

questão urbana, na medida em que há uma clara preocupação com o equilíbrio entre o espaço 

urbano e o rural no que toca à alocação dos recursos de investimento público. Ora, não se 

pode pensar em política de desenvolvimento urbano no Brasil sem que se leve em conta a 

precária realidade socioeconômica do campo, haja vista a expansão urbana irregular ser 

explicada, também, pelo abrupto êxodo rural. 

Portanto, a partir desses critérios é possível enxergar o caráter multidimensional do 

ecodesenvolvimento, na medida em que abrange dimensões de ordem social, cultural, 

ambiental, territorial (referente aos assentamentos humanos e atividades), econômica, política 

nacional e política internacional (voltada para a manutenção da paz e a conservação do 

patrimônio comum da humanidade). 

Nesse estágio de compreensão, é inevitável relacionar a sustentabilidade urbana à 

noção de funções sociais da cidade (habitação, trabalho, circulação e lazer), nos termos da 

Carta de Atenas, marcadamente influenciada pelas ideias de Le Corbusier. Se a cidade não 

atender a essas necessidades humanas, não cumpre sua função social e não é, destarte, 

sustentável. 

Os documentos internacionais que tratam de assentamentos humanos e a própria 

CRFB adotam, de um modo geral, as orientações de Atenas, embora lhes acrescentem a ética 

da sustentabilidade (preservação da salubridade ambiental para as próximas gerações). E no 

plano infraconstitucional, o conjunto normativo sobre ambiente urbano (Estatuto da Cidade, 

Lei do Parcelamento, Lei do Saneamento, Lei dos Resíduos Sólidos, Lei da Mobilidade 

Urbana) também segue essa concepção. 
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Enfim, a caracterização da sustentabilidade urbana pressupõe a identificação de alguns 

indicadores. Nesse sentido, para Carlos Leite e Juliana di Cesare
230

, cidade sustentável é 

aquela que atende aos objetivos sociais, ambientais, políticos, culturais e econômicos dos seus 

habitantes, tendo capacidade de balancear eficientemente os recursos necessários ao próprio 

funcionamento, dispondo de terra urbana, água, energia, alimento, sistema eficiente de 

transporte público e ciclovias, manejo dos resíduos e esgotos, controle a poluição e outros 

elementos similares. 

Outro fator cuja avaliação é imprescindível consiste na questão do tempo necessário 

para se transformar a situação e as cidades se tornarem sustentáveis. Em importante obra de 

Ignacy Sachs
231

, o desenvolvimento sustentável é abordado a partir do pressuposto de que as 

soluções definitivas dos problemas ambientais demandam um período de tempo 

razoavelmente longo de décadas. Daí a proposta de estratégias de transição para o Século XXI 

no que se refere a desenvolvimento e meio ambiente. 

De forma ilustrativa, pode-se apontar, como indicadores de sustentabilidade urbana 

que dependem de investimento público e razoável tempo de duração, a questão da 

aproximação entre ambiente construído e o ambiente verde, que pressupõe o respeito às 

características geográficas do território (planos, declives, consistência) e a preservação de 

áreas verdes. Outro indicar importante se constitui na garantia do desenvolvimento econômico 

local
232

, na medida em que a melhoria da renda familiar influencia no nível da preservação 

ambiental. 

Especificamente sobre a sustentabilidade na dimensão espacial (urbano-rural), 

Sachs
233

 transmite uma visão otimista quanto às possibilidades de concretização ao afirmar 

que a tendência atual de transformação do planeta em um arquipélago urbano não deve ser 

considerada uma fatalidade. Na compreensão dele, existem estratégias pró-ativas e inovadoras 

de desenvolvimento urbano, baseadas na equidade social, prudência ecológica e eficiência 

urbana. 
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A essa altura, impõe-se a análise da legislação sobre o assunto. A seguir, o objeto de 

reflexão consiste, portanto, em analisar o conceito de sustentabilidade urbana, tendo como 

referência a Agenda Habitat e o Estatuto da Cidade e como premissa essencial a compreensão 

de que ela é o resultado final do processo de Planejamento Urbano. 

 

4.2.3 Sustentabilidade urbana na Agenda Habitat e no Estatuto da Cidade 

 

Como afirmado no terceiro capítulo, a segunda Conferência das Nações Unidas sobre 

Assentamentos Humanos (Habitat II), realizada em Istambul, no ano de 1996, tinha a missão 

de debater duas temáticas, que à época eram vistas como de igual importância global: a) 

moradia adequada para todos; e b) desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis 

num mundo em urbanização. 

A Agenda Habitat, documento produzido a partir dessa conferência, faz alusão à 

necessidade de se garantirem assentamentos humanos sustentáveis, associando-os ao 

desenvolvimento econômico e social e à proteção ambiental (Parágrafo 4, do Preâmbulo), 

tanto que, entre as suas metas e princípios, o documento condiciona a existência de 

assentamentos humanos sustentáveis à erradicação da pobreza
234

. 

Novamente aqui se demonstra a correlação e o alinhamento conceitual entre esse 

importante documento da ONU e o sistema constitucional brasileiro, no aspecto de promover 

o bem-estar de todos, com justiça social, como aludido nos arts. 3º e 170 da CRFB.  

O primeiro desses dispositivos, como já se afirmou, traça os objetivos do Estado. O 

segundo condiciona a atividade econômica à valorização do trabalho humano, à livre 

iniciativa, à existência digna de todos, à redução das desigualdades regionais e sociais e à 

função social da propriedade. 

A citada Agenda afirma que sustentabilidade dos assentamentos humanos engloba, 

entre outros fatores, a sua distribuição geográfica equilibrada, a promoção do 

desenvolvimento econômico e social, a saúde humana e a educação. Além disso, envolve 

questões como a conservação da diversidade biológica e o uso sustentável dos recursos 

ambientais, a manutenção da diversidade cultural e a qualidade do ar, da água, das florestas, 

da vegetação e do solo em padrões suficientes para sustentar a vida humana e o bem-estar das 

gerações futuras. 
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Essa concepção é aplicada inclusive ao ambiente urbano, no próprio instante em que a 

Agenda Habitat reconhece que a qualidade de vida dos povos depende, também, das 

condições físicas e espaciais das vilas e cidades e que até mesmo a disposição e a estética das 

cidades, os padrões de ocupação do solo, a densidade populacional e de construções, o 

transporte e a acessibilidade a serviços públicas básicos têm um peso crucial nas boas 

condições de vida dos assentamentos. 

 Seguindo essa orientação internacional, o Estatuto da Cidade prevê várias diretrizes 

pelas quais se deve pautar a Política Urbana e, entre elas, está a garantia do direito a cidades 

sustentáveis, definidas no art. 2º, I, como aquelas nas quais se garante o direito à terra urbana, 

à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. 

 Aqui se observa uma correspondência entre as lições de Le Corbusier, consagradas na 

Carta de Atenas, a CRFB e o Estatuto da Cidade, embora este amplie o rol das funções sociais 

da cidade, inserindo a preocupação com o direito à terra urbana, ao saneamento ambiental e 

ao desenvolvimento sustentável. 

 A garantia do direito à terra urbana consiste, em síntese, no acesso a um espaço ou lote 

adequadamente habitável, com infraestrutura, serviços públicos e preço módico. Contrapõe-

se, portanto, ao modelo de formação segregacionista existente nas cidades brasileiras em 

geral, marcado pelo alto custo dos terrenos localizados em áreas estruturadas e pela alocação 

da população pobre em assentamentos desestruturados ou subnormais, como favelas, encostas 

de morros, margens de rios e espaços similares, onde o acesso à terra urbana é mais barato. 

 No que se refere ao direito à moradia, seu conteúdo ou dimensões, bem como as 

diretrizes das políticas habitacionais, serão objeto de análise no quinto capítulo, cabendo aqui 

adiantar o fato de que a moradia adequada integra o conceito de sustentabilidade urbana, de 

modo que nenhuma cidade pode receber o qualitativo de sustentável se não oferecer aos seus 

habitantes as condições de acesso a domicílios que têm rede geral de abastecimento de água, 

rede geral de esgoto e coleta sistemática do lixo
235

. 

 Aliás, essa é a linha apontada pela Agenda Habitat: “sadias, seguras, acessíveis e a 

preços viáveis, que incluam serviços básicos, instalações e áreas de lazer, e que estejam livres 

de qualquer tipo de discriminação no que se refere à habitação ou à garantia legal da posse” 

(Agenda Habitat, parágrafo 39)
236

. 
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Outro componente do conceito de sustentabilidade urbana é o direito ao saneamento 

ambiental, concebido por Gilka da Mata
237

 como sendo “um conjunto de medidas destinadas a 

melhorar as condições de vida do homem, com vistas a garantir um ambiente saudável para o 

seu dia-a-dia”. Embora o Estatuto da Cidade faça alusão a “saneamento ambiental” (categoria 

ampla), a lei nacional editada para regulamentar a matéria se refere a “saneamento básico” 

(categoria mais restrita). 

Trata-se da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico, definindo-o como um conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais relativas a abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e, também, drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas
238

. 

O direito à infraestrutura urbana, também contido no conceito de cidade sustentável, 

reflete-se, sobretudo, no modelo de parcelamento do solo e nas políticas do poder público 

local relativas à garantia de vias de circulação, escoamento das águas pluviais, abastecimento 

de água potável, esgotamento sanitário, iluminação pública, bem como a oferta de serviços de 

saúde, educação, cultura e lazer. A Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979
239

, que dispõe 

sobre o Parcelamento do Solo Urbano, regulamenta a matéria e determina esses parâmetros. 

Outra característica das cidades sustentáveis é a presença do direito ao transporte, que 

faz parte do sistema maior de mobilidade urbana, cuja regulamentação no Brasil consta da Lei 

nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012
240

, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

visando à integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e 

mobilidade das pessoas e cargas no território do Município, particularmente nas cidades.  

Sobre esse tema, cabe aqui ressaltar o alinhamento entre a legislação brasileira e as 

diretrizes da segunda Carta de Atenas, na medida em que estatui a circulação segura das 

pessoas como uma das funções sociais da cidade. 

Por fim, o Estatuto da cidade elenca a prestação de serviços públicos (saúde, educação, 

saneamento, coleta de lixo) na maior possibilidade possível, a garantia de trabalho digno e de 

opções de lazer como condições para se classificar uma cidade como sustentável.  
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A própria Agenda Habitat, no Preâmbulo
241

, constata que “durante o curso da história, 

a urbanização tem sido associada ao progresso econômico e social, à promoção da 

alfabetização e educação, à melhoria do estado geral de saúde, [e] maior acesso a serviços 

sociais”. 

Arremate-se que essas normas do Estatuto da Cidade representam paradigmas no 

tratamento da ordem urbanístico-ambiental do país, na medida em que preocupados com o 

acesso à moradia, com a qualidade de vida na cidade, à função social da propriedade urbana e, 

principalmente, tendo em vista que são direitos a serem assegurados universalmente e não 

apenas a uma parcela da população. 

  

4.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

 Do exposto, é possível se constatar que o Planejamento Urbano é parte integrante do 

planejamento público como um todo, no sentido de que as ações governamentais, para 

surtirem os efeitos desejados, devem ser precedidas do adequado e eficaz diagnóstico da 

situação social, política e econômica da realidade a ser planejada. 

 De modo que se concebe o Planejamento Urbano como sendo um conjunto de medidas 

implantadas pelo Poder Público, com a participação da sociedade em geral, com vistas a se 

antecipar aos problemas que prejudicam o bem-estar coletivo, adotando estratégias 

racionalmente pensadas e veiculadas mediante políticas públicas sociais, econômicas, 

tributárias, ambientais e urbanísticas, entre outras. 

 Planejar a cidade é, hodiernamente, uma necessidade cada vez mais presente diante da 

realidade ou modelo urbano marcado pelos problemas de mobilidade urbana (trânsito 

congestionado), pela dificuldade de tratar adequadamente os resíduos sólidos (lixo) ou de 

controlar os níveis de poluição sonora, visual e do ar. Sem falar da especulação imobiliária e 

da problemática dos assentamentos informais, caracterizados pelas construções espontâneas, 

sem padrão arquitetônico e licença do Poder Público e às vezes com a destruição da memória 

histórico-cultural, sucumbida pelas novas edificações, além da precariedade legal da posse. 

 No se refere à competência para a sua execução, esse planejamento é 

predominantemente municipal, por força do que dispõe a Carta Magna no art. 30, VIII, que 

trata da promoção do adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e controle 

do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
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 As principais características do Planejamento Urbano dizem respeito ao seu caráter 

interdisciplinar e instrumental. No primeiro aspecto, significa afirmar que ele se efetiva a 

partir da interação e da convergência de experiências e conhecimentos trocados entre 

arquitetos, engenheiros, sociólogos, geógrafos, antropólogos, historiadores, administradores, 

economistas, juristas, jornalistas e literatos. 

 Já a natureza instrumental do Planejamento Urbano fica evidente a partir da 

compreensão de que não organiza a cidade simplesmente para que ela seja de determinada 

forma ou para que tenha certas qualidades. Planeja-se a organização da cidade para se atingir 

um fim: o respectivo desenvolvimento ou sustentabilidade urbana. 

 Assim, o Planejamento Urbano deve entendido não como um fim em si, mas apenas 

como um importante instrumento de efetivação das suas funções sociais mais importantes da 

cidade, dotando-as das condições para assegurar, aos seus habitantes, o bem-estar coletivo, 

com disponibilidade de moradia digna, oportunidades de trabalho, boas condições de 

mobilidade e de lazer. E a fórmula constitucional que o designa é a política de 

desenvolvimento urbano. 

 A inserção de um capítulo específico dedicado à política de desenvolvimento urbano 

(Capítulo II, do Título VII, arts. 182 e 183), além de traduzir a pressão popular exercida 

durante o Processo Constituinte, representa a dimensão cidadã da Carta Política, que remeteu 

aos municípios a tarefa de promover o desenvolvimento urbano, uma vez que o poder 

decisório local está bem mais próximo da população.  

Também é importante lembrar que é no âmbito local onde se amplia a possibilidade de 

participação do povo e onde os anseios sociais podem ser canalizados para as políticas 

públicas, desde que se fortaleça a democracia participativa, mediante a abertura de novos 

espaços de participação democrática na gestão das cidades, inclusive com o uso da internet. 

O instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana é o Plano 

Diretor, que define quando, como e onde edificar de maneira a melhor satisfazer o interesse 

público, considerando razões estéticas, funcionais, econômicas, sociais e ambientais. É ele 

quem estabelece as exigências fundamentais de ordenação da cidade e identifica os critérios 

da função social da propriedade urbana. 

Constituído em uma ou mais leis municipais, o Plano Diretor deve considerar toda a 

realidade do município (zona urbana e zona rural) e, para permanecer em harmonia com as 

questões socioeconômicas, precisa de revisão a cada dez anos. Tanto a CRFB quanto o 

Estatuto da Cidade dispõem acerca dos critérios para definir-lhe a obrigatoriedade ou não. 
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Um desses critérios é o volume populacional, de forma que as cidades com mais de 

vinte mil habitantes devem elaborar seu Plano. Mas, são levados em conta outros fatores para 

tornar vinculativa essa exigência, como é o caso de aspectos geográficos (integrar regiões 

metropolitanas, por exemplo), política administrativo-tributária (condicionante para o IPTU 

progressivo no tempo), fatores socioeconômicos (áreas de especial interesse turístico) e o 

critério socioambiental (cidades localizadas na área de influência de empreendimentos ou 

atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional). 

Inseridos no Plano Diretor, os instrumentos de Planejamento Urbano são os institutos 

(planos, impostos, estudos) e as ações fáticas (criação de unidades de conservação, gestão 

participativa) que permitem ao Poder Público e à sociedade em geral promoveram o 

desenvolvimento sustentável das cidades. 

Para classificar os instrumentos de planejamento, pode-se recorrer ao potencial de 

influência que eles exercem nas atividades dos agentes modeladores do espaço urbano. 

Assim, há instrumentos informativos (campanhas educacionais), estimuladores (incentivos 

fiscais), inibidores (do IPTU progressivo no tempo e da desapropriação sanção) e coercitivos 

(os índices urbanísticos, como gabarito e afastamentos ou recuos). Além desses, existe a 

Contribuição de Melhoria, que não se enquadra nessas categorias, pelo seu caráter 

predominantemente fiscal. 

Mas, a classificação desses instrumentos pode feita também com base na 

natureza/finalidade do instrumento. Sendo possível apontar quatro grupos: (i) aqueles que se 

vinculam à noção de planejamento público, como os planos de desenvolvimento econômico e 

social; (ii) os institutos tributários e financeiros, como o IPTU (comum e progressivo no 

tempo), a Contribuição de Melhoria, além dos benefícios fiscais e financeiros; (iii) os 

institutos jurídicos e políticos, como a desapropriação e a instituição das Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS); e (iv) os instrumentos ambientais, como os Estudos Prévios de 

Impacto Ambiental e de Vizinhança. 

Todavia, tão importante quando a proficuidade de instrumentos é efetividade deles na 

construção do desenvolvimento urbano. Existem obstáculos que dificultam a aplicação desses 

instrumentos, citando-se, por exemplo, o imediatismo nas ações governamentais, a ausência 

de qualificação técnica dos servidores, a atuação dos lobbies, a descontinuidade entre as 

administrações e dificuldades financeiras. 

O resultado disso é que o Poder Público, tendencioso à autopromoção, gasta com 

publicidade, mas retarda políticas essenciais, como a construção de moradias. Isso precisa 

mudar. Se os recursos do Tesouro são limitados, deve-se priorizá-los, aplicando-os nas 
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necessidades mais coletivas e cuja superação se mostre mais emergente, como é o caso dos 

assentamentos informais. Inclusive a partir das escolhas da própria sociedade, num sistema de 

democracia participativa, especialmente na discussão orçamentária. 

Portanto, insta incorporar, à prática política cotidiana, os ideais do desenvolvimento 

sustentável, que, calcado na ética da solidariedade intergeracional, concilia o atendimento 

equitativo das necessidades de crescimento econômico e de preservação do meio ambiente, 

tanto para as gerações presentes quanto para as futuras. 

Somente com posturas políticas desenvolvimentistas, será possível se conseguir a 

melhoria da qualidade de vida urbana, traduzida na concepção de cidades sustentáveis, ou 

seja, aquelas que atendam aos objetivos sociais, ambientais, políticos, culturais e econômicos 

dos seus habitantes, garantindo-lhes o direito à terra urbana, à moradia, ao trabalho, à água, à 

energia elétrica, ao alimento, a um sistema eficiente de transporte público, ao lazer, ao 

adequado manejo dos resíduos e dos esgotos e ao controle da poluição, entre outras 

prerrogativas. 
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5 DIREITO À MORADIA EM CIDADES SUSTENTÁVEIS 

 

 Nos capítulos anteriores, a sistematização deste trabalho guiou-se pela dimensão 

histórico-conceitual, procurando demonstrar a relação existente entre Urbanismo, Meio 

Ambiente Artificial, Planejamento e Desenvolvimento Urbano e apresentando variados 

aspectos da moradia humana na cidade em diferentes contextos sociais, a exemplo dos burgos 

medievais e das atuais regiões metropolitanas. 

Paralelamente, procurou-se relacionar esses diversos elementos na perspectiva de se 

estabelecer um cenário sobre o qual seria possível delimitar um padrão habitacional 

compatível com a ordem jurídica brasileira. Então, é momento de se identificar os contornos 

desse padrão. Esse é o objeto deste capítulo. 

Daqui em diante, as reflexões serão conduzidas para o direito à moradia adequada e 

como ele pode ser projetado em políticas públicas habitacionais. Num primeiro momento 

aborda-se a aproximação do tema aos direitos humanos para, em seguida, vinculá-lo ao 

catálogo dos direitos fundamentais no sistema jurídico brasileiro, enfatizando-se, inclusive, 

variadas acepções ou leituras constitucionais do termo moradia. 

Assim, a abordagem do direito à moradia pressupõe, inicialmente, delimitar-lhe a 

natureza. Nesse caso, é necessário perscrutá-lo tanto na perspectiva dos direitos humanos, 

mostrando como a comunidade internacional normatiza a questão nos documentos oficiais, 

quanto nas categorias dos direitos fundamentais, de modo a classificá-lo entre as funções ou 

dimensões desses direitos, além de identificar consequências jurídicas dessa classificação. 

Também se mostra oportuna a relação entre moradia e dignidade humana, com o 

objetivo de se averiguar se esse direito integra ou não o conteúdo do mínimo existencial, 

analisando-se, nesse sentido, doutrina e jurisprudência, haja vista a ausência de dispositivo 

constitucional expresso sobre o assunto. 

Todavia, definir-lhe a natureza não é o bastante. Faz-se necessário pensar nos 

mecanismos de atuação e intervenção do Estado para garantir o efetivo acesso a esse direito. 

Por isso, trabalha-se com a ideia de um formato ou padrão apropriado de políticas públicas 

habitacionais de concretização do direito à moradia. 

Nesse propósito, tem-se como elemento de partida o panorama da situação, 

analisando-lhe dados estatísticos e exemplos práticos de política habitacional, tanto no âmbito 

nacional, quanto no estadual e no municipal. Faz-se também uma digressão sobre o modelo 

das primeiras políticas habitacionais no Brasil, no início do século XX, em face do caráter 

urbanístico e ambiental que possuíam. 
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Reflete-se ainda acerca do financiamento público como estratégia de universalização 

do direito à moradia adequada, de forma que são analisados o Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH), regulado pela Lei nº 4.380/1964, e o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS), instituído pela Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005. 

A importância de se analisar esse tema revelar-se-á nas informações estatísticas acerca 

da questão habitacional no Brasil, seja no aspecto dos altos investimentos já realizados no 

setor, seja na dimensão das carências habitacionais ainda recalcitrantes. 

Não obstante esses investimentos, ainda persistem grandes problemas nesse segmento, 

como o considerável déficit habitacional brasileiro. Embora haja divergência quanto ao 

volume desse déficit, o mais importante é reconhecer o papel das políticas públicas 

habitacionais, que são os instrumentos capazes de superar esses desafios.  

Mas, afinal, a quais critérios devem as instituições recorrerem no momento de elaborar 

essas políticas? Por outro lado, qual deve ser o conteúdo ou nível de articulação da política 

habitacional com as demais políticas públicas? 

Desde já, saliente-se que os parâmetros definidores de uma política habitacional não 

podem ser outros senão aqueles que promovam a sustentabilidade urbana, simbolizada pelas 

cidades que garantem aos seus habitantes, pelo menos os seguintes benefícios: a) acesso à 

moradia digna, ou seja, estruturalmente segura, juridicamente legítima e ambientalmente 

confortável; b) fruição de serviços urbanos, como saneamento, mobilidade e tratamento 

adequado dos resíduos sólidos; c) disponibilidade de espaços livres para o lazer e as áreas 

verdes que melhoram a paisagem urbana; e d) promoção da cultura local. 

A proposta deste capítulo consiste, então, em aproximar o direito à moradia aos 

direitos humanos e aos direitos fundamentais, identificar-lhe as possíveis acepções ou leituras 

a partir do texto constitucional, analisar as políticas habitacionais e, concluindo, apontar 

parâmetros de políticas públicas habitacionais constitucionalmente adequadas. 

 

5.1 MORADIA COMO DIREITO HUMANO 

 

 A simples menção constitucional à moradia já é de extrema relevância para as famílias 

brasileiras, pois lhes confere ao menos a possibilidade de pleiteá-lo nas diversas esferas 

políticas federativas (União, Estados e Municípios), quer seja em nível administrativa ou em 

âmbito judicial. 

 Mas, a concepção mais precisa desse direito exige, dos estudiosos do tema, algumas 

reflexões, a fim de delimitar-lhe os contornos normativos. Por isso, o primeiro ponto de 
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abordagem consiste em contextualizá-lo na ordem jurídica (internacional e interna) e, ao fazê-

lo, definir-lhe a natureza jurídica. Seria a moradia um direito humano, um direito fundamental 

ou ambos ao mesmo tempo? 

 Nesse sentido, as lições de Canotilho
242

 vêm a calhar. Esse autor, utilizando os 

critérios da origem e significado, explica que direitos humanos são direitos válidos para todos 

os povos e em todos os tempos, numa dimensão que ele denomina de “jusnaturalista-

universalista”, enquanto que direitos fundamentais seriam aqueles garantidos num espaço e 

num tempo limitado, ou seja, vigentes numa ordem jurídica concreta. 

 Mais clara ainda é a distinção feita por Sarlet e Figueiredo
243

, no sentido de que os 

direitos humanos são aqueles assegurados no plano do direito internacional e os direitos 

fundamentais seriam aqueles consagrados no plano do direito constitucional de cada Estado. 

Seguindo esse referencial, constata-se a existência do direito à moradia (ou à 

habitação) no sistema global e no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. 

Nesse sentido, cite-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos
244

 (de 1948), que 

relaciona a moradia ao direito a um padrão de vida que garanta o bem-estar pessoal e familiar, 

consoante o disposto no art. 25, inciso I: “Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz 

de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação...”. 

Vale a pena lembrar que, na origem dessa Declaração, logo depois da Segunda Guerra 

Mundial (1938-1944), havia um sentimento de repulsa na comunidade internacional contra as 

mazelas perpetradas contra a humanidade durante esse conflito bélico, como o preconceito de 

raça e origem, com a consequente geração de refugiados.  

Portanto, trata-se de um Documento prevendo direitos de liberdade, igualdade, 

dignidade e segurança pessoal que definem um padrão mínimo de qualidade de vida para as 

pessoas e, como visto, a moradia se insere nesse paradigma. 

 O que se confirma também no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 

prevendo que “ninguém será objeto de intervenções arbitrárias ou ilegais na sua vida privada, 

                                                           
242

 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 393. 
243

 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 

direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 

fundamentais, orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 13. 
244

 Sobre esses e outros documentos de proteção aos direitos humanos, cf. COMPARATO, Fábio Konder. A 

afirmação histórica dos direitos humanos. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 239. 
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na sua família, no seu domicílio...” (art. 17, I), e no Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos Sociais e Culturais
245

, cujo art. 11, I, aduz: 

 

os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas a um 

nível de vida suficiente para si e para as suas famílias, incluindo alimentação, 

vestuário e alojamento suficientes [moradia], bem como a um melhoramento 

constante das suas condições de existência. Os Estados Partes tomarão medidas 

apropriadas destinadas a assegurar a realização deste direito reconhecendo para este 

efeito a importância essencial de uma cooperação internacional livremente 

consentida. 

 

 No primeiro Pacto, observa-se a pretensão de impedir a ação arbitrária do Estado 

contra a segurança e o sossego no âmbito do lar familiar. Já no segundo, é perceptível a 

aspiração no sentido de que os Estados adotem ações concretizantes dos direitos sociais 

(prestações estatais), incluída a moradia. 

 O direito à habitação consta ainda da Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial
246

, cujo art. 5º, “e”, III, estabelece que: 

 

Artigo 5º De conformidade com as obrigações fundamentais enunciadas no artigo 2, 

os Estados Partes comprometem-se a proibir e a eliminar a discriminação racial em 

todas suas formas e a garantir o direito de cada um à igualdade perante a lei sem 

distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou étnica, principalmente no gozo 

dos seguintes direitos:  

(…) 

e) direitos econômicos, sociais e culturais, principalmente: 

(…)  

iii) direito à habitação; 

 

 Nesse documento, fica evidenciada a preocupação com eliminação da discrimanção 

em geral, ou seja, aquela decorrente de raça, de cor ou de origem nacional ou ética. Mas, ao 

prevê a necessidade de se garantir o direito à habitação, ambiciona a formação de um padrão 

mínimo de vida, o que pressupõe a garantia de moradia a todos igualitariamente. 

 A temática da moradia faz parte ainda da Convenção Sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Contra a Mulher
247

, consoante prescreve o seu artigo 14, item 2: 

 

Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a 

discriminação contra a mulher nas zonas rurais a fim de assegurar, em condições de 

igualdades entre homens e mulheres, que elas participem no desenvolvimento rural e 

dele se beneficiem, e em particular assegurar-lhes-ão o direito a: 

(…) 

                                                           
245

 Os textos integrais desses dois Pactos estão disponíveis na internet: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/pacto1.htm> Acesso: 06 abr. 2013. 
246

 Texto disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/conv_int_eliminacao_disc_racial.htm> 

Acesso: 06 abr. 2013. 
247

  Texto disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/mulher/lex121.htm> Acesso: 06 abr. 2013. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/pacto1.htm
http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/conv_int_eliminacao_disc_racial.htm
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/mulher/lex121.htm
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h) gozar de condições de vida adequadas, particularmente nas esferas da habitação, 

dos serviços sanitários, da eletricidade e do abastecimento de água, do transporte e 

das comunicações. 

 

 Esse documento, de 1979, direciona-se para a proteção das mulheres que residem nas 

zonas rurais, mas, por analogia, é aplicável integralmente à proteção das mulheres que 

habitam as cidades. Não razão lógica para diferenciá-las quanto à titularidade do direito à 

igualdade e, consequentemente, de não sofrer discriminação pelo fato de ser mulher. 

 Enalteça-se, ainda, a intenção do documento em definir um padrão de vida adequado, 

reclamando direitos essenciais, como a habitação, o saneamento, os serviços de eletricidade, a 

mobilidade e a comunicação, num claro perfil jurídico-afirmativo. Na visão de Flávia 

Piovesan
248

 essa Convenção tem duplo objetivo: de um lado erradicar a discriminação contra 

a mulher (vertente repressivo-punitiva) e de outro estimular estratégias de promoção da 

igualdade (vertente positivo-promocional).  

 Ainda sobre a inserção da moradia na ordem jurídica internacional, constata-se que no 

âmbito do sistema interamericano a Convenção Americana de Direitos Humanos
249

 prevê o 

direito à residência, o que faz nos seguintes termos: “Direito de circulação e de residência. 1. 

Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e 

de nele residir em conformidade com as disposições legais” (Artigo 22). 

 Essa Convenção foi aprovada na Conferência de São José de Costa Rica, em 22 de 

novembro de 1969, tendo recebido adesão do Estado brasileiro em 1992
250

. No dispositivo 

acima aludido, a Convenção procura conciliar o direito dos Estados em definirem 

soberanamente os critérios de ingresso e permanência no seu território e o direito humano de 

qualquer indivíduo dispor de um local (casa, domicílio) para repousar e proteger-se contra 

agressões naturais ou artificiais. 

 Quanto ao reconhecimento do direito humano à moradia, outro aspecto normativo que 

merece registro diz respeito ao disposto na Agenda 21 (Eco 92)
251

, que aduz o seguinte: 

 

7.6. O acesso a habitação segura e saudável é essencial para o bem-estar físico, 

psicológico, social e econômico das pessoas, devendo ser parte fundamental das 

                                                           
248

 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, p. 464. 
249

 O texto dessa Convenção pode ser encontrado em: < http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/oeasjose.htm> 

Acesso: 26 abr. 2013. 
250

 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, p. 367. 
251

 USP. Biblioteca Virtual de Direito Humanos. Promoção do desenvolvimento sustentável dos 

assentamentos humanos. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Table/Agenda-21-

ECO-92-ou-RIO-92/> Acesso: 17 fev. 2013. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/oeasjose.htm
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atividades nacionais e internacionais. O direito a habitação adequada enquanto 

direito humano fundamental está consagrado na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Apesar disso, estima-se que atualmente pelo menos 1 bilhão de pessoas não 

disponham de habitações seguras e saudáveis e que, caso não se tomem as medidas 

adequadas, esse total terá aumentado drasticamente até o final do século e além. 

 

 Portanto, quer seja no sistema global, quer seja no interamericano, a moradia é 

concebida como um direito humano, vinculado à dignidade humana e equiparado a outros 

direitos de grande relevância para uma boa qualidade de vida, como a privacidade, a 

liberdade, a saúde e a educação. 

 Além desses documentos de perfil mais geral, a ONU também protagonizou eventos e 

produziu documentos voltados especificamente para a questão da moradia adequada. 

Conforme demonstrado no capítulo terceiro, três documentos se destacam nesse sentido: a 

Declaração de Vancouver, a Declaração de Istambul e a Agenda Habitat.  

 Tais documentos se reportam a Assentamentos Humanos e têm como pressuposto 

essencial a necessidade de normatização da temática diante de um mundo em franco processo 

de urbanização. 

 Conforme abordado no citado capítulo (e sem a pretensão de repeti-lo), a Segunda 

Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (Habitat II) discutiu, 

essencialmente, a temática da moradia adequada para todos e o desenvolvimento de 

assentamentos Humanos sustentáveis. 

 Ao produzir a Agenda Habitat, tinha como uma das diretrizes principais oferecer aos 

Estados um conceito de moradia adequada, que não precisa ser necessariamente numa casa 

própria, mas que deve ser, imprescindivelmente, num lar fisicamente estruturado e seguro, 

legalmente estável e ambientalmente saudável, nos termos do que se abordou no terceiro 

capítulo
252

. 

 Aliás, essa distinção entre propriedade e posse em relação ao direito à moradia é 

importante, razão pela qual será explorada adiante, quando se abordar a dimensão social do 

direito à moradia, cuja compreensão subentende a identificação das possíveis acepções do 

próprio termo moradia, aposto em vários dispositivos do Texto Magno. Essa pesquisa será 

objeto do próximo item. 

 

 

 

                                                           
252

 Cf. FERNANDES, Marlene. Agenda Habitat para Municípios. Rio de Janeiro: IBAM, 2003, p. 48. 
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5.2 MORADIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

Caracterizado o direito humano à moradia, segue-se com a análise de sua configuração 

como direito fundamental na ordem jurídica brasileira, delimitando-lhe os sentidos mediante a 

classificação entre as variadas categorias e dimensões dos direitos fundamentais. Nesse 

trabalho, tomam-se como referências a normativa constitucional e as lições doutrinárias. 

A justificativa dessa opção metodológica decorre das possíveis variações semânticas 

do termo moradia, o que demanda constantes reflexões e posicionamentos, como a questão do 

nível de obrigatoriedade do Estado em garanti-lo aos titulares desse direito. Nesse campo, há 

ricos trabalhos doutrinários e uma importante contribuição jurisprudencial, conforme se verá 

adiante. 

 Cabe ainda outra explicação inicial, que diz respeito à variação semântica do termo 

moradia, que conduz a diversos sentidos atribuíveis à expressão, considerando-lhe os usos no 

Texto Constitucional
253

. Noutras palavras, diz-se que da investigação e das leituras podem ser 

identificados vários significados que se projetam a partir do uso do vocábulo “moradia” na 

Constituição da República Federativa do Brasil. Logo, além dos sentidos a seguir apontados, 

outros poderão ser inventariados. 

Em face dessa multiplicidade de acepções, moradia pode se vincular, num primeiro 

sentido, ao direito de propriedade sobre um imóvel residencial (casa própria), com fulcro no 

art. 183, que trata da ação de usucapião
254

. Mas isso não é suficiente para proteção das 

pessoas que não têm acesso à casa própria. Até se poderia questionar: e as famílias que 

moram em ambientes improvisados (barracos) não teriam a seu favor garantias constitucionais 

como a inviolabilidade de domicílio? 

Essas variações se constituem em elementos que vão alimentar a doutrina dos direitos 

fundamentais e, consequentemente, do direito à moradia, especialmente no que se refere às 

categorias (resistência, prestação estatal) e dimensões (subjetiva e objetiva). Esse será o 

próximo tema a ser analisado. 

 

 

 

 

                                                           
253

 Por exemplo, nos arts. 6º, 7º, IV, 23, IX, 183, caput. 
254

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

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

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



150 

 

 

5.2.1 Categorias e dimensões dos direitos fundamentais 

 

 Para efeitos deste trabalho, categorizar os direitos fundamentais significa alocá-los em 

grupos, consoante determinadas características que os aproxima. Assim, existe, por exemplo, 

teoria que apresenta os direitos fundamentais em termos de gerações, a partir da formação 

histórica deles. Assim como há também classificação teórica dos direitos fundamentais 

baseada no tipo de relação que se estabelece entre o Estado e o indivíduo a propósito do 

exercício desses direitos. 

 A ideia aqui é apresentar pelo menos duas doutrinas e, ao mesmo tempo, procurar 

aplicá-las à questão da moradia, procurando demonstrar a sua vinculação aos direitos 

fundamentais, mas sem a pretensão de aprofundar a discussão sobre esse tema, afinal não se 

trata de um trabalho sobre a teoria dos direitos fundamentais. 

Cite-se, nesse sentido, a proposta de Paulo Bonavides
255

, para quem os direitos 

fundamentais podem ser classificados em quadro gerações, em conformidade com o processo 

histórico de universalização e normatização por que têm passado. Assim, são de primeira 

geração os direitos civis e políticos, de índole liberal, que têm como titular os indivíduos e 

que se traduzem em faculdades ou atributos subjetivos oponíveis ou de resistência contra o 

Estado. Nesse grupo, podem ser colocadas a livre expressão do pensamento, a liberdade de 

crença e a inviolabilidade de domicílio, previstas no art. 5º da CRFB
256

. 

Os direitos de segunda geração correspondem aos direitos sociais, culturais e 

econômicos, que, de acordo com Ingo Sarlet
257

, não representam mais a liberdade perante o 

Estado, mas sim a liberdade por intermédio deste, no próprio instante em que se caracterizam 

por prestações sociais estatais. Entre os direitos sociais, por exemplo, está a moradia, nos 

termos do que dispõe o art. 6º da CRFB
258

. 

Para Bonavides
259

, esses direitos “passaram primeiro por um ciclo de baixa 

normatividade”, mas que “tendem a tornar-se tão justiciáveis quanto os da primeira”, por 

força do preceito da aplicabilidade imediata
260

.  

                                                           
255

 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 563-572. 
256

 IV - é livre a manifestação do pensamento; VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença; XI - a 

casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em 

caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 
257

 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2006, p. 57. 
258

 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 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. 
259

 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 564-565. 



151 

 

 

Já os direitos de terceira geração dizem respeito à paz, à autodeterminação dos povos, 

ao desenvolvimento, ao meio ambiente e qualidade de vida, à conservação e utilização do 

patrimônio histórico e cultual da humanidade, cuja titularidade é difusa e cujo substrato ético-

filosófico é a fraternidade ou solidariedade universal
261

.  

Finalmente, os direitos da quarta geração correspondem, na doutrina de Bonavides
262

, 

à democracia, à informação e ao pluralismo. Registre-se que, para o mestre cearense, essa 

democracia deve ser a direta, que no entendimento dele é materialmente possível graças aos 

avanços tecnológicos na área da comunicação. 

 Anote-se ainda que Ingo Sarlet
263

 e o próprio Bonavides
264

 fazem uma pertinente 

advertência quanto ao uso do termo “geração” nessa designação. Eles explicam que o 

vocábulo “dimensão” é mais adequado para essa finalidade, caso se entenda que uma geração 

de direito substitui e anterior, quando, em verdade, esses direitos vão sucessivamente se 

acumulando e se complementando. 

 Vale ressaltar que essa classificação dos direitos fundamentais em gerações ou 

dimensões recebe críticas. Para George Marmelstein
265

, por exemplo, ela peca pela ausência 

de verdade histórica, por gerar uma falsa dicotomia e por induzir a uma divisibilidade desses 

direitos, quando, em verdade, hoje se propugna pela sua indivisibilidade. 

 Mas, existe outro formato de classificá-los. Para Dimitri Dimoulis e Leonardo 

Martins
266

 os direitos fundamentais podem ser classificados em três categorias, tomando-se 

por base as funções exercidas por esses direito. E, a partir dos efeitos que os direitos 

fundamentais produzem na relação entre o Estado e o indivíduo, esses autores identificam 

uma dimensão subjetiva e outra objetiva desses direitos. Observe-se que, nesse caso, o termo 

“dimensão” não pode ser usado como sinônimo de “geração” (categoria). 

 Desses posicionamentos, deduz-se que a principal finalidade dos direitos fundamentais 

é conferir aos titulares uma posição jurídica de direito subjetivo, o que leva a uma relação 
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entre o Estado e o indivíduo. Ora o Estado pode ser obrigado a fazer algo, como garantir 

moradias, ora a abster-se de atuar, não invadindo arbitrariamente os domicílios. 

 É com base no tipo de relacionamento entre o Estado e o indivíduo, que se distinguem 

as três categorias ou espécies de direitos fundamentais: a) direitos negativos (ou de 

resistência); b) direitos prestacionais (ou sociais); e c) direitos políticos
267

. 

 Com os primeiros, as pessoas podem resistir a uma possível atuação do Estado, como 

na hipótese da invasão domiciliar arbitrária. Com os direitos a prestações, ao contrário, as 

pessoas podem exigir determinada atuação do Estado, no intuito de melhorar as condições de 

vida, como, por exemplo, demandar o benefício de uma política pública habitacional, 

recebendo uma casa para abrigar-se. E com os direitos políticos, as pessoas têm a permissão 

para participar das decisões políticas do Estado, votando em eleições, por exemplo. 

Outra importante contribuição de Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins
268

, consiste em 

apontar as funções ou dimensões centrais dos direitos fundamentais. Trata-se da dimensão 

subjetiva e da dimensão objetiva. A dimensão subjetiva corresponde à fixação de uma posição 

do titular em face do Estado, ora para resistir ao poder, ora para exigir atuação do poder. 

Portanto, ela abrange tanto a categoria dos direitos de resistência quanto a categoria dos 

direitos a prestações. 

Já a função ou dimensão objetiva define direitos fundamentais cuja percepção 

independe da vontade do titular (sujeitos de direito). Essa dimensão serve de critérios para a 

atuação estatal em geral, independentemente de violações concretas de direitos fundamentais 

e de consequente reclamação pelo sujeito titular do direito. 

Seria o caso, por exemplo, das competências políticas negativas, que retiram do 

Estado o poder de excluir legislativamente uma vantagem conferida ao detentor de um direito, 

e do dever geral atribuído ao Poder Público no sentido de tutelar os direitos fundamentais. 

 Nesse instante, impõe-se a necessidade de averiguar de que forma essas teorias 

influenciam ou explicam o direito fundamental à moradia, inclusive quanto aos aspectos 

práticos de aplicação. Essa é a proposta de trabalho do próximo item. 
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5.2.2 Contextualização do direito à moradia 

 

Partindo do geral para o particular, a ideia agora consiste em pormenorizar a aplicação 

dessas teorias especificamente do direito fundamental à moradia, cotejando-as aos aspectos 

normativo-constitucionais, às lições doutrinárias e, ainda, a precedentes jurisprudenciais. Na 

situação em análise, observam-se na doutrina diferentes categorias e dimensões que podem 

comportar o direito à moradia, surgindo a consequente necessidade de serem colocadas à 

prova essas reflexões. 

Antes, merece ser dito que, no campo do Direito, as teorias são importantes para 

alicerçarem e consolidarem os institutos. Todavia, é imprescindível traduzi-las em linguagem 

simples e aplicá-las às situações práticas e cotidianas, do contrário ocorre o esvaziamento e a 

perda de credibilidade, quando então se passa a questionar qual a utilidade de uma 

determinada teoria. 

No que se refere à questão da habitação, é possível extrair uma leitura constitucional 

viável do termo moradia, no sentido de que ele possui uma dimensão de trincheira em defesa 

da família, de forma a conter, entre outras coisas, a invasão domiciliar arbitrária dos agentes 

do Estado em buscas e apreensões ou mesmo de particulares em atividades de cobrança de 

dívidas, por exemplo. 

Em razão disso, conclui-se que, para a classificação de Paulo Bonavides, bem como na 

de Ingo Sarlet, essa concepção de moradia se enquadra como direito fundamental de primeira 

geração/dimensão e, consoante a proposta de Dimoulis e Martins, insere-se na categoria dos 

direitos de resistência e na dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. 

Afinal, trata-se de uma posição jurídica de que dispõe o titular para defender a 

intimidade, a privacidade e o sossego no lar, que é reforçada pela inviolabilidade de 

domicílio, impondo ao Estado e às demais pessoas o dever de abstenção, de não retirar o 

direito de quem já o detém ou de impedir alguém de consegui-lo licitamente. 

Essa questão é importante, inclusive, para se compreender que, independentemente do 

título de domínio ou até de posse, ou das condições estruturais, a casa (própria ou não, segura 

ou precária) está resguardada pelo manto da proteção constitucional da intimidade e da 

privacidade. 

Sobre essa discussão, há uma posição bem demarcada por João Maurício Martins de 

Abreu
269

, que, analisando o discurso normativo vigente do direito à moradia, conclui:  
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não importa a espécie ou o meio pelo qual se acessa a moradia, se através da 

aquisição da propriedade, da locação imobiliária, “da compra da posse irregular”, da 

ocupação de áreas públicas ou privadas; a constituição da moradia, 

independentemente da espécie de moradia, implica, imediatamente, a atração de 

todo o arcabouço normativo atualmente vigente em sua defesa – se legítima ou não, 

é questão para cada caso concreto e suas circunstâncias. 

 

 Diante dessa constatação, já se pode afirmar que as famílias residentes em ambientes 

improvisados, como casas de taipa ou barracos de papel e lona dos assentamentos informais, 

têm a seu favor o mesmo direito de invocar a garantia fundamental da inviolabilidade de 

domicílio, como fazem os moradores da parte formal da cidade. 

Mas, é igualmente possível se inferir da Constituição a existência do direito a uma 

posição jurídica subjetiva do titular, no sentido de legitimar-se a demandar do Estado um 

ambiente adequado para residir, constituindo-se, destarte, num direito a prestação. No caso, 

tem-se um direito social a ser concretizado por ação do Estado. 

Sobre a inclusão da moradia como um direito social, a partir da Emenda 

Constitucional nº 26/2000, é pertinente o comentário de Ingo Wolfgang Sarlet
270

, para quem 

essa inserção apenas ratifica o que implicitamente já estava consignado: 

 

tendo em conta a circunstância de que a moradia (...) guarda conexão direta com as 

necessidades vitais da pessoa humana (...) já se poderia (...) partir da premissa de 

que a nossa ordem constitucional vigente já consagrava um direito fundamental 

implícito à moradia. 

 

 Assiste razão ao autor, pois, na prática, não há como dissociar a existência com 

dignidade do direito a uma moradia estruturada, segura e saudável, precavida em relação às 

intempéries naturais (variação de temperatura, ventos, chuvas, alagamentos) e humanas 

(despejos, furtos e roubos). 

 Ressalte-se que, mediante a previsão dos direitos sociais fundamentais, a pretensão da 

Constituição é assegurar uma melhor condição de vida às famílias, sobretudo àquelas mais 

pobres, diante de um cenário de desigualdade material. O Estado tem o dever de, por 

exemplo, promover políticas que garantam às famílias carentes o acesso à moradia digna. 

 A esse respeito, mencionem-se o art. 6º, por força do qual se prevê o direito social à 

moradia, e o art. 23, IX, que estabelece a competência comum da União, dos Estados, do 
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Distrito Federal e dos Municípios para promover programas de construção de moradias e a 

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 

 Isso traduz uma exigência no sentido de que todos os entes da federação devem 

implantar políticas públicas habitacionais que garantam uma moradia adequada, devendo 

naturalmente priorizar as famílias de baixa renda, que não podem adquirir uma residência 

diretamente no mercado. 

Em cumprimento a essa diretriz, editou-se, por exemplo, o Programa Minha Casa 

Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977/2009, que tem como principal finalidade permitir 

que as famílias de menor poder aquisitivo também tenham acesso à moradia
271

, como será 

analisado adiante. 

Aplicando-se essa noção de moradia às teorias acima referidas, tem-se que, conforme 

a doutrina de Paulo Bonavides, trata-se de um direito social, de segunda geração, a ser 

demandado ao Poder Público, que se obriga a garanti-lo perante os titulares. E, para Dimoulis 

e Martins, cuida-se de direito fundamental prestacional, também de índole social, que 

demanda atuação positiva do Estado no sentido de concretizá-lo, de modo a configurar uma 

dimensão subjetiva. 

Considerando ainda o trabalho de Dimoulis e Martins acerca das dimensões dos 

direitos fundamentais, infere-se que a moradia, seja como categoria de resistência, seja como 

direito social (prestacional), também possui uma dimensão objetiva. Veja-se por quê. 

Ora, uma vez a moradia positivada constitucionalmente como direito social 

fundamental, não pode mais o Estado retroceder e excluí-la da prerrogativa na ordem jurídica. 

Há, nesse aspecto, uma verdadeira competência política negativa, impedindo o retrocesso. E 

qualquer legislação com esse intuito pode ser, inclusive, objeto de controle abstrato de 

constitucionalidade. Portanto, ainda que não haja uma determinada violação direta e real a 

direito fundamental, os respectivos titulares têm a seu favor a garantia objetiva de proteção. 

A propósito disso, existe no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

(STF), por exemplo, o Recurso Extraordinário 407.688-8-SP, no qual ficaram registrados 

elementos de aplicação prática dessa teorização. 

 O caso envolvia uma discussão se o direito constitucional social à moradia (art. 6º) 

impediria ou não a penhora de uma imóvel residencial de um fiador, solidariamente 
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responsável pela execução de um contratado de locação, restando consignado no voto do 

Ministro Cezar Peluso
272

 que:  

 

a regra constitucional [art. 6º] enuncia direito social, que, não obstante suscetível de 

qualificar-se como direito subjetivo, enquanto compõe o espaço existencial da 

pessoa humana, “independentemente da sua justiciabilidade e exeqüibilidade 

imediatas”, sua dimensão objetiva supõe provisão legal de prestações aos cidadãos, 

onde entrar na classe dos chamados “direitos a prestações, dependentes da 

actividade mediadora dos poderes públicos”.
 
(os grifos e as aspas são do original). 

 

 O Ministro foi acompanhado pela maioria dos membros daquela alta Corte, 

desprovendo o recurso e permitindo a penhora do bem de família do fiador, segundo uma 

compreensão de que isso não afrontaria o direito social à moradia, que são realidades 

distintas. Mas, em relação ao que se discute aqui, qual a lição principal que se extrai dessa 

decisão? 

 Sem adentrar no mérito da decisão, pode-se identificar, pelo menos, o reconhecimento 

daquela Corte quanto ao dever do Poder Público com vistas a implantar ações para assegurar 

moradia para as famílias de baixa renda, que ainda não têm acesso à habitação adequada. Essa 

é, portanto, a demonstração real da categoria social e da dimensão subjetiva do direito à 

moradia, que cria uma vantagem ao titular e pressupõe um agir por parte do Estado. 

 Do trecho “sua dimensão objetiva supõe provisão legal de prestações aos cidadãos” é 

possível retirar, em princípio, a conclusão de que é incumbido ao Estado um dever de agir 

para concretizar direitos fundamentais. Mas, é igualmente factível se concluir pelo 

reconhecimento de um dever geral de tutela a esses direitos. 

 No que se refere à dimensão objetiva, vale salientar o que afirmado no quarto capítulo 

acerca do comando constitucional que lança aos municípios a missão de implantar a política 

de desenvolvimento urbano, direcionando-lhe, desde já, os objetivos: “ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (art. 

182, caput).  

 Trata-se de uma espécie de dever de agir e, nessa ação, protegem-se direitos 

fundamentais, como a saúde da família em cidades saneadas ou mesmo o sossego e a 

privacidade do lar em domicílios juridicamente seguros, por exemplo. 

Desse modo, o ente político local não pode se eximir dessa tarefa (competência 

negativa) e ainda se obriga a executar a Política de Desenvolvimento Urbano, de modo a 
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proteger direitos fundamentais. Essa é a dimensão objetiva, porque não se projeta o 

atendimento a pleitos, situações ou vantagens subjetivas (individuais ou de grupos 

específicos), mas de toda a coletividade. 

 No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) também 

há precedente do qual se infere a reconhecimento das categorias e dimensões dos direitos 

fundamentais.  

 No caso, o direito à moradia, na concepção de direito de primeira geração, de 

resistência contra o Estado, e na dimensão subjetiva, foi reconhecido a pretexto de respeitar o 

princípio da função social da propriedade urbana. 

 Com efeito, na Apelação Cível nº 2011.016497-5, Relator Desembargador Osvaldo 

Cruz, o TJRN vinculou moradia à dignidade humana e negou um pleito de desocupação de 

área verde na cidade de Natal
273

: 

 

Ementa: Constitucional. Administrativo. Ambiental. Apelação cível. Ação Civil 

Pública. Desocupação de área verde. Espaço ocupado ao longo de 30 anos com 

imóveis residenciais e comerciais. Omissão e desídia do Município em regulamentar 

a situação. Cobrança de IPTU relativo aos imóveis construídos em área pública. 

Sopesamento de princípios constitucionais no caso concreto. Prevalência da 

segurança jurídica, da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CF), do direito à 

moraria (art. 6º, CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). Possibilidade 

de atender aos fins do meio ambiente ecologicamente equilibrado sem demolição 

das construções. Relativização do disposto nos arts. 37 e 225, ambos da CF/88. 

Dissonância com o opinamento do Parquet. Manutenção da sentença. Recurso 

conhecido e desprovido. 

 

 No caso, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública contra o Município 

de Natal haja vista este está, no entendimento do Parquet, omitindo-se em coibir as invasões 

de áreas públicas e de áreas verdes no bairro de Potilândia e isso (confirmado na sentença de 

primeiro grau) promoveria uma verdadeira desapropriação da sociedade em benefício dos 

particulares que se apropriaram do patrimônio púbico, social, do patrimônio ambiental de 

todos os cidadãos natalenses e, de maneira surpreendente, permitiu a continuação dos 

invasores no local. Por essa razão, pleiteava a desocupação e consequente demolição das 

residências irregularmente construídas. 

 O Tribunal, como se depreende da ementa, julgou improcedente essa argumentação, 

ao fundamento de que era um espaço ocupado ao longo de 30 anos com imóveis residenciais e 
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comerciais, onde inclusive havia cobrança de IPTU relativo aos imóveis construídos em área 

pública. 

 Assim, realizando o sopesamento de princípios constitucionais no caso concreto, 

concluiu pela prevalência da segurança jurídica, da função social da propriedade, do direito à 

moraria e da dignidade da pessoa humana, relativizando o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 Aqui, é inevitável se reconhecer que o Tribunal, ao julgar dessa forma, enalteceu o 

direito à moradia, na concepção de direito de primeira geração, de resistência contra a 

intervenção do Poder Público, e na sua dimensão subjetiva, na medida em que valorizou a 

função social da propriedade e protegeu a moradia daquelas famílias historicamente instaladas 

no local. 

 Ressalte-se que, para minimizar os prejuízos ambientais, o Município de Natal 

deveria, então, neutralizar as externalidades negativas, a fim de reequilibrar o meio ambiente, 

mediante, por exemplo, a criação de novas áreas verdes na mesma região, além de ampliá-las 

noutras localidades, numa espécie de compensação pelos danos que deveria ter evitado, mas 

que não o fez. 

 Finalmente, deve-se consignar que, independentemente de categorias e dimensões, o 

mais importante é concretizar, ao máximo, os direitos fundamentais, incluindo o direito à 

moradia, mediante um conjunto bem articulado de políticas públicas de natureza 

socioeconômica e urbanístico-ambiental, conforme se verá adiante. 

  

5.2.3 Moradia e mínimo existencial urbano 

 

 A partir dessa formatação normativa, doutrinária e jurisprudencial é oportuno indagar-

se acerca de uma possível vinculação entre o direito à moradia e a doutrina do mínimo 

existencial, mínimo social ou piso vital mínimo. É preciso questionar: viver sob um teto 

estruturalmente seguro, juridicamente legítimo e ambientalmente confortável compõe o 

mínimo necessário à sobrevivência digna? Enfim, é possível se falar em mínimo existencial 

urbano? 

 Essa análise de justifica face à relevância e atualidade da discussão em torno das 

exigências apresentadas ao Estado no que se refere à efetivação dos direitos sociais, entre eles 

a moradia, diante da histórica e retumbante alegação da escassez de recursos públicos para 

esse fim.  
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 Alerte-se para o fato de que o direito à moradia digna se insere entre tais direitos, por 

força do que dispõe o art. 6º da CRFB, que o coloca lado a lado com outros direitos sociais de 

extrema importância, como a saúde, a educação, o trabalho, a previdência e assistência social, 

entre outros. 

 Essa compreensão fica ainda mais evidente que se verificam outros dispositivos 

constitucionais, como o art. 23, IX, atribuindo a competência comum a todos os entes da 

federação para desenvolver programas de melhoria habitacional e de saneamento básico, e o 

próprio art. 182, caput, sobre a política de desenvolvimento urbano para viabilizar plenamente 

as funções essenciais da cidade e garantir o bem-estar coletivo. 

 Porém, antes de se trabalhar essa possível vinculação entre moradia e mínimo 

existencial, convém esclarecer a origem, a função e o conteúdo jurídico dessa teoria no 

âmbito do sistema constitucional brasileiro. 

 De acordo com Andreas J. Krell
274

, a teoria do mínimo social é fruto da doutrina 

alemã pós-guerra, que tinha de superar a carência de direitos fundamentais sociais na 

Constituição da Alemanha, tendo amparo na tese da normatividade do texto constitucional. 

 Para o autor, a função da teoria consistia em atribuir ao indivíduo um direito subjetivo 

contra o Poder Público, nos casos em que a diminuição dos serviços públicos comprometesse 

a existência digna, de forma que abrangia saúde, alimentação, educação básica e garantia de 

moradia. 

 A propósito dessa inserção da moradia no mínimo existencial, Fiorillo
275

 se refere ao 

piso vital mínimo ao abordar a tutela constitucional da cidade no âmbito do meio ambiente 

artificial (natureza jurídica ambiental da cidade). Para o citado autor, os espaços habitáveis 

pela pessoa humana devem ser entendidos em face do que ele denomina de piso vital mínimo, 

ou seja, moradias que garantam o asilo individual, a intimidade, a vida privada e a 

organização familiar. 

 De forma categórica, Ricardo Lobo Torres
276

 afirma que “há um direito às condições 

mínimas de existência humana digna que não pode ser objeto de intervenção do Estado e que 

ainda exige prestações estatais positivas”. Dessa concepção, infere-se o caráter negativo, 
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defensivo ou de resistência desse direito, bem como a sua natureza positiva ou prestacional, 

dependente de ações, programas e políticas públicas habitacionais. 

 No âmbito do sistema jurídico brasileiro, a garantia desse mínimo existencial resulta 

dos valores constitucionais essenciais, particularmente aqueles que dizem respeito à dignidade 

da pessoa humana, que se constitui num dos fundamentos republicanos
277

, e que se desdobra 

em vários princípios, tais como a liberdade, a igualdade, a segurança, a intimidade e a 

integridade corporal. 

 Para Ricardo Lobo Torres
278

, embora não exista uma dicção constitucional expressa ou 

um conteúdo específico a esse respeito (incógnita variável), o mínimo existencial abrange 

qualquer direito essencial e inalienável, que supere, por exemplo, a pobreza absoluta.  

 E as bases para essa compreensão residem, segundo esse autor, nos princípios 

constitucionais, entre eles o da igualdade, o da dignidade humana e a própria cláusula do 

Estado Social de Direito, competindo ao trabalho pretoriano construir, paulatinamente, esses 

contornos. 

 A esse respeito, cite-se que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

3.768, a Ministra Relatora Carmem Lúcia Antunes Rocha
279

 se referiu ao conceito de mínimo 

existencial como sendo: 

 

o conjunto das condições primárias sócio-políticas, materiais e psicológicas sem as 

quais não se dotam de conteúdo próprio os direitos assegurados constitucionalmente, 

em especial aqueles que se referem aos fundamentais individuais e sociais ... que 

garantem que o princípio da dignidade humana dota-se de conteúdo determinável 

(conquanto não determinado abstratamente na norma constitucional que o expressa), 

de vinculabilidade em relação aos poderes públicos, que não podem atuar no sentido 

de lhe negar a existência ou de não lhe assegurar a efetivação, de densidade que lhe 

concede conteúdo específico sem o qual não se pode afastar o Estado. 

 

 Aduz-se, destarte, que o respeito à dignidade humana pressupõe tanto a liberdade 

individual, quanto a igualdade perante a lei, limitando-se a atuação invasiva do Estado e dos 

particulares. Mas, reclama principalmente a garantia de estabilidade social, possível com a 

minimização das desigualdades socioeconômicas e revelável nas condições de sobrevivência 

feliz. 
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 E nessa estabilidade há de se inserir a moradia em cidades sustentáveis, como 

determina a CRFB (arts. 6º, 23, IX, e 182, caput), a demandarem políticas públicas 

habitacionais eficazes, que superem verdadeiramente as carências por domicílios, 

saneamento, mobilidade e serviços públicos básicos, concretizando o equilíbrio urbanístico-

ambiental. 

 Conclui-se que o direito de viver sob um teto estruturalmente seguro, juridicamente 

legítimo e ambientalmente confortável compõe o conteúdo normativo do minimamente 

necessário à sobrevivência digna, integra o mínimo existencial, portanto. Assim, é legítima a 

referência ao mínimo existencial urbano, factível mediante políticas públicas habitacionais, 

como se verá adiante. 

 

5.3 POLÍTICAS HABITACIONAIS 

 

Um componente importante da sustentabilidade urbana consiste na garantia de acesso 

universal à moradia adequada (juridicamente legítima, estruturalmente segura e 

ambientalmente confortável), o que é concretizável mediante políticas públicas de natureza 

habitacional, uma vez que nem todas as famílias conseguem esse benefício sem que recebam 

algum aporte econômico do Estado. 

Em função disso, justifica-se investigar se essa tem sido a visão dos planejadores e 

administradores públicos no que concerne à elaboração e execução dos programas 

relacionados a esse setor. Que estratégias têm sido adotadas pelo Poder Público para o 

atendimento dessa necessidade social? 

Sobre esse assunto, mostra-se oportuno o diagnóstico do quadro fático justificador 

dessas políticas. Em outras palavras, é preciso considerar a realidade habitacional atual, 

inclusive como mecanismo de avaliação crítica das medidas adotadas. 

E a metodologia escolhida para isso se constitui em eleger os itens “acesso à moradia” 

e “serviço de saneamento ambiental” e perquirir se a normatização desses temas e os 

mecanismos de incentivos fiscais e tributários e os de financiamento têm sido capazes de 

eliminar o déficit habitacional e a falta de saneamento dos domicílios.  

E para se chegar aos resultados, consideram-se estatísticas oficiais do Ministério das 

Cidades, do IBGE e do IPEA, cotejando-as com as opiniões de especialistas na temática, de 

forma a se construir um discurso equilibrado sobre a questão. 
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5.3.1 Diagnóstico da realidade 

 

 Para o diagnóstico da realidade habitacional das cidades brasileiras, impõe-se a 

identificação do déficit de moradias urbanas, no aspecto quantitativo, e a checagem quanto ao 

nível de acesso desses domicílios ao saneamento ambiental, tomando-se por base os dados 

oficiais mais recentes. 

 Para efeitos da Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio (PNAD), vinculada 

ao IBGE, a composição do déficit habitacional envolve duas variáveis
280

: a) reposição de 

estoque, ou seja, a demanda por substituição de moradias em função da sua precariedade e do 

desgaste de uso; e b) incremento de estoque, ou seja, necessidade de novas moradias 

decorrentes de coabitação forçada, ônus excessivo de aluguel ou adensamento excessivo em 

domicílios locados. 

 A precariedade se configura quando a moradia não é de alvenaria ou madeira 

emparelhada, mas construída em taipa não revestida, com madeira aproveitada, palha ou outro 

material. Esse tipo de moradia se notabiliza pela marca da insegurança, diante do temor de 

invasão por terceiros e do desmoronamento advindo da própria deterioração do material ao 

longo do tempo. 

 A coabitação forçada consiste na situação em que duas ou mais famílias residem no 

mesmo domicílio, mas com a intenção declarada de se mudar para domicílio exclusivo. O uso 

da adjetivação “forçada” é exatamente para descartar as hipóteses em que famílias dividem o 

mesmo domicílio por vontade própria e não por necessidade. 

 Já o ônus excessivo com aluguel ocorre quando o valor pago a título de locação no 

orçamento domiciliar for superior a 30% (trinta por cento) da renda, embora sejam excluídos 

dessa categoria os domicílios com renda superior a três salários mínimos. 

 E o adensamento excessivo em domicílios locados ocorre quando mais de três 

habitantes se servem, permanentemente, de um cômodo como dormitório em domicílios 

alugados, o que de alguma forma representa um potencial conflito intradomiciliar, além de ser 

desconfortável. 

 No que se refere à deficiência de moradia no país não existe um consenso em torno 

dos números. De acordo com o Ministério das Cidades
281

, no ano de 2004 o déficit 

habitacional girava em torno de sete milhões de moradias, acrescido da existência de cerca de 
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dez milhões de domicílios com carências estruturais, relativamente ao padrão construtivo, à 

situação fundiária, ao acesso aos serviços e equipamentos urbanos. 

 Mas, com dados mais recentes, André Montenegro
282

 aponta que o Brasil possui um 

déficit habitacional de oito milhões de domicílios. Já de acordo com recente estudo do 

IPEA
283

, com base no Censo Demográfico 2010 (IBGE) e nas Pesquisas Nacionais por 

Amostragem de Domicílio (PNAD) de 2007, 2008, 2009 e 2011, esse déficit corresponde a 

pouco mais de cinco milhões e quatrocentos mil domicílios no ano de 2011, o que representa 

o percentual de 8,8% (oito inteiros e oito décimos por cento). 

Quando se aponta para o item saneamento ambiental, utiliza-se aqui o entendimento 

adotado pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio (PNAD)
284

, relativa 

ao ano de 2011. Dessa forma, ambientalmente saneados são os domicílios com condições 

simultâneas de abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário por rede coletora 

de esgoto ou fossa séptica ligada à rede coletora de esgoto e lixo coletado. 

Os dados da referida PNAD demonstram que apenas metade dos domicílios urbanos 

com rendimento médio de até ½ (meio) salário mínimo por pessoa tinha saneamento 

adequado. Já na faixa acima de 2 (dois) salários mínimos por pessoa, o índice de 

disponibilidade desse serviço básico se eleva para mais de oitenta por cento. 

Infere-se, assim, que a população economicamente carente depende, cada vez mais, de 

ações concretas do Poder Público, no sentido de lhes garantir melhores condições de 

habitação, disponibilizando os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

coleta regular do lixo. 

Desse quadro se extrai, entre outras conclusões, a necessidade de políticas públicas 

inclusivas, como a geração de emprego e renda e de assistência social, bem como aquelas de 

natureza urbanístico-ambiental, como a universalização do saneamento ambiental. E todas 

elas precisam está bem articuladas entre si. É do sucesso dessa articulação que depende a 

melhoria da qualidade de vida na cidade. 

Assim, deve-se trabalhar com o conceito de política pública, a fim de contextualizar 

aquelas que têm natureza habitacional. Em suma, é oportuno que se reflita sobre o que vem a 

ser uma política pública habitacional, averiguando-lhe os termos das intervenções públicas e 

dos documentos legislativos instituidores. 
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5.3.2 Conceito e caracterização 

  

 Para a elaboração do conceito de política habitacional, opta-se aqui por identificar os 

autores (quem elabora), os instrumentos (mediante os quais se viabiliza) e o objeto ou foco 

das medidas que integram as políticas públicas em geral, para então aplicar esses elementos 

na seara específica da habitação urbana. 

 Para tanto, considerando o caráter interdisciplinar deste trabalho, convém buscar 

subsídios na Ciência Política, a fim de encontrar um parâmetro conceitual adequadamente 

aplicável nessa aproximação com a Ciência Jurídica, construída a partir de variados saberes.  

 Sobre a autoria de políticas públicas, uma questão inicial se impõe: somente o poder 

público as elabora? A respeito desse ponto, Leonardo Secchi
285

 explica que existe a 

abordagem estatista, que enaltece o monopólio ou protagonismo do Estado na autoria das 

políticas públicas, e a abordagem multicêntrica, que admite tanto o protagonismo estatal 

quanto o não-governamental na elaboração das políticas públicas. 

 Assim, imagine-se a hipótese de uma entidade não governamental de proteção à 

natureza que lança uma campanha para se plantarem árvores nas margens de um rio poluído, 

recuperando a mata ciliar (externalidade positiva). Essa orientação se caracteriza como uma 

política pública para os adeptos da abordagem multicêntrica, mas isso seria inadmissível na 

visão estatista. 

 Na opinião de Marcus André de Melo
286

, a análise de políticas públicas lato sensu tem 

historicamente se confundido com a própria análise do Estado em ação, como foi o caso da 

diretriz norte-americana denominada de progressivismo americano, fundada nas virtudes do 

good government (bom governo). 

 Admitida a possibilidade de dupla abordagem, um segundo questionamento 

inevitavelmente se apresenta relevante: se entidades não governamentais podem igualmente 

promoverem políticas públicas, o que afinal particularizaria esse tipo de política? Enfim, o 

que a tornaria pública? 

 Novamente em Leonardo Secchi
287

 se encontra resposta no sentido de que a definição 

de uma política como pública (ou não) é a intenção dela de responder a um problema de 

interesse público (de relevância coletiva), e não se o tomador da decisão tem personalidade 
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jurídica estatal ou não estatal. Aliás, essa posição do autor já deixa evidente a sua filiação à 

abordagem multicêntrica acima referida. 

 Então, com base nesses ensinamentos, pode-se entender por política pública o 

conjunto de diretrizes, consubstanciado em leis, programas, campanhas publicitárias, 

subsídios governamentais e outros instrumentos similares, elaborado para enfrentar um 

problema público, ou seja, uma situação inadequada, mas passível de superação e que possua 

relevância para a coletividade, ultrapassando interesses meramente individuais. 

 Ao se recorrer a aspecto geo-histórico, para demarcar um lugar e um momento 

histórico de manifestação dessas políticas, pode-se citar, por exemplo, o processo de 

redemocratização do Brasil, ocorrido durante as décadas de 80 e 90 do século passado, 

quando se incorporaram tanto a dimensão democrática quanto a ideia de capital social nas 

definições acerca das políticas públicas voltadas para o bem-estar da população (welfare 

state)
288

. 

 Aplicada essa concepção ao segmento objeto de reflexão nesta pesquisa, infere-se que 

política habitacional consiste num conjunto de diretrizes que têm em vista o enfrentamento e a 

consequente superação dos problemas relacionados à disponibilidade de habitação adequada. 

 E para uma melhor compreensão do tema, ilustra-se com a exposição de exemplos 

práticos de políticas habitacionais, procurando identificar as principais diretrizes de cada uma 

delas.  

 

5.3.3 A sanidade urbana como objeto de política habitacional 

 

Atualmente as políticas habitacionais no Brasil se justificam em função, 

principalmente, do amplo processo de urbanização, impulsionado pela crescente 

industrialização, iniciado nas primeiras décadas no século passado, levando ao crescimento 

populacional das cidades, mas nem sempre acompanhado da disponibilização de moradia 

adequada para todos. 

No começo desse processo, porém, não se apresentava ainda, pelo menos de forma 

direta, o discurso oficial do acesso universal à moradia de qualidade. Prevalecia, à época, a 

preocupação com a sanidade do ambiente urbano, o que proporcionava, indiretamente, 

melhoria habitacional, no próprio instante em que trabalhava na perspectiva de garantir um 

conforto ambiental no entorno ou prolongamento da moradia. 
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Segundo Marise Duarte
289

, as primeiras reformas urbanas eram destinadas 

especialmente a sanear as cidades para eliminação das epidemias, promover algum 

embelezamento paisagístico e definir o marco legal para um mercado imobiliário capitalista. 

No mesmo sentido, Gilberto Cotrim
290

, ao analisar as revoltas sociais na República 

Velha, lembra que esse período histórico do Brasil vivenciou crises na atividade cafeeira que 

geraram êxodo do campo para a cidade, de modo que legiões de trabalhadores rurais 

extremamente pobres, ao chegarem nesse novo espaço, sobreviviam de qualquer forma, 

inclusive mendigando pelas ruas. 

Ora, num quadro desses, o que mais se destacava era a miséria e a violência numa 

relação de causa e efeito. Até porque, como afirma Alba Zuluar
291

, ao analisar as raízes da 

criminalidade no Rio de Janeiro, “a pobreza é o determinante, ora da vitimização, ora da ação 

violenta”. 

É lógico concluir, então, que esse cenário ofuscava a paisagem, as linhas 

arquitetônicas das construções e os padrões urbanísticos, num contraste com o momento de 

consolidação política e de luta pela afirmação republicana, bem como de expansão industrial e 

comercial, além do incipiente processo de urbanização. 

Por isso, lembra Gilberto Cotrim
292

, os primeiros governos republicanos foram, em 

certa medida, forçados a transformar o Rio de Janeiro numa espécie de cartão-postal do país 

ou na capital do progresso. Para isso, precisavam enfrentar e superar grandes problemas 

sociais, como a miséria, o desemprego, o acúmulo de lixo nas ruas, a epidemia de febre 

amarela, cólera, peste bubônica e varíola. Essa missão coube à gestão do prefeito Pereira 

Passos, com a tese de promover a “modernização” da cidade, mediante obras para 

alargamento das ruas principais e ampliação de rede água e esgoto. 

Até aí, tem-se que admitir a retidão de pensamento e a correta estratégia político-social 

de enfrentamento desses graves transtornos urbanos e melhorar as condições de vida na 

cidade. Todavia, os aspectos metodológicos dessas ações não escaparam às críticas, uma vez 

que teria sido um procedimento de caráter economicamente excludente, socialmente 

preconceituoso e territorialmente segregador, forçando muitas pessoas a se instalarem nos 

morros, em condições precárias de moradia, geralmente morando em barracos de madeira. 
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De acordo com Marise Duarte
293

, uma das consequências dessa decisão política foi 

expulsar a população pobre para as periferias e favelas, quase sempre desassistidas de 

equipamentos públicos, ocasionando a segregação territorial e gerando um dos maiores 

problemas urbanos enfrentados atualmente: as moradias irregulares nas cidades paralelas, 

temática enfrentada no segundo capítulo.  

Um exemplo de aplicação dessa metodologia equivocada ocorreu com a erradicação 

das habitações coletivas, conhecidas como cortiços, que, na visão das autoridades, 

representavam verdadeiros asilos das classes perigosas, composta de malfeitores, vadios, 

prostitutas e ladrões
294

. A propósito, o estilo de vida num cortiço é retratada por Aluísio 

Azevedo numa das mais importantes obras da literatura brasileira
295

. 

Enfim, essas primeiras políticas habitacionais se pautaram em medidas sanitárias, 

como a erradicação dos cortiços, para combater a epidemia de varíola, a varrição das ruas, 

para remover sujeiras e focos de diversas doenças, e a vacinação obrigatória, a partir de uma 

proposta do medito Osvaldo Cruz. A ideia era limpar, urbanizar e preparar a cidade para um 

novo momento político e social. 

Mas, apesar da aparente boa intenção das autoridades em modernizar a cidade e em 

melhorar as condições de moradia do povo, houve resistência social à aplicação dessas 

medidas, simbolizada pela denominada Revolta da Vacina, ocorrida no Rio de Janeiro, no ano 

de 1904, durante o governo de Rodrigues Alves. 

Sobre esse episódio da história brasileira, Gilberto Cotrim
296

 descreve que essa 

manifestação foi marcada por passeatas e comícios em praças públicas, pedradas contra a 

polícia e funcionários da saúde, incêndios de carroças e bondes e saqueio de lojas. E os 

motivos para tudo isso consistiam nos métodos autoritários na implantação das reformas 

urbanas, nas disputas e manobras políticas entre situação e oposição, na ignorância da 

população quanto aos benefícios da ciência e nas tradições dos escravos, negros livres e das 

camadas mais pobres, acreditando que a varíola era um castigo sobrenatural, curável somente 

mediante práticas religiosas de purificação. 

A partir da metodologia usada e dos resultados alcançados nessas primeiras reformas, 

pode-se concluir que elas tinham caráter fortemente intervencionista e autoritário, uma vez 

que não se falava à época em participação popular na definição dos rumos políticos da cidade.  
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Outro aspecto a ser considerado nesse sentido diz respeito ao fato de que tais medidas 

culminaram numa nova forma de exclusão social, pois afastou as famílias pobres para a 

periferia, sem a mínima infraestrutura urbana e sem os serviços públicos essenciais, além de 

distante das áreas estruturadas e saneadas, que passam a ser um privilégio apenas da classe 

elitizada. 

Em face dessa realidade, numa tentativa de superar essas chagas, instituíram-se, a 

partir da década de 60 do século passado, políticas públicas de natureza habitacional com 

perfis voltados para a questão do acesso à moradia, seja no seu aspecto quantitativo, 

incentivando a ampliação da oferta e facilitando a aquisição, seja no aspecto da qualidade, 

estabelecendo-se requisitos mínimos de segurança estrutural e jurídica. 

Agrega-se ainda a essa pauta, a questão da higiene e do conforto ambiental para as 

moradias, elencando condições para que elas pudessem ser financiadas. Trata-se do Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH) e do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS), que serão analisados no próximo item. 

 

5.3.4 Financiamento como objeto de política habitacional 

 

Se as primeiras intervenções públicas de ordem habitacional possuíam a dimensão de 

sanear a cidade e, consequentemente, melhorar o prolongamento da moradia, embora gerando 

exclusão social e formação de assentamento sub-humanos, a partir da década de 1960 houve 

uma mudança de foco nos rumos das políticas habitacionais, haja vista a utilização do 

financiamento como instrumento de acesso à moradia.  

Assim, merecem registro e análise dois modelos de intervenção habitacional no Brasil 

baseadas nesse novo parâmetro: o Sistema Financeiro de Habitação e o Sistema de Habitação 

de Interesse Social. O primeiro foi implantado na década de sessenta do século passado e a 

criação do segundo remonta ao ano de 2005.  

E o objetivo principal dessa apuração é captar, de ambos, elementos que auxiliem na 

definição do padrão adequado ao momento atual. Seria o financiamento público, por si só, 

suficiente para superar os gargalos no segmento habitacional brasileiro? 

O Sistema Financeiro da Habitação (SFH), incluindo o Banco Nacional de Habitação 

(BNH), foi criado pela Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, com a finalidade de estimular a 
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construção de habitações de interesse social e o financiamento da aquisição da casa própria, 

especialmente pelas classes da população de menor renda
297

. 

Em relação a esse sistema, cite-se o fato de que alguns números chamam a atenção. 

Consoante levantamento do Banco Central
298

, de abril de 2012 a março de 2013, por exemplo, 

foram concedidos mais de oitenta bilhões de reais em novos financiamentos, totalizando 

425.381 unidades habitacionais. 

Ainda nos termos dessa lei, a política nacional de habitação e o planejamento 

territorial são formulados com o fim de coordenar a ação dos órgãos públicos e orientar a 

iniciativa privada no sentido de incentivar esse tipo de construção e o respectivo 

financiamento para aquisição, especialmente pelas classes da população de menor renda (art. 

1º). 

Evidencia-se, então, o caráter inclusivo dessa proposta. Primeiro por se voltar para o 

incentivo à construção civil, ampliando a oferta de casas no mercado. E por pretender facilitar 

os financiamentos para aquisição desses imóveis, atraindo a população de baixa renda para 

formalidade urbanística, diferentemente dos modelos anteriores que geralmente alijavam 

parcela dos habitantes dos padrões urbanísticos e dos serviços públicos básicos. 

Nos termos do art. 8º da referida lei, o SFH é integrado por bancos, sociedades e 

associações de crédito imobiliário, bem como por órgãos nacionais, estaduais e municipais 

que atuavam no financiamento de habitações e de obras conexas, além de outras instituições 

vinculadas ao setor. 

Nesse modelo, há uma repartição de competências entre as entidades políticas, de 

forma que a União cuida da coordenação, orientação e assistência técnica e financeira para o 

funcionamento do sistema, enquanto que os Estados e Municípios se voltavam para a 

elaboração e execução de planos, projetos e orçamentos visando à solução dos seus problemas 

habitacionais (art. 3º, caput e inciso I). 

Há uma definição legal de prioridade na aplicação dos recursos, como estratégia para 

construir conjuntos habitacionais destinados à eliminação de favelas, mocambos e outras 

aglomerações em condições sub-humanas de habitação (art. 4º, I). Um comando legal 

importante consiste na permissão de construção imediata de habitações em terrenos já 
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urbanizados e dotados dos necessários melhoramentos, desestimulando, assim, os projetos 

que simplesmente alimentavam a especulação imobiliária (art. 4º, II). 

Em certa medida, esse dispositivo se alinha com a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 

1979, conhecida como Lei do Parcelamento, que formata uma regulamentação sobre a 

matéria, estabelecendo critérios para os loteamentos e instituindo responsabilidades civis e 

penais aos loteadores
299

. 

Mas, na prática, a desarticulação entre a política habitacional e as demais políticas 

urbanas teria sido uma das razões da ineficácia do modelo comandado pelo BNH, haja vista a 

construção de grandes conjuntos em locais distantes e sem infraestrutura, como estratégia para 

baratear o custo das moradias
300

. 

Todavia, a intenção governamental de garantir à população de menor renda a 

universalização do acesso à moradia digna, mediante o estímulo à construção e a facilitação 

do financiamento para aquisição da casa própria, não foi ainda atingida, haja vista persistir a 

problemática do falta de habitação adequada para milhares de famílias. 

Citem-se, a esse respeito, duas informações. Para André Montenegro
301

, a moradia, 

como um elemento da qualidade de vida, constitui-se num importante gargalo a ser 

enfrentado, na medida em que o Brasil possui um déficit habitacional de oito milhões de 

domicílios e que essa demanda tende a crescer. Todavia, um estudo recente do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
302

 afirma que esse déficit tem diminuído: 

 

os resultados indicam que o déficit habitacional caiu no período entre 2007e 2011 

em termos absolutos e relativos, passando de quase 5,6 milhões em 2007 para cerca 

de 5,4 milhões em 2011, com queda relativa da presença de déficit habitacional de 

10% dos domicílios totais em 2007 para 8,8% em 2011. 

 

 Corroborando para essa oportuna e relevante discussão, Inês Magalhães
303

 informa 

que “o déficit habitacional, acumulado ao longo de décadas e a demanda habitacional futura 

representam um desafio de cerca de 31 milhões de novos atendimentos habitacionais até 

2023”. 
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 Em função disso, André Montenegro
304

 propõe que se caminhe para a convergência de 

esforços e investimentos entre as esferas de governo, apontando as políticas públicas de 

desoneração de impostos e de projetos de moradia para a população de baixa renda, aliadas à 

maior oferta de emprego formal e a melhoria da renda das famílias, como instrumentos 

capazes de amenizar os efeitos dessa realidade social. 

 Uma situação que ilustra bem a relevância social do assunto é o caso do município de 

Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Naquela cidade, com a experiência democrática 

de elaboração das propostas orçamentárias anuais, denominada de Orçamento Participativo, 

ficou demonstrada a atualidade da reflexão e o necessário enfrentamento da questão 

habitacional. 

 Com o procedimento participativo, a cidade foi dividida em dezessete Regiões e seis 

Temáticas, incluindo a Habitação, Organização da Cidade, Desenvolvimento Urbano e 

Ambiental, permitindo que todo cidadão participe da discussão desses temas na respectiva 

Região, onde se definem os investimentos e serviços específicos, como obras estruturais e 

grandes projetos. Na apuração das prioridades da cidade para o ano de 2012, a temática que 

recebeu maior pontuação (demanda) foi a habitação, seguida de outras, como educação, saúde 

assistência social, pavimentação e saneamento básico, entre outras.
305

 

 Outra crítica contundente ao SFH aparece em João Maurício Martins de Abreu
306

, para 

quem houve o fracasso desse programa, na tentativa de difundir o acesso à casa própria pelas 

classes mais pobres da população, comprovado pelo fato de que para cada propriedade 

financiada pelo SFH entre 1964 e 1986 (4,8 milhões de reais), foram constituídas ao menos 

três posses irregulares ou clandestinas em assentamentos informais (cerca de 15 milhões de 

reais). 

 Em face de indicadores como esses, no ano de 2005 uma nova política habitacional foi 

instituída, representada pelo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Esse sistema 

foi instituído pela Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005
307

, e tem por objetivo viabilizar o 

acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável para a população de menor 
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renda
308

, implantar políticas e programas de investimentos e subsídios que promovam e 

viabilizem esse acesso, além de articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das 

instituições e órgãos que desempenham funções no setor da habitação (art. 2º). 

 Percebe-se, então, que o foco continua sendo viabilizar o acesso à moradia digna para 

a população mais pobre, a exemplo do modelo implantado na década de 1960, mas ampliam-

se as perspectivas, a fim de incluir a concepção de sustentabilidade. Esse acréscimo 

qualitativo concretiza-se a partir da articulação com as demais políticas urbanas, como a 

relativa ao parcelamento do solo, saneamento ambiental e mobilidade urbana, entre outras. 

 Sobre o SNHIS, um estudo do Ministério das Cidades
309

 aponta que para o período de 

2010 a 2014 está prevista a construção de dois milhões de moradias, sendo que mais de 

metade desse quantitativo se destina a famílias com renda de até R$ 1.395,00 (mil trezentos e 

noventa e cinco reais).  

 Considerando que o salário mínimo em 2013 equivale a R$ 678,00
310

, é pertinente 

lembrar que é na faixa de até três salários mínimos, denominada de baixa renda, onde se 

concentra o maior déficit habitacional brasileiro. 

 Nos termos do art. 5º da citada lei, o SNHIS é integrado por diversos órgãos e 

entidades, como o Ministério das Cidades, a quem compete coordenar-lhe as ações, a Caixa 

Econômica Federal, na qualidade de agente operador do Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social, e os conselhos, entre eles o Conselho das Cidades, responsável por eleger as 

diretrizes da Política Nacional de Habitação. 

 O sucesso desse sistema depende, em parte, do adequado funcionamento desses órgãos 

e entidades. Ao Ministério das Cidades cabe, por exemplo, elaborar e definir o Plano Nacional 

de Habitação de Interesse Social, em conformidade com as diretrizes de desenvolvimento 

urbano e em articulação com os planos estaduais, regionais e municipais de habitação.  

 Lembrando que o principal objetivo desse Plano é, na visão oficial, formular uma 

estratégia de longo prazo para equacionar as necessidades habitacionais do país, direcionando 
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recursos e apresentando estratégia da política habitacional, envolvendo modelo de 

financiamento e subsídio, política urbana e fundiária, arranjos institucionais e construção 

civil
311

. 

 Para assegurar a cobertura financeira do sistema, foi criado o Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNHIS), cujo objetivo consiste em centralizar e gerenciar 

recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do sistema, destinando-os 

para implantar as políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda (art. 7º). 

 Constituídos a partir de dotações orçamentárias da União e de receitas provenientes de 

empréstimos externos e internos para programas de habitação, de contribuições e doações de 

pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais 

(art. 8º), os recursos do FNHIS devem ser destinados às ações vinculadas aos programas de 

habitação de interesse social que contemplem, por exemplo, a aquisição, construção, 

conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades habitacionais (art. 

11).  

 Ainda de acordo com esse dispositivo, tais recursos podem ser direcionados para 

promover urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e 

urbanística de áreas caracterizadas de interesse social, bem como para a implantação de 

saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas 

habitacionais de interesse social. Outra forma de aplicação dos recursos do FNHIS é a 

destinação para aquisição de materiais de construção, ampliação e reforma de moradias, assim 

como para a recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, 

centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social. 

 Portanto, esse modelo supera a própria noção de que o direito à moradia consiste na 

garantia de casa própria, quando, em verdade, significa proteção em um lar seguro (estrutural 

e juridicamente falando) e ambientalmente confortável, possível apenas através de uma ampla 

articulação entre as políticas de desenvolvimento urbano. Alinhando-se, sob esse aspecto, 

com a normativa internacional e a interna acerca do tema. 

  

5.3.5 Política habitacional nacional 

 

 Uma das principais políticas nacionais de acesso à moradia em vigor no Brasil é o 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), vinculado à Secretaria Nacional de Habitação, 
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do Ministério das Cidades, e instituído pela Lei nº 11.977, de 07 de julho 2009. Esse 

Programa tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de novas 

unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de 

habitações rurais (art. 1°). 

 Trata-se de uma estratégia que adota critérios sociais na definição dos beneficiários do 

Programa, ao conferir prioridade de atendimento às famílias residentes em áreas de risco ou 

insalubres ou que tenham sido desabrigadas, às famílias com mulheres responsáveis pela 

unidade familiar e às famílias de que façam parte pessoas com deficiência (art. 3º). Mas, há 

um limite de ordem econômica definindo o acesso ao PMCMV, que corresponde à renda 

familiar de até dez salários mínimos (art. 3º, §6º, I). 

 A propósito de exigências para usufruir de programas habitacionais, a Resolução 

CONAMA nº 412, de 13 de maio de 2009
312

, estabelece critérios e diretrizes para o 

licenciamento ambiental simplificado de novos empreendimentos destinados à construção de 

habitações de interesse social, como os conjuntos habitacionais destinados à moradia de 

população de baixa renda. A intenção desse ato normativo é facilitar o procedimento, 

mediante uma única licença, que compreenda a localização, instalação e operação, e redução 

dos prazos (art. 5º) e, em certa medida, reduzir o custo final dos imóveis construídos, 

reconhecendo a importância social de empreendimentos mais baratos. 

 Todavia, essa mesma Resolução se preocupa com a segurança e com a adequação 

dessas habitações. Com efeito, ela proíbe esse licenciamento simplificado nos 

empreendimentos localizados em áreas de risco, tais como aquelas suscetíveis a erosões do 

solo, bem como as que são alagadiças ou sujeitas a inundações, aterros com material nocivo à 

saúde e áreas com suspeita de contaminação, entre outros ambientes similares (art. 8º). 

 Para assegurar um padrão mínimo de qualidade, a citada Resolução exige mais alguns 

critérios, como a implantação de sistemas de abastecimento de água potável, coleta e 

tratamento de esgoto sanitário. São cobradas também medidas como coleta e disposição 

adequada de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais, além da destinação de áreas para 

circulação, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, áreas verdes e espaços 

livres de uso público, que garantam a qualidade e segurança ambiental do empreendimento 

(art. 7º). 
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 Ainda em relação ao PMCMV, mencione-se que nele está contido o Programa 

Nacional de Habitação Urbana (PNHU), voltado para o fomento da produção ou aquisição de 

novas unidades habitacionais ou a requalificação de imóveis urbanos (art. 4º). Essa estratégia 

me materializa, por exemplo, na forma de subvenção econômica ao beneficiário, pessoa 

física, no ato da contratação de financiamento habitacional (art. 2º, I). Concretiza-se, ainda, na 

redução de até 75% (setenta e cinco por cento) nos emolumentos devidos pelos atos de 

abertura de matrícula, registro de incorporação, parcelamento do solo, averbação de 

construção, instituição de condomínio, averbação da carta de “habite-se” (art. 42, I) e nos 

emolumentos referentes à escritura pública (art. 43, I). 

 A fonte de custeio para financiar imóveis residenciais vinculados a esse Programa 

varia de acordo com a renda das famílias a serem beneficiadas, consoante as informações 

constantes na página eletrônica do Ministério das Cidades
313

. Assim, do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) vêm os recursos para atender a famílias com renda de até R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 

 Do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), provêm recursos para financiar 

imóveis destinados a famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). 

Já do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) advém o atendimento das famílias com essa 

mesma renda mensal, mas organizadas em cooperativas habitacionais ou mistas, associações  

demais entidades privadas sem fins lucrativos, como o Instituto Norte-Rio-Grandense de 

Engenheiros Civis, sediado em Natal, Rio Grande do Norte. 

 E existe ainda a oferta pública de recursos, destinada a custear o atendimento das 

famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) em Municípios com 

população de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes. Nessa hipótese, constam especificações 

mínimas para nos projetos das casas, que devem possuir sala, um dormitório para casal e um 

dormitório para duas pessoas, cozinha, área de serviço coberta (externa), circulação e 

banheiro
314

. 

 Mas, para se conseguir acesso aos benefícios do PNHU, devem ser cumpridas outras 

exigências, tais como localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão 

compatível com a legislação nacional e com o Plano Diretor, quando existente, além da 

adequação ambiental do projeto (art. 5º-A, I e II).  
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 Isso demonstra inclusive a preocupação com a necessária aproximação entre os 

padrões urbanísticos e os ambientais, imprescindível para concretização do direito à moradia 

adequada, conforme tem sido exposto neste trabalho, principalmente no segundo e terceiro 

capítulos. 

 Também é exigida a prévia oferta de infraestrutura básica, incluindo as vias de acesso, 

iluminação pública, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e até as condições que 

permitam as ligações domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica ou, pelo menos, 

deve existir um compromisso do poder público local no sentido de instalar ou ampliar a 

disponibilidade de equipamentos e serviços relacionados à educação, à saúde, ao lazer e ao 

transporte público (art. 5º-A, III e IV). 

 Constata-se, dessa forma, um alinhamento entre as diretrizes das variadas políticas de 

desenvolvimento urbano, especialmente aquelas direcionadas à garantia de terra urbana, à 

segurança e estética das construções, ao saneamento ambiental, à mobilidade urbana, à 

preservação da qualidade ambiental e ao acesso a serviços públicos básicos de saúde e 

educação. Lembrando que, na prática, todas essas políticas são indissociáveis quando se pensa 

em moradia adequada, que, como afirma Le Corbusier, abrange o respectivo prolongamento. 

 Apesar da relevância social e desse alinhamento político, é possível constatar tanto 

avanços conseguidos quanto desafios que ainda precisam ser superados pelo PMCMV, 

consoante opiniões de especialistas nesse assunto. 

 Para Francini Hirata
315

, é possível reconhecer aspectos positivos desse Programa, 

como o aquecimento da construção civil, o aumento da oferta de emprego e das opções de 

unidades habitacionais. Por outro lado, ele aponta várias críticas, aludindo a fatos que, na sua 

visão, constituem efeito negativo dessa política, como, por exemplo, ter beneficiado mais os 

proprietários de terra e os especuladores imobiliários, que elevaram os preços dos terrenos tão 

logo se anunciou o Programa. 

 Ainda no entendimento de Hirata, não se estabeleceram mecanismos prévios de 

Regularização Fundiária, IPTU Progressivo e Desapropriação Sanção, levando a população de 

baixa renda para a periferia, onde não existe a infraestrutura e oportunidades de trabalho, 

enquanto que em algumas regiões das cidades permanecem os imóveis vazios, aguardando 

valorização econômica. Além disso, Hirata afirma que o PMCMV não tem cumprido 

plenamente a função social de uma política habitacional na medida em que não permite o 
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acesso democrático à terra urbanizada, com creches, escolas, lazer, saneamento, transporte e 

energia. 

 Para Hirata, esse defeito aprofundou a segregação urbana porque os valores dos 

financiamentos estimularam as construções nas periferias, na forma de conjuntos 

habitacionais em áreas distantes, sem transporte público e saneamento, desarticulados das 

regiões estruturadas da cidade.  

 Com essas palavras, o autor demonstra a sua acertada concepção de moradia 

adequada, que inclui o prolongamento da casa, com opções de trabalho, acesso aos serviços 

públicos essenciais, lazer e mobilidade, na linha do que propugnado pelos especialistas, como 

Le Corbusier, e pelos documentos internacionais pertinentes, como a Agenda Habitat e a 

Declaração sobre Cidades e Outros Assentamentos Humanos no Novo Milênio. 

 Do ponto de vista social, Francini Hirata também enxerga lacunas no PMCMV, 

aduzindo, por exemplo, o fato de não ter priorizado a oferta de moradias para as faixas de 

renda que compõem o maior déficit habitacional, ou seja, para as famílias com renda mensal 

de até três salários mínimos, onde se concentra 90% (noventa por cento) desse déficit
316

.  

 Concluindo que, em relação à população com essa renda, “a política de financiamento 

sozinha não viabiliza o acesso à moradia, já que se trata de uma população que não apresenta 

garantia de emprego e renda”. 

 Já para André Montenegro
317

 existe uma inflação de materiais, terrenos e mão de obra, 

aumentando o preço final dos imóveis e influenciando negativamente nas vendas. Assim, os 

valores praticados inviabilizam as construções, por estarem fora da realidade dos custos do 

setor, concluindo o autor que o Poder Público precisa se sensibilizar para criar estratégias que 

efetivamente consigam reduzir o déficit habitacional no país. 

 Assim, parece inevitável concluir que o sucesso do PMCMV, como política 

habitacional, depende da articulação com as demais políticas públicas de natureza 

socioeconômica, como geração de emprego e renda, regularização fundiária urbana, saúde e 

educação gratuitas, saneamento ambiental, mobilidade segura e economicamente acessível, 

promoção da cultura e oferta de espaços livres para o lazer, entre outras. 

 Esse se constitui, certamente, num dos maiores desafios colocados à União no 

propósito de concretizar o direito fundamental à moradia, haja vista depender de vultosos 
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recursos financeiros e, principalmente, da eficiência nas estratégias de implantação dos 

programas habitacionais, envolvendo tanto a sociedade quanto as demais unidades da 

federação. 

 

5.3.6 Política habitacional no Rio Grande do Norte 

 

 Consoante a proposta de se apontarem exemplos práticos, menciona-se agora a política 

habitacional do Rio Grande do Norte, baseada em programas sociais de subsídio à habitação, 

em articulação com a política nacional.  

 Essa menção se justifica diante do contumaz déficit habitacional existente nessa 

unidade da federação, apesar da disponibilidade de instrumentos e da criação de infraestrutura 

para cuidar do assunto. 

 De fato, na administração direta potiguar existe a Secretaria de Estado do Trabalho, da 

Habitação e da Assistência Social (SETHAS), bem como a Companhia Estadual de Habitação 

(CEHAB), que desenvolve o Programa Estadual de Habitação. 

 Diga-se de passagem, as informações oficiais
318

 dão conta de que esses órgãos 

“executam políticas públicas de acesso aos programas sociais de subsídio à habitação, 

proporcionando moradia digna à população de menor renda”. E que no ano de 2012 teriam 

sido “entregues mais de 7.000 unidades habitacionais no RN”. Afirma-se ainda que a 

“CEHAB atua também no resgate da cidadania dos mutuários, estabelecendo parcerias para o 

desenvolvimento de projetos de alternativas de renda para eles e suas famílias”. 

 Nesse sentido, foi editada a Lei Estadual nº 9.435, de 04 de janeiro de 2011, 

autorizando o Poder Executivo a desenvolver ações para implantar o Programa Minha Casa 

Minha Vida, na condição de agente fomentador, parceiro, ou facilitador de empreendimentos 

destinados à produção de unidades habitacionais em Municípios com até 50.000 (cinquenta 

mil) habitantes (art.1°)
319

. 

 Entre os mecanismos de atuação, o Poder Executivo poderá realizar aporte financeiro 

de até R$ 6.000,00 (seis mil reais) por unidade habitacional, sob a forma de recursos, bens ou  
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serviços economicamente mensuráveis (art. 2º). Pode ainda disponibilizar terrenos, 

infraestrutura, licenciamentos, assistência técnica e até alienar terrenos de áreas pertencentes 

ao patrimônio público do Estado do Rio Grande do Norte, objetivando a construção de 

moradias em benefício da população a ser beneficiada pelo PMCMV (art. 3º). 

 A legislação estadual ratifica alguns requisitos já constantes na lei nacional regedora 

da matéria, estabelecendo, por exemplo, que as áreas a serem utilizadas no PMCMV deverão 

fazer frente para a via pública existente e devem contar com a infraestrutura necessária, de 

acordo com as posturas municipais (art. 3º, §1º). Além disso, prescreve que o contrato do 

beneficiário será celebrado preferencialmente em nome da mulher, idosos ou pessoa portadora 

de deficiência física (art. 5º). Aqui, fica inclusive demonstrada a articulação com a política 

nacional. 

 Mas se estabelece uma restrição quanto aos beneficiários, admitindo que podem 

ingressar no PMCMV somente as famílias residentes no Estado, e após constatação pela área 

social de que estas se enquadram nos critérios desse Programa (art. 5º, Parágrafo único). 

 Em verdade, essa política estadual se utiliza dos parâmetros da política nacional, 

porém com um nível bem mais baixo de aporte financeiro. Assim, apesar da estruturação de 

órgãos e da criação de programas com ações voltadas para o enfrentamento da problemática 

habitacional no âmbito estadual, ainda persiste uma considerável demanda por moradia no 

Rio Grande do Norte, conforme constatou recentemente o IPEA. 

 Com efeito, baseando-se no Censo Demográfico de 2010, o IPEA
320

 apontou que o 

déficit habitacional relativo no Rio Grande do Norte corresponde a 11,9% (onze inteiros e 

nove décimos por cento), o que, em números absolutos, equivale a 107.617 (cento e sete mil e 

seiscentos e dezessete domicílios).  

 Isso significa dizer que, a exemplo do que se enxerga em relação à União, ainda há um 

grande desafio a ser enfrentado pelo Poder Público estadual, a fim de que possa universalizar 

o direito fundamental de habitar uma moradia digna.  

 As estruturas estão criadas, mas as ações precisam ser mais incisivas, tanto no aspecto 

da melhoria/recuperação daqueles que estão em situação precária, quanto na perspectiva de 

incremento de novas unidades habitacionais. 
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5.3.7 Política habitacional em Mossoró 

 

 Outro exemplo prático de política pública com viés habitacional, desta vez de âmbito 

local, consiste na Política de Benefícios e Incentivos Fiscais, instituída pelo Município de 

Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de estimular a construção de 

imóveis residenciais, ampliando-lhes a oferta e barateando-lhes o custo final, enfrentando, 

assim, as dificuldades de acesso à moradia. 

 Assim como faz o Estado do Rio Grande do Norte, esse município vincula sua política 

habitacional aos padrões do PMCMV, articulando-se para concretizar o direito à moradia, 

especialmente para as famílias de menor renda. 

 De fato, consoante a Lei Municipal nº 2.496/2009
321

, tendo em vista a garantia de 

acesso à moradia digna para as famílias residentes no citado município e que tenham renda 

bruta de até 10 (dez) salários mínimos, o Poder Público poderá doar-lhes terreno, isentá-las do 

pagamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) até o ano de 

2019, além de isentar do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) os imóveis 

residenciais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (art. 2º, incisos I, II e III). 

 Também poderá conceder isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISS) relativamente aos imóveis residenciais construídos no âmbito desse programa federal, 

desde que para beneficiar famílias na citada faixa de renda. 

 No mesmo sentido, é possível se isentar os contribuindo em relação aos preços 

públicos, taxas e/ou tarifas municipais relacionadas com a emissão de alvarás, licenças e 

outras medidas necessárias à aprovação de projetos arquitetônicos que tenham a finalidade de 

beneficiar as famílias amparadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida (art. 2º, incisos IV e 

V). 

 Portanto, esse exemplo de Mossoró se constitui numa política pública habitacional, na 

medida em que representa um conjunto de diretrizes, instituído em lei e elaborada para 

enfrentar a dificuldade de acesso à moradia adequada pela população de menor renda. 

 Essa situação de difícil acesso à moradia é extremamente prejudicial ao equilíbrio 

social, porém superável mediante a adoção de ações e medidas planejadas. Como, além disso, 

possui grande relevância para coletividade, constitui-se num típico problema público. 
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 Por outro lado, chame-se a atenção para o fato de que a existência de uma política não 

representa, por si só, a superação de todos os problemas habitacionais da população, haja vista 

persistirem, por exemplo, os assentamentos sub-humanos, informais ou subnormais, 

vulgarmente conhecidos como periferias ou favelas, que inclusive podem ser demarcadas 

como Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS). 

 Ao pesquisar sobre a expansão urbana de Mossoró e tendo por referência dados 

oficiais do ano de 2004, Aristotelina Pereira
322

 identificou e catalogou 26 (vinte e seis) 

favelas, construídas à base de plástico, papelão, argila e vegetação, sem serviços de 

saneamento básico e com energia elétrica clandestina (gato). 

 Dados recentes do IPEA
323

 apontam no sentido de que o déficit habitacional no 

município de Mossoró atualmente é da ordem de 12,77% (doze inteiros e setenta e sete 

décimos por cento), que representa uma necessidade de 9.465 (nove mil quatrocentos e 

sessenta e cinco) domicílios, seja no aspecto da melhoria/recuperação daqueles que estão em 

situação precária, seja na perspectiva de incremento de novas unidades habitacionais. 

 Diante desses números, não se pode chegar a outra conclusão senão aquela que indica 

a necessidade de um grande esforço a ser desprendido pelo Poder Público mossoroense, a fim 

de que universalize, em âmbito local, o direito fundamental à moradia digna. 

 

5.3.8 Análise crítica 

 

 Apresentadas, contextualizadas e exemplificadas as políticas habitacionais, impõe-se 

uma avaliação acerca da sua eficácia social, abordando-se a vinculação entre o que se 

pretendia alcançar e o que de fato de alcançou em termos de efetivação do direito à moradia 

adequada. 

 Quando se utilizou o critério da sanidade, o objetivo era limpar a cidade e melhorar-

lhe as condições paisagísticas e de habitabilidade, com um ambiente urbanisticamente 

estruturado, ambientalmente limpo e juridicamente seguro. Essa estratégia se mostrava 

conveniente e oportuna na perspectiva do direito à habitação, na medida em que melhorava o 

prolongamento da moradia. 
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 Entretanto, ela se restringiu às classes econômicas mais ricas, excluindo desses 

ambientes as famílias pobres, conduzidas forçosamente aos assentamentos informais, numa 

clara segregação social e territorial.  

 Além do mais, convém enaltecer o fato de que esse modelo não foi também capaz de 

impedir o crescimento histórico do déficit habitacional, exigindo-se a utilização de novos 

mecanismos. 

 Foi assim que surgiram as políticas voltadas para o acesso à moradia, apoiando-se em 

dois parâmetros: a) no incentivo à construção de habitações de interesse social, com a 

finalidade de, pelo menos, diminuir a segregação territorial; e b) no financiamento para 

aquisição da casa própria. 

 Observa-se que essa segunda geração de políticas públicas se destacam pelo caráter 

inclusivo, tanto na geração de emprego e renda, ao estimular a construção civil, quanto no 

sentido de atrair a população economicamente carente para a formalidade urbana. 

 Mas, a desarticulação entre as políticas urbanas (de habitação, parcelamento, 

zoneamento, saneamento, mobilidade, entre outras) gerou externalidades negativas, a exemplo 

dos conjuntos habitacionais periféricos e desestruturados. Portanto, as estratégias de subsídios 

e financiamentos não conseguiram universalizar a disponibilidade de equipamentos urbanos e 

nem frear o déficit habitacional. 

 Diante dessa realidade, impunham-se novos raciocínios. Surge, então, a terceira 

geração das políticas públicas habitacionais. Essas políticas são norteadas pelo objetivo de se 

garantir acesso universal à moradia adequada, promovendo inclusão social e territorial. 

Também são baseadas em incentivos fiscais para a construção e reforma de habitações e em 

financiamentos para aquisição e reforma de domicílios. 

 Nas suas diretrizes se insere mais fortemente a preocupação com a habitação de 

interesse social, na visão de que se devem promover ações que potencializem as famílias a 

viverem em domicílios estruturados e a usufruírem dos equipamentos urbanos, tanto que os 

recursos podem e devem ser direcionados para processos de urbanificação, produção de 

equipamentos comunitários, saneamento e infraestrutura em geral. 

 Ainda assim, persistem os déficits quantitativos, representados pela necessidade de 

domicílios, e qualitativos, vertidos na necessidade, entre outras coisas, de saneamento 

ambiental. Salientando que esse fenômeno social ser faz mais presente naqueles grupos 

populacionais economicamente vulneráveis, o que demanda estratégias eficazes de 

concretização do direito à moradia. 
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 Dessa maneira, reclama-se por mais. Espera-se ainda por uma plena articulação entre 

as diversas políticas urbanas (habitação, mobilidade, saneamento, urbanismo, 

desenvolvimento econômico, cultura e lazer), com vistas a aperfeiçoar não apenas a moradia 

em si, mas também o seu prolongamento, na perspectiva de se universalizar o bem-estar 

coletivo, traduzido no atendimento às funções essenciais de habitar, trabalhar, locomover-se e 

se divertir, tanto para os atuais quanto para os vindouros citadinos. 

 Assim, diagnosticadas as linhas gerais dessas políticas, impõe-se a identificação 

daquilo que seria o padrão adequado de uma política pública habitacional na perspectiva do 

direito à moradia em cidades sustentáveis. Esse é o objeto do próximo item. 

  

5.4 PARÂMETROS DE POLÍTICA HABITACIONAL SUSTENTÁVEL 

 

 Reconheceu-se a estreita relação existente entre o Urbanismo e Meio Ambiente 

Artificial, quer seja na dimensão histórico-conceitual, quer seja no plano das diretrizes 

normativas internacionais e nacionais, bem assim a sua importância na conformação do 

direito à moradia adequada. 

 Impõe-se, de agora em diante, delinear os parâmetros ou critérios segundo os quais se 

formata uma política pública habitacional adequada ao contexto das cidades sustentáveis, 

entendidas como tais, aquelas que garantem, às presentes e às futuras gerações, o direito à 

terra urbana para uso e exploração com função social, que possuem eficiente sistema de 

saneamento ambiental e razoável infraestrutura urbana, possibilitando a mobilidade das 

pessoas através do transporte público e a oferta de serviços públicos essenciais, além de 

oportunizar trabalho e lazer para a população.  

 Mas, uma síntese de tudo isso se traduz na garantia de moradia digna aos seus 

habitantes, resultante da bem sucedida articulação entre as políticas públicas urbanas, 

realizável mediante o oportuno e conveniente planejamento das ações. 

 Convém esclarecer ainda que os critérios definidores dessa política têm naturezas 

diversas, porque abrangem vários aspectos da moradia humana, como a questão físico-

estrutural do domicílio (tipo de construção, qualidade do material usado, localização do 

terreno), situação jurídica do bem (legitimidade da posse, proteção da intimidade, garantia 

contra o esbulho), conforto ambiental do lar (iluminação e ventilação natural, áreas livres para 

circulação, espaços verdes para o lazer) e acesso aos serviços públicos básicos (saúde, 

educação e assistência social). 
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 Portanto, o objetivo deste item é suscitar as variáveis que, em conjunto, conformam 

uma adequada política habitacional para as cidades brasileiras em geral, sem prejuízo da 

necessidade de reconhecimento e valorização das especificidades locais, como volume 

populacional e densidade demográfica, atividades econômicas desenvolvidas, manifestações 

culturais, condições de solo e clima, entre tantos outros elementos que completam o espaço 

urbano. 

 Para desincumbir-se dessa tarefa, faz-se necessário inicialmente elencar as fontes de 

onde emanam esses critérios, após o que se explicam as escolhas. Assim, a Carta de Atenas se 

constitui numa dessas fontes, em razão das suas orientações sobre as funções essenciais da 

cidade. Os documentos da ONU, na forma de Declarações, Relatórios e Agenda, também 

oferecem balizas para essa definição. No plano interno, as normas constitucionais sobre 

moradia, meio ambiente e sustentabilidade, acrescidas da vasta legislação infraconstitucional 

de perfil urbanístico-ambiental, auxiliam nesse desiderato. 

 Assim, moradia adequada é aquela que apresenta a privacidade e o espaço 

apropriados, acessibilidade física, garantia de posse, estabilidade estrutural e durabilidade, 

iluminação suficiente, aquecimento e ventilação, infraestrutura básica minimamente 

necessária, como fornecimento de água, rede de esgoto e coleta regular de lixo, boa qualidade 

ambiental e fatores relacionados à saúde e à educação, localização adequada e acessível em 

relação a trabalho e instalações básicas, além de custo acessível. 

 Tomando-se como referências principais a Carta de Atenas, os diversos Documentos 

da ONU, principalmente a Agenda Habitat, a CRFB e a legislação urbanístico-ambiental, é 

plausível concluir que as políticas habitacionais, ao formularem suas estratégias alicerçadas 

em subsídios fiscais, isenções tributárias e financiamentos públicos, precisam considerar que 

o conteúdo do direito à moradia em cidades sustentáveis pressupõe, pelo menos, o 

atendimento aos seguintes itens. 

 

5.4.1 Segurança estrutural da moradia 

 

Para atender às orientações da Carta de Atenas (itens relacionados à habitação) e às 

determinações da Agenda Habitat (Parágrafo 60), os domicílios devem construídos em 

alvenaria, à base de concreto, tijolos e telhas de boa qualidade, para se tornarem mais 

resistentes às intempéries naturais e às agressões humanas, além de proteger melhor a 

intimidade do lar. Por dedução, as moradias construídas em madeira, lona e palha devem ser 

substituídas. 
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Além disso, nos termos da legislação relativa ao Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 

6.766/1979, art. 3º, Parágrafo único, com redação dada pela Lei nº 9.785/1999), os imóveis 

devem ser edificados em terrenos geologicamente segurados, evitando desmoronamentos, e 

geograficamente localizados em regiões apropriadas, de acordo com o Planejamento Urbano, 

precavendo-se em relação à formação de assentamento subnormais. 

Face às determinações do Estado da Cidade (art. 4º, III), outra condicionante diz 

respeito à necessária harmonia dos empreendimentos com o Planejamento Urbano a fim de 

que o crescimento das cidades seja de acordo com a capacidade local, observando-se aspectos 

como densidade demográfica, infraestrutura urbana e equilíbrio ambiental. 

Com base na Carta de Atenas e na Agenda Habitat, igualmente imprescindível na 

formulação de uma política habitacional deve ser a simetria do padrão urbanístico-

arquitetônico, com vias de circulação amplas, seguras e regulares, lotes de tamanhos e formas 

iguais, além de construções com a prévia autorização dos órgãos públicos de fiscalização. 

Saliente-se que esses critérios podem variar conforme a legislação municipal, para 

atender ao sistema de zoneamento da cidade, com fulcro no denominado interesse 

predominantemente local, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil (art. 

30, I) e da Lei nº 6.766/1979 9 (art. 4º, I e §1º). 

 

5.4.2 Legitimidade e garantia da posse 

 

Essa categoria compreende os critérios relacionados à legitimidade da posse, exigida 

pela Agenda Habitat (Parágrafo 60), e ao conteúdo jurídico propriamente dito da moradia, 

traduzido na proteção estatal contra o esbulho e na capacidade de assegurar a intimidade e o 

sossego no lar, conforme preceitua a CRFB (art. 5º, XI). 

Nesse sentido, vêm a calhar os comandos constitucionais, elencando o direito à 

moradia entre os direitos fundamentais sociais (art. 6º), atribuindo o poder/dever a todos os 

entes federativos para implantarem seus programas de construção de moradias e a melhoria 

das condições habitacionais (art. 23, IX). 

Também se pode fundamentar esse parâmetro no dever estatal abstenção em impedir o 

gozo desse direito (categoria de resistência e dimensão objetiva do direito fundamental à 

moradia). Em função disso, as políticas de acesso à moradia devem utilizar mecanismos que 

reduzam os custos finais dos imóveis, como o subsídio à construção civil e ao comércio dos 

materiais de construção, facilitando a aquisição/reforma dentro da formalidade. Mas sempre 

devem ser preservados os critérios relacionados à segurança e ao conforto do domicílio. 
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A institucionalização e a aplicação da Concessão de Uso Especial para Fins de 

Moradia (Medida Provisória nº 2.220/2001) representa uma forma de aplicação da segurança 

jurídica do domicílio, na medida em que legitima a posse e impede os traumáticos despejos 

forçados de famílias, que perdem seu abrigo e nem sempre encontram outro local para se 

protegerem dignamente. 

Assim, se por um lado não se deve estimular a ocupação de terrenos públicos para fins 

de moradia, por outro as políticas públicas de habitação devem levar em conta essa realidade 

e admitirem subsídios e financiamentos para esse tipo domicílio, desde que previamente 

legitimada a posse. 

  

5.4.3 Conforto ambiental 

 

Para se adequar aos padrões da Carta de Atenas (itens relacionados à habitação), os 

imóveis residenciais e os respectivos cômodos devem possuir espaço habitável em dimensões 

ou tamanho razoáveis, com aberturas para o exterior, permitindo a penetração da luz e da 

ventilação naturais, eliminando germes. Além disso, devem dispor de suficientes instalações 

sanitárias. 

A boa qualidade do ar, livre da poeira e de gases tóxicos, e a manutenção da paisagem 

igualmente compõem essa categoria, o que seria possível mediante a presença da vegetação 

no entorno domiciliar e a fixação de índices urbanísticos, como as limitações de altura nas 

construções verticais. 

Também se revela importante pensar-se num novo modelo de edificação, com recuo 

das construções em relação às vias de circulação ou com os prédios afastados uns dos outros, 

liberando superfícies para áreas verdes, terrenos para o lazer e espaços para circulação, além 

de reduzir o potencial de conflitos de vizinhança. 

A necessidade de se desenvolver a cidade sob a ética da sustentabilidade também se 

constitui num parâmetro norteador das políticas habitacionais, como determina a CRFB (art. 

225) e o Estatuto da Cidade (art. 2º, I), afinal as gerações vindouras demandarão acesso à terra 

urbana e à moradia digna, o que depende de mudanças comportamentais, na direção do 

equilíbrio entre produção e consumo e entre o usufruto e a preservação dos recursos 

ambientais.  

Um bom começo nesse sentido seria organizar e fiscalizar o uso do solo urbano, 

condicionando os benefícios das políticas habitacionais ao cumprimento de normas 

urbanístico-ambientais, evitando, por exemplo, os Polos Geradores de Tráfego (PGT), a 
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especulação imobiliária e a poluição em suas diversas formas, tendo como base o que dispõe 

o Estatuto da Cidade (art. 2º, VI, “d” e “e”). 

Nessa perspectiva, ganha relevo a necessidade de articulação com a política de 

saneamento ambiental, principalmente no que se refere ao esgotamento sanitário, à limpeza 

pública e ao manejo dos resíduos sólidos (os agrotóxicos, as pilhas e baterias, pneus, óleos 

lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes), bem 

como à drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. As fontes normativas desses 

parâmetros constam da Lei nº 11.445/2007 (Lei do Saneamento Básico) e da Lei nº 

12.305/2010 (Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

A mobilidade urbana ingressa nessa categoria numa perspectiva de transporte público 

adequado aos interesses e necessidades locais, conforme prescreve o Estatuto da Cidade (art. 

2º, V), além da prioridade para o transporte coletivo, nos termos da Lei de Mobilidade Urbana 

(art. 6º, II), de modo a reduzir a quantidade de veículos circulando e facilitar o deslocamento 

das pessoas, além de diminuir a poluição atmosférica, potencializando um maior conforto. 

 

5.4.4 Disponibilidade de serviços básicos 

 

 A primeira acepção de uma adequada política habitacional há de ser a articulação com 

as outras políticas de inclusão social, nas áreas de geração de emprego e renda e de assistência 

social, que dependem dos planos nacionais, estaduais e regionais de desenvolvimento 

econômico e social, na forma propugnada pelo Estatuto da Cidade (art. 4º, I). 

 É do sucesso dessa articulação que depende a melhoria da qualidade de vida na cidade. 

O elemento econômico influencia diretamente na qualidade da moradia, afinal quanto mais 

carente a população menor será o seu acesso a domicílios estruturados. 

 Acerca da disponibilização de serviços públicos básicos, como padrão de política 

habitacional, é inevitável a menção à Carta de Atenas (itens relacionados à habitação), que 

enaltece a disponibilidade de serviços públicos básicos e essenciais, tais como a saúde, as 

creches e as escolas, bem como as atrações culturais voltadas para o lazer. Ao que se pode 

acrescer com os serviços de abastecimento público de água potável, eletricidade e 

comunicação, como telefonia e internet, por exemplo. 

 De modo semelhante, a Declaração de Vancouver sobre Assentamentos Humanos 

vincula a qualidade de vida das pessoas aos respectivos tipos de assentamentos humanos, 

afirmando que o aperfeiçoamento deles é pré-requisito para a completa satisfação das 

necessidades básicas, tais como emprego, moradia, serviços médicos, educação e lazer. 
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 Dessa forma, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, mediante acesso aos 

serviços de saúde, educação e lazer, é uma dos mais importantes objetivos de toda política de 

assentamento humano e, por extensão, de uma política habitacional urbana adequada, na 

forma disposta inclusive no Estatuto da Cidade, quando se define o direito a cidades 

sustentáveis (art. 2º, I). 

 Assim, a concessão dos benefícios para construção de novos imóveis e o 

financiamento para reforma ou aquisição de moradias deve ser condicionado à efetiva 

existência desses equipamentos no entorno dos domicílios ou, pelo menos, ao compromisso 

formal do Poder Público no sentido de, em prazo razoável, disponibilizá-los à população. 

 É oportuna, além disso, a aproximação com o tema da inclusão da mobilidade urbana. 

Além de ingressar na categoria do conforto ambiental, ela merece atenção também no que se 

refere aos serviços públicos, como determina a Lei da Mobilidade Urbana (art. 6º, II). 

 Na formulação de qualquer política habitacional sustentável, deve-se subsidiar 

construção ou reforma e financiar aquisição ou reforma de imóveis se houver disponibilidade 

de serviços de transporte público, ou o compromisso formal das autoridades locais nesse 

sentido. Essa é uma das exigências do Programa Minha Casa Minha Vida, nos termos da Lei 

nº 11.977/2011, art. 5º-A, IV. 

 

5.4.5 Observação final 

 

 É importante consignar que essa classificação tem caráter meramente didático. Os 

critérios foram esboçados nessas categorias apenas como uma proposição para nortear 

políticas habitacionais urbanas adequadas, segundo a concepção de que a concessão de 

incentivos fiscais e tributários para construção civil nesse segmento e os sistemas de 

financiamento para aquisição/reforma de domicílios devem ser válidas, legítimas e 

socialmente eficazes. 

 Destarte, as políticas habitacionais devem condicionar a reposição de estoque e o 

incremento de moradias ao atendimento desses parâmetros, que são factíveis mediante a plena 

articulação político-administrativa entre a União, os Estados e os Municípios, particularmente 

na forma de consórcios públicos
324

, por representarem estratégias de eficiência e 

economicidade na aplicação dos recursos públicos na efetivação de interesse comum. 

 

                                                           
324

 De acordo com a Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, o consórcio público constituirá associação pública ou 

pessoa jurídica de direito privado (art. 1º, §1º). 
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5.5 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

 Neste capítulo, trabalhou-se essencialmente com o conteúdo do direito à moradia, 

analisando-lhe a natureza, as categorias e as dimensões. Abordou-se, além disso, o tema das 

políticas públicas voltadas para a moradia, entendendo que elas são instrumentos por 

excelência de concretização desse direito. Finalmente, expuseram-se parâmetros ou critérios 

norteadores de políticas habitacionais para cidades sustentáveis. 

 No que se refere conteúdo, é possível concluir que a natureza do direito à moradia 

humana o vinculada primeiramente aos direitos humanos, assim entendidos aqueles que são 

válidos para todos os povos e em todos os tempos, numa perspectiva jusnaturalista-

universalista. 

 Essa tipificação fica demonstrada com a sua previsão em diversos documentos dos 

sistemas de proteção aos direitos humanos, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que relaciona a moradia ao direito a um padrão de vida que garanta o bem-estar 

pessoal e familiar. 

 Mas, o direito humano à moradia integra ainda o Pacto Internacional de Direitos Civis 

e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais, além constar 

da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial 

e da Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, 

da Declaração de Vancouver, da Declaração de Istambul, a Agenda Habitat e a Agenda 21, 

entre outros documentos. E em todos eles o princípio maior diz respeito à melhoria das 

condições de vida, incluído o bem-estar físico, psicológico e social. 

 E, em face da sua inserção constitucional na ordem jurídica brasileira, ele também tem 

natureza de direito fundamental, inserindo na categoria de direito negativo (de defesa) e de 

direito social (demandando prestação estatal), possuindo ainda uma dimensão subjetiva 

(direito público subjetivo) e outra objetiva (tutela geral do direito pelo Poder Público). 

 Essa dimensão objetiva se evidencia diante do comando constitucional que lança, aos 

municípios, a missão de implantar a política de desenvolvimento urbano, objetivando ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de todos. Trata-

se de um verdadeiro dever de agir para proteger o sossego e a privacidade do lar em 

domicílios juridicamente seguros, por exemplo. 

 No que se refere à teoria das políticas públicas, admite-se a abordagem estatista, sendo 

o Estado exclusivo autor de políticas públicas, ou a abordagem multicêntrica, que aceita tanto 

o protagonismo estatal quanto o não-governamental na elaboração das políticas públicas. 
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Quando se volta para a questão habitacional, esse tipo de abordagem se torna menos 

relevante, pois o que importam são os instrumentos que garantam a concretização do direito à 

moradia adequada. 

 Assim, política habitacional consiste num conjunto de diretrizes que têm por objetivo 

o enfrentamento e a consequente superação dos problemas relacionados à disponibilidade de 

habitação adequada, a exemplo do Programa Minha Casa Minha Vida (de abrangência 

nacional), do Programa Estadual de Habitação (no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte) 

e da Política de Benefícios e Incentivos Fiscais (instituído em Mossoró), baseadas nos 

mecanismos de indução tributária, subsídios econômicos e financiamentos. 

 Todavia, outros meios têm sido igualmente adotados para formular políticas de acesso 

à moradia, como a higiene e o embelezamento urbano, fatores predominantes no contexto das 

primeiras reformas urbanas no Brasil, destinadas à eliminação das epidemias e à melhoria da 

paisagem da cidade do Rio de Janeiro. 

 Não obstante a utilização das estratégias de ordem tributária e fiscal, além dos 

subsídios, sistemas de financiamento e dos princípios de ordenação urbanística, ainda se faz 

presente um significativo déficit habitacional nas três esferas políticas da federação brasileira. 

De fato, embora não haja consenso quanto ao volume, os estudos comprovam a sua 

existência.  

 De forma que se impõe a continuidade da reflexão em torno do aperfeiçoamento 

dessas políticas, pela representação social que possuem. Assim, o intuito aqui é promover 

uma catalogação de parâmetros ou critérios que possam esboçar a adequada política 

habitacional urbana. 

 A partir dessa visão, é possível classificar os elementos integrantes de uma política 

habitacional em, pelo menos, quatro categorias, o que se faz da seguinte maneira: a) 

segurança estrutural, abrangendo a privacidade e o espaço interno, a acessibilidade, 

estabilidade e durabilidade física, localização adequada e acessível em relação ao trabalho dos 

habitantes e o custo acessível; b) legitimidade e garantia da posse, envolvendo a proteção da 

posse, especialmente contra os despejos forçados; c) conforto ambiental, compreendendo as 

questões afetas à iluminação adequada, aquecimento e ventilação, fornecimento de água, 

sistema de esgoto e de coleta de lixo; e d) disponibilidade de serviços básicos, incluindo a 

saúde, a educação e a assistência social. 

 Destaque-se, por fim, que essa categorização se apresenta como uma opção ou 

estratégia metodológica de formatação, execução e avaliação das políticas públicas 

habitacionais, posta à disposição dos segmentos envolvidos nessa atividade. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 A título de conclusão, faz-se necessário arrematar alguns tópicos mais relevantes da 

pesquisa, com vistas a enfatizar o conteúdo do direito à moradia urbana adequada, em cidades 

sustentáveis e na dimensão das políticas públicas habitacionais, que são os instrumentos 

hábeis para concretizá-lo. 

 O primeiro aspecto se reporta ao seu locus ou espaço de institucionalização, ou seja, a 

cidade. Em seguida, impõe-se a caracterização do seu entorno, que se denomina de 

prolongamento da moradia, e as condições minimamente necessárias para o bem-estar 

coletivo. 

 Deve-se ratificar a importância do Meio Ambiente Artificial e do Planejamento 

Urbano, como pressupostos para o desenvolvimento da cidade e a consequente inclusão 

social, bem como enaltecer o papel das políticas públicas habitacionais para o enfrentamento 

dos déficits quantitativo e qualitativo de moradias. 

 Por fim, mostra-se relevante a sistematização ou catalogação dos parâmetros que 

devem ser considerados na formulação, execução e avaliação das políticas habitacionais, 

tendo em vista o conceito de moradia adequada e de cidades sustentáveis. 

 Assim, a cidade como locus da moradia diz respeito à caracterização da cidade, 

ambiente onde se apresenta a moradia urbana. De tudo o que foi exposto acerca do tema, 

assenta-se que, conceitualmente, cidade é o local físico e o espaço geográfico de aglomeração 

de pessoas e famílias, que se volta para o desenvolvimento de atividades mercantis, 

industriais, financeiras, culturais e políticas, e que se notabiliza pela desvinculação em relação 

ao solo onde se instala. Noutro viés, ela projeta, desde o seu nascedouro, um interesse político 

e social de proteção mútua contra as intempéries naturais e as agressões humanas. 

 A cidade é um fenômeno histórico, com origem num tempo e num local determinados 

(há aproximadamente cinco mil anos no Oriente Médio), podendo, consequentemente, ter um 

fim noutro momento, quer seja por razões naturais, quer seja por fatores político-sociais.  

 Ela teve início a partir do momento em que o homem se fixou territorialmente, 

dominando as técnicas da agricultura, domesticando animais e formando aldeias. E a sua 

consolidação resultou do maior incremento da produção de comida e mantimentos diversos, 

incutindo nas pessoas a necessidade de comercializar esse excedente.  

 Ora, modificadas profundamente tais circunstâncias, pode ocorrer uma reconfiguração 

ou até a extinção da cidade. É nisso que reside sua historicidade. E é por isso que se devem 

mensurar bem as ações, projetos e programas norteadores dos seus destinos. 
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 Não menos históricas são as outras explicações sobre a formação da cidade, como a 

religião, que marcou decisivamente a consolidação urbana na Antiguidade Clássica. O altar e 

o culto para celebrar as divindades influenciaram na aproximação e na inseparabilidade entre 

as famílias greco-romanas. Tanto que se gerou o discurso de que as cidades eram eternas.  

 Portanto, a soma desses fatores tem conduzido a civilização humana a viver na urbe, 

ora impelida por eventos naturais, como necessidade de proteção mútua e de descanso, ora 

por interesses sociais, culturais, religiosos, políticos e econômicos, como a aproximação 

familiar, o culto a divindades, o exercício do poder político e a atividade comercial. 

 A propósito, o comércio tem contribuído significativamente para a consolidação da 

cidade, por ser uma atividade predominantemente urbana, que faz circular a riqueza, 

oferecendo produtos e serviços e estimulando as pessoas a consumirem, gerando novos 

dividendos, que vão sucessivamente se acumulando. 

 Por força do fenômeno da urbanização, entre as funções essenciais da cidade está a 

habitação. Todavia, não se trata de disponibilizar qualquer tipo de moradia, mas aquela que 

assegure as necessidades fundamentais da pessoa, em termos físicos e espirituais, como a 

incidência direta da luz solar, a ventilação e o ar de boa qualidade, além da presença de 

vegetação. 

 Mas, os problemas naturalmente decorrentes do processo de aglomeração humana nas 

cidades tem-lhe imposto grandes desafios ao longo da sua trajetória e, de forte medida, 

prejudicado as condições de habitabilidade. Veja-se o caso das ruas estreitas e tortuosas, nem 

sempre pavimentadas, que abrigam a passagem concomitante de pedestres, carroças e 

veículos automotores, às vezes com esgoto a céu aberto e sem varrição e coleta regular de 

lixo. 

 Do ponto de vista das condições urbanístico-ambientais, a moradia na cidade tem sido 

marcada por avanços e recuos de qualidade. No período medieval, por exemplo, havia casas 

de dois ou três andares, construídas em fileiras contínuas, à base de paus, barro, pedras e 

tijolos, cobertas em palhas, telhas ou lajes, com as janelas protegidas por folhas, pano ou 

papel, em constante risco de incêndio e dificultando a penetração da luz natural, o que só foi 

solucionado com a utilização do vidro. 

 A deficiência qualitativa dessas moradias residia no fato de que a construção em 

fileiras contínuas até poderia oferecer maior segurança contra invasões e melhorar o 

aproveitamento dos espaços no interior das muralhas, mas dificultava a circulação do ar e 

potencializava conflitos de vizinhança. 
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 Outro aspecto de digno de referência nesse momento se traduz na necessidade de 

valorização do prolongamento da moradia. Com efeito, além de exercer a função habitação, a 

cidade se reveste da missão de garantir que os citadinos circulem no espaço urbano 

(mobilidade), divirtam-se e usufruam de serviços básicos. A esse espaço externo, porém 

circunvizinho ao domicílio, chama-se de prolongamento da moradia. 

 Nele, reclama-se a presença dos serviços de transporte coletivo, que viabilizem o 

deslocamento entre as diferentes regiões da cidade, especialmente para fins de trabalho, lazer 

e estudos. Cobra-se também a presença de parques e de áreas livres para a prática de 

atividades físicas, e de áreas de lazer para diversão.  

 Além disso, são necessárias instituições coletivas, tais como unidades de saúde, 

creches, escolas, que devem ser próximos da residência das pessoas, otimizando o tempo, 

diminuindo os gastos com deslocamento e minimizando os problemas de mobilidade urbana. 

Entre outros, esses são elementos que compõem o mínimo existencial urbano. 

 O prolongamento da moradia sofreu importante contribuição da Revolução Industrial, 

tanto positiva quanto negativamente. Com efeito, a partir do momento em que ocorre a 

introdução das máquinas nas ruas, simbolizada pelos veículos mais velozes do que as 

carroças, são impostos novos arranjos de natureza urbanístico-ambiental, como o 

alargamento, pavimentação e sinalização das ruas e avenidas, além da criação de áreas de 

circulação para pedestres e de veículos não motorizados, favorecendo o dinamismo que o 

novo modelo socioeconômico demandava. 

 Todavia, com a geração das máquinas (pós-revolução) várias externalidades negativas 

advieram para o prolongamento da moradia, ao que se denomina de transtornos urbanos. 

Exemplo disso consiste no aumento da poluição ambiental por gases tóxicos expelidos pelos 

automóveis, prejudicando a saúde das pessoas. 

 Outro fator negativo resultante da introdução das máquinas nas cidades foi a chegada 

de grandes contingentes de operários, que, provenientes do campo, não encontravam a 

estrutura urbana necessária para absorvê-los. Isso acabou gerando a ocupação desorganizada 

do solo, de forma espontânea e a critérios dos novos moradores, comprometendo a estética 

urbana com a proliferação de cortiços e amontoados de pessoas em condições insalubres. 

 É preciso ainda se fazer uma menção à moradia nos Assentamentos Urbanos Informais 

ou Aglomerados Urbanos Subnormais, assim entendidos como a região da cidade marcada 

pela formação espontânea de bairros, cujos imóveis são edificados sem prévia autorização 

administrativa e em desacordo com a legislação urbanística. Em regra, os moradores desses 

locais não detêm a posse legítima do terreno, pois o ocupam após invasão. 
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Registre-se também o fato de que nesses Assentamentos Informais ocorre forte 

adensamento populacional, cujas famílias se antecipam ao Planejamento Urbano e à 

estruturação do espaço, instalando-se em locais desprovidos de serviços públicos 

minimamente necessários, como saúde, educação, saneamento, pavimentação, energia 

elétrica, transporte, lazer e segurança pública. 

Em razão desse tipo de formação urbana, surgem duas “cidades paralelas” num 

mesmo espaço geográfico: a formal, que atende à legislação urbanístico-ambiental, e a 

informal, que se forma e se expande à margem desse regramento. A primeira é disciplinada e 

salubre, além de politicamente aceita. A segunda tem formação espontânea, é insalubre e 

politicamente rechaçada. 

 Essa realidade levou o Poder Público a demarcar espaços e categorizá-los como Zonas 

de Especial Interesse Social (ZEIS), denominadas popularmente de comunidades periféricas 

ou favelas, onde as famílias ocupam o solo sem título jurídico de domínio ou de posse, e 

marcado pela ausência dos serviços públicos de saneamento básico, transporte, saúde, 

educação, eletricidade, entre outros, que geralmente chegam atrasados e, ainda assim, de 

forma deficitária. 

 Consequentemente, nesses locais as condições de moradias não são adequadas, face 

aos problemas de abastecimento de água tratada, ausência ou precariedade de saneamento 

ambiental e de tratamento dos resíduos sólidos. E mais: as condições do solo são 

inapropriadas à segurança do domicílio, a qualidade do ar é prejudicada pela existência de 

esgotos a céu aberto e a falta de espaços no entorno compromete a circulação e o lazer.  

 Portanto, há, nesses espaços, grave dano à qualidade de vida das pessoas e, 

consequentemente, à dignidade da pessoa humana, em afronta direta às disposições 

constitucionais, a exigir, do Poder Público, a adoção de medidas que estanquem esse 

processo, corrigindo as falhas e garantindo à população o acesso aos equipamentos públicos, 

resultando numa cidade mais inclusiva do ponto de vista social e econômico. 

 A CRFB, a propósito, contempla o Meio Ambiente Artificial, dedicando vários de 

seus dispositivos à temática da cidade e da moradia. Trata-se de reconhecer a importância 

histórica do processo de urbanização, entendido como aquele em que a população urbana 

cresce em proporção superior à população rural. 

 A pretensão do Texto Magno é neutralizar as externalidades negativas inerentes a esse 

fenômeno social, como o adensamento populacional excessivo, as dificuldades de mobilidade, 

a especulação imobiliária, o déficit habitacional, a poluição, entre outros. 
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 No mesmo sentido, a constitucionalização da matéria evidencia uma preocupação com 

as fortes interferências que esse processo causou ao equilíbrio ambiental, na forma, por 

exemplo, de poluição do ar por gases tóxicos expelidos pelos automóveis e perda da qualidade 

de vida resultante do estresse diário. Tanto que o Texto Magno utilizou-se da expressão “bem-

estar de seus habitantes”, a fim de conformar o objetivo do Desenvolvimento Urbano. 

 Isso impulsionou o surgimento de novo significado para o meio ambiente, de modo a 

abranger essa problemática e conferir-lhe maior especialidade e atenção. Trata-se do 

denominado Meio Ambiente Artificial, compreendendo o espaço urbano construído e os 

equipamentos públicos, como as ruas, as praças, as áreas verdes e os espaços livres em geral, 

além dos locais públicos destinados às manifestações culturais, aos serviços de saúde, de 

educação e de assistência social. 

 Disso se infere que esse reconhecimento de um novo perfil do meio ambiente é 

motivado pela necessidade de luta em defesa da melhoria na qualidade de vida na cidade, 

combatendo a precariedade domiciliar, elevando a higidez ambiental e valorizando a 

dignidade humana. 

 Se os Assentamentos Urbanos Informais têm origem na expansão urbana 

descontrolada, pode-se concluir que eles se constituem num problema público de natureza 

urbanística, superável mediante a intervenção do Poder Público. E nesse aspecto, há rico 

arsenal de instrumentos à disposição das autoridades, a exemplo dos planos, tributos, estudos 

e gestão participativa. 

 No nível constitucional, existe a referência expressa ao Plano Diretor como 

instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, delimitando 

inclusive a função social da propriedade. E conforme o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor 

deve contemplar instrumentos que informam, estimulam, inibem ou punem os agentes 

modeladores da cidade, respectivamente, na forma de campanhas publicitárias, incentivos 

fiscais, IPTU Progressivo e a fixação de índices urbanísticos (gabaritos, recuos, uso e manejo 

do solo), por exemplo. 

 Apesar dessa série de instrumentos, persiste o déficit habitacional quantitativo, que se 

caracteriza por duas variáveis. A primeira diz respeito à demanda por reposição de estoque, 

ou seja, substituir moradias em função da sua precariedade e do desgaste de uso. A segunda se 

revela na necessidade de incrementar o estoque, ou seja, edificar novas moradias para superar 

a problemática da coabitação forçada, do ônus excessivo de aluguel ou do adensamento 

excessivo em domicílios locados. 
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 Em que pesem as variações estatísticas, é fato que existe um significativo déficit 

habitacional do país, traduzido em demanda por milhões de moradias, a exigir de todos os 

entes federativos a elaboração e a execução de políticas nesse segmento, haja vista ser da 

competência comum promover ações para construção e melhoria dos domicílios. 

 E, realmente, até existem essas ações, a exemplo do Programa Minha Casa Minha 

Vida, vinculado à União, do Programa Estadual de Habitação, desenvolvimento pelo Estado 

do Rio Grande do Norte, e a Política de Benefícios e Incentivos Fiscais, instituída no 

Município de Mossoró. Essas políticas visam, basicamente, estimular a construção de 

domicílios a preços mais acessíveis e disponibilizá-los à população de menor renda, inclusive 

mediante financiamento com recursos públicos. 

 Além do mais, existe o aspecto qualitativo desse déficit, representado, por exemplo, 

nas carências de saneamento básico, especialmente nos domicílios cujas famílias têm renda 

abaixo de dois salários mínimos. Nessa faixa, ainda que se disponha da moradia, ela não 

atende às exigências constantes dos documentos normativos pertinentes, na medida em que 

não se garante o conforto ambiental. 

 Constata-se, assim, a ineficácia social das políticas habitacionais como um todo, haja 

vista não se ter ainda conseguido a universalização da moradia adequada, compreendida como 

aquela que apresenta a privacidade e o espaço apropriados, acessibilidade física, garantia de 

posse, estabilidade estrutural e durabilidade, iluminação suficiente, aquecimento e ventilação, 

infraestrutura básica minimamente necessária, como fornecimento de água, rede de esgoto e 

coleta regular de lixo, boa qualidade ambiental e fatores relacionados à saúde e à educação, 

localização adequada e acessível em relação a trabalho e instalações básicas, além de custo 

acessível. 

 Com isso, ganham relevo o Planejamento Urbano e as políticas habitacionais 

eficientes, que culminam nas cidades sustentáveis, assim compreendidas aquelas que atendem 

aos objetivos sociais, ambientais, políticos, culturais e econômicos dos seus habitantes, tendo 

capacidade de balancear eficientemente os recursos necessários ao próprio funcionamento, 

dispondo de terra urbana, água, energia, alimento, sistema eficiente de transporte público e 

ciclovias, manejo dos resíduos e esgotos, controle a poluição e outros elementos similares. 

 Lembrando que as políticas públicas se constituem num conjunto de diretrizes legais, 

programas, campanhas publicitárias, subsídios governamentais e outros instrumentos 

similares, elaborado para enfrentar um problema público, ou seja, uma situação inadequada, 

mas passível de superação e que possua relevância para a coletividade e não apenas interesses 

meramente individuais. 
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Em decorrência dessa visão, percebe-se que as políticas habitacionais se consistem em 

diretrizes que visam ao enfrentamento e à consequente superação dos problemas relacionados 

à deficiência de habitação adequada. De modo que elas são socialmente relevantes por 

promoverem inclusão social, mas são igualmente importantes do ponto de vista urbanístico-

ambiental, ao favorecerem o desenvolvimento da cidade. 

Ressalte-se, em tempo, que o direito de viver sob um teto estruturalmente seguro, 

juridicamente legítimo e ambientalmente confortável compõe o conteúdo normativo do 

mínimo existencial, como necessidade essencial e inalienável à sobrevivência digna, o que 

legitima a alusão ao mínimo existencial urbano, factível mediante políticas públicas 

habitacionais. 

 E, tendo em vista a concretização do direito à moradia em cidades sustentáveis, as 

políticas públicas devem condicionar a concessão de subsídios fiscais e tributários, assim 

como o financiamento imobiliário a determinados parâmetros ou critérios. 

 Em termos de segurança estrutural, a construção precisa ser em alvenaria, à base de 

concreto, tijolos e telhas de boa qualidade, em terrenos geologicamente segurados e 

geograficamente planejados, com vias de circulação amplas, seguras e regulares, lotes de 

tamanhos e formas iguais, além de previamente autorizada pelos órgãos públicos de 

fiscalização. 

No que se refere à segurança jurídica, deve-se exigir a legitimidade da posse, ainda 

que demande prévios procedimentos de regularização fundiária urbana, como forma de 

garantir a proteção contra os despejos forçados. 

Quanto ao conforto ambiental do domicílio em si, as exigências devem se voltar para o 

espaço habitável, os cômodos, as aberturas para o exterior e as instalações sanitárias, 

acrescidas da boa qualidade do ar, livre da poeira e de gases tóxicos. Ainda acerca desse 

conforto, desta feita em relação ao prolongamento da moradia, é preciso observar a paisagem, 

a presença de vegetação e a fixação de índices urbanísticos, bem como os serviços de 

esgotamento sanitário, limpeza das vias públicas, manejo adequado dos resíduos sólidos e 

acessibilidade física para a circulação. 

No que se refere à mobilidade urbana, é preciso ponderar no sentido de que na 

formulação de qualquer política habitacional sustentável se deve subsidiar construção ou 

reforma e financiar aquisição ou melhoria de imóveis se houver disponibilidade de serviços de 

transporte coletivo ou, pelo menos, o compromisso formal do Poder Público em implantá-lo 

tem tempo breve. 
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E no que se reportar à disponibilidade de serviços básicos, as políticas habitacionais 

devem se orientar no sentido de que nas proximidades das residências as pessoas precisam 

dispor dos equipamentos de saúde, educação, assistência social, cultura e lazer, acrescidos de 

serviços de eletricidade, telefonia e internet. 

Por tais razões, a concessão dos benefícios para construção de novos imóveis e o 

financiamento para reforma ou aquisição de moradias deve ser condicionado à efetiva 

existência desses equipamentos no entorno dos domicílios ou, pelo menos, ao compromisso 

formal do Poder Público no sentido de, em prazo razoável, disponibilizá-los à população. 

Concluindo, é preciso se reconhecer que o direito à moradia urbana adequada já se 

apresenta com conteúdo bem delineado na ordem jurídica, no pensamento doutrinário e na 

jurisprudência. Concretizá-lo passa a ser, então, o maior desafio. 

Afinal, não obstante a disponibilidade de um amplo instrumental normativo, essa 

empreitada demanda esforços e investimentos contínuos, comprometimento político, uso 

racional dos recursos ambientais e, principalmente, ações estratégicas, que sejam eficazes, 

eficientes, bem planejadas e devidamente integradas às necessidades coletivas, a exemplo dos 

parâmetros de políticas habitacionais aqui identificados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABREU, João Maurício Martins de. A moradia informal no banco dos réus: discurso 

normativo e prática judicial. Revista Direito GV, nº 14, p. 391-415, jul-dez 2011. 

 

AGÊNCIA BRASIL. Rio lança projeto de urbanização para acabar com favelas até 2020. 

Folha.com. São Paulo: 28 jul. 2010. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/773842-rio-lanca-projeto-de-urbanizacao-para-

acabar-com-favelas-ate-2020.shtml> Acesso em: 18 dez. 2012. 

 

ALMEIDA, Eneida de. Uma releitura das Cartas de Atenas. Integração.  São Paulo, Ano 

XVI, nº 60, p. 5-14, jan./fev./mar. 2010. 

 

ARGERICH, Eloísa Nair de Andrade: desenvolvimento sustentável. In: SPAREMBERGER, 

Raquel Fabiana Lopes; AUGUSTIN, Sérgio (Org.). Direito ambiental e bioética: legislação, 

educação e cidadania. Porto Alegre: EDUCS, 2004, p. 27-44. 

 

ARISTÓTELES. Política. Tradução: Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2002. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O Cortiço. São Paulo: Martin Claret, 2004. 

 

BARSA. Enciclopédia. São Paulo: Encyclopaedia Britannica Editores, 1973, vol. 4. Verbete: 

cidade. 

 

BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. Tradução: Silvia Mazza. São Paulo: 

Perspectiva, 2009. 

 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 

 

_______. Teoria constitucional da democracia participativa: por um direito constitucional 

de luta e resistência, por uma nova hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade. 3 ed. 

São Paulo: Malheiros, 2008. 

 

BRAGA JUNIOR, Sérgio Alexandre de Moraes. JURISGAIA: a questão ambiental e os 

limites de sua invocação. Revista Direito e Liberdade. Mossoró, v. 4, nº 1, p. 411-429, 

jul./dez. 2006. 

 

BRAGA JUNIOR, S. A. M.; NELSON, A. V. M. Planejamento público municipal e 

gerenciamento democrático como estratégias para o desenvolvimento urbano. In: IPEA. 

Anais do I Circuito de debates acadêmicos da Conferência Nacional para o Desenvolvimento 

-CODE, 2011. 

 

BRASIL. Banco Central. SFH – dados estatísticos. Disponível em: 

<http://www.bcb.gov.br/FIS/SFH/PORT/est2013/03/Resumo.pdf> Acesso: 21 maio 2013. 

 

______. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso: 19 jan. 

2013. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/773842-rio-lanca-projeto-de-urbanizacao-para-acabar-com-favelas-ate-2020.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/773842-rio-lanca-projeto-de-urbanizacao-para-acabar-com-favelas-ate-2020.shtml
http://www.bcb.gov.br/FIS/SFH/PORT/est2013/03/Resumo.pdf


200 

 

 

______. Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. Dispõe sobre o Cadastro Único para 

Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6135.htm> Acesso: 19 

jan. 2013. 

 

______. Decreto nº 7.872, de 26 de dezembro de 2012. Regulamenta a Lei nº 12.382, de 25 

de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e a sua política de 

valorização de longo prazo. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2012/Decreto/D7872.htm> Acesso: 09 Jun. 2013. 

 

______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de indicadores sociais: uma 

análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 

 

______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2010: 

características urbanísticas do entorno dos domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 

 

______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2010. Disponível 

em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse/sinopse_tab_brasil_z

ip.shtm> Acesso: 08 nov. 2012. 

 

______. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Estimativas do déficit habitacional 

brasileiro (2007-2011) por municípios (2010). Brasília: IPEA, 2013. 

 

______. Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964. Institui a correção monetária nos contratos 

imobiliários de interêsse social, o sistema financeiro para aquisição da casa própria, cria o 

Banco Nacional da Habitação (BNH), e Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras 

Imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4380.htm> Acesso: 21 maio 

2013. 

 

______. Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011. Fixa normas, nos termos 

dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para 

a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 

administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 

paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer 

de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei n
o
 6.938, de 31 

de agosto de 1981. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp140.htm> Acesso: 16 jan. 2013. 

 

______. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm> Acesso: 19 maio 

2013. 

 

______. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo 

Urbano e dá outras Providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6766.htm> Acesso: 09 jan. 2013. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7872.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7872.htm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse/sinopse_tab_brasil_zip.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse/sinopse_tab_brasil_zip.shtm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4380.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm


201 

 

 

______. Lei nº 9.785, de 20 de janeiro de 1999. Altera o Decreto-Lei n
o
 3.365, de 21 de junho 

de 1941 (desapropriação por utilidade pública) e as Leis n
os

 6.015, de 31 de dezembro de 

1973 (registros públicos) e 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (parcelamento do solo urbano). 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9785.htm> Acesso: 13 jan. 2013. 

 

______. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm> Acesso: 

13 jan. 2013. 

 

______. Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Dispõe sobre normas gerais de contratação de 

consórcios públicos e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm> Acesso: 19 

maio 2013. 

 

______. Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005. Dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11124.htm> Acesso: 23 maio 

2013. 

 

______. Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; altera as Leis n
os

 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio 

de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei n
o
 

6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm> Acesso: 09 jan. 

2013. 

 

______. Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso: 

13 jan. 2013. 

 

______. Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011. Institui o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas - RDC; altera a Lei n
o
 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre 

a organização da Presidência da República e dos Ministérios, a legislação da Agência 

Nacional de Aviação Civil (Anac) e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária (Infraero); cria a Secretaria de Aviação Civil, cargos de Ministro de Estado, 

cargos em comissão e cargos de Controlador de Tráfego Aéreo; autoriza a contratação de 

controladores de tráfego aéreo temporários; altera as Leis n
os

 11.182, de 27 de setembro de 

2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de 

outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a 

Medida Provisória n
o
 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei n

o
 

9.649, de 27 de maio de 1998. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm> Acesso: 19 

maio 2013. 

 

______. Medida Provisória nº 2.220, de 04 de setembro de 2001. Dispõe sobre a concessão 

de uso especial de que trata o § 1
o
 do art. 183 da Constituição, cria o Conselho Nacional de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11124.htm


202 

 

 

Desenvolvimento Urbano - CNDU e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2220.htm> Acesso: 21 dez. 2012. 

 

______. Ministério das Cidades. Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV. 

Disponível em: < http://www.cidades.gov.br/index.php/minha-casa-minha-vida> Acesso: 04 

jun. 2013. 

 

______. Ministério das Cidades. Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV Oferta 

Pública: especificações mínimas. Disponível em: 

<http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/PAC/Especificacoes_Minimas-

PMCMV_Oferta_Publica.pdf> Acesso: 04 jun. 2013. 

 

______. Ministério das Cidades. Trabalho social e intervenções habitacionais: reflexões e 

aprendizados sobre o seminário internacional. Brasília: Publisher Brasil, 2011, p. 15-16. 

 

______. Ministério das Cidades. PlanMob: construindo a cidade sustentável. Caderno de 

referência para elaboração de plano de mobilidade urbana. Brasília: Secretaria Nacional de 

Transporte e da Mobilidade Urbana, 2007. 

 

______. Ministério das Cidades. Política Nacional de Habitação. Cadernos Ministério das 

Cidades - Habitação, v. 4, Brasília, 2004. 

 

______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bolsa Família. 

Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia> Acesso: 26 maio 2013. 

 

______. Ministério do Meio Ambiente. Guia para elaboração dos planos de gestão dos 

resíduos sólidos. Brasília: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, 2011. 

 

______. Ministério do Meio Ambiente. Resíduos Sólidos. Informativo Mensal do 

Ministério do Meio Ambiente. Ano I, nº 1. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/estruturas/253/_arquivos/boletim_01_253.pdf> Acesso: 01 fev. 

2013. 

 

______. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 

412, de 13 de maio de 2009. Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental 

de novos empreendimentos destinados à construção de habitações de Interesse Social. Diário 

Oficial [da União], Brasília, DF, 14 maio 2009, nº 90, p. 75-76. 

 

______. Ministério do Planejamento. Entenda como funciona o RDC. Disponível em: < 

http://www.pac.gov.br/noticia/564012c0> Acesso: 19 maio 2013. 

 

______. Projeto de Lei nº 3.460, de 05 de maio de 2004. Institui diretrizes para a Política 

Nacional de Planejamento Regional Urbano, cria o Sistema Nacional de Planejamento e 

Informações Regionais Urbanas e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=251503> 

Acesso: 03 jan. 2013. 

 

______. Projeto de Lei nº 20, de 02 de fevereiro de 2007. Dispõe sobre o parcelamento do 

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

outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2220.htm
http://www.cidades.gov.br/index.php/minha-casa-minha-vida
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/PAC/Especificacoes_Minimas-PMCMV_Oferta_Publica.pdf
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/PAC/Especificacoes_Minimas-PMCMV_Oferta_Publica.pdf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia
http://www.pac.gov.br/noticia/564012c0


203 

 

 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=339981> 

Acesso: 13 jan. 2013. 

 

______. Ministério das Cidades. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. 

Diagnóstico dos serviços de água e esgotos – 2010. Brasília: Ministério das Cidades, 2012. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.768. 

Relatora: Min. Carmem Lúcia Antunes Rocha. Associação Nacional das Empresas de 

Transportes Urbanos, Presidente da República e Congresso Nacional. Brasília-DF, 19 de 

setembro de 2007. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3768&pro

cesso=3768> Acesso em: 16 jul. 2013. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Deferimento de Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.540. Relator: Min. Celso de Mello. Procurador Geral de 

República e Presidente da República. Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2006. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3540&pro

cesso=3540> Acesso em: 04 dez. 2012. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 407.688-8-SP. Michel 

Jacques Peron e Antônio Pecci. Relator: Min. Cézar Peluso. Brasília-DF, 08 de fevereiro de 

2006. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp> 

Acesso: 24 abr. 2013. 

 

______. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Apelação Civel n° 

2011.016497-5. Ministério Público e Município de Natal. Relator: Desembargador Osvaldo 

Cruz. Natal-RN, 06 de março de 2012. Disponível em: 

<http://esaj.tjrn.jus.br/cjosg/pcjoDecisao.jsp?OrdemCodigo=0&tpClasse=J> Acesso: 24 abr. 

2013. 

 

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Habitação de Interesse Social. Disponível em: 

<http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_de_repasse_do_OGU/habita

cao_interesse_social.asp> Acesso: 31 maio 2013. 

 

CÂMARA, Jacintho Arruda. Plano Diretor. In: DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio 

(Coordenadores). Estado da cidade: comentários à Lei Federal 10.257/2001.  São Paulo: 

Malheiros, 2003. 

 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003. 

 

COELHO, Maria Célia Nunes. Impactos ambientais em áreas urbanas – teorias, conceitos e 

métodos de pesquisa. In: GUERRRA, Antônio José Teixeira; CUNHA, Sandra Baptista da 

(Org.). Impactos ambientais urbanos no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 5 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2007. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=339981
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3768&processo=3768
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3768&processo=3768
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3540&processo=3540
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3540&processo=3540
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp
http://esaj.tjrn.jus.br/cjosg/pcjoDecisao.jsp?OrdemCodigo=0&tpClasse=J
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_de_repasse_do_OGU/habitacao_interesse_social.asp
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_de_repasse_do_OGU/habitacao_interesse_social.asp


204 

 

 

COULANGES, Numa Denis Fustel de. A cidade antiga: estudo sobre o Culto, o direito e as 

instituições da Grécia e de Roma. Tradução: Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Matin Claret, 

2009. 

 

DALLARI, Adilson Abreu. Instrumentos da política urbana. In: DALLARI, Adilson Abreu; 

FERRAZ, Sérgio (Coordenadores). Estado da cidade: comentários à Lei Federal 

10.257/2001.  São Paulo: Malheiros, 2003. 

 

DIAS, Gilka da Mata. Cidade sustentável: fundamentos legais, política urbana, meio 

ambiente, saneamento básico.  Natal: Ed. do Autor, 2009. 

 

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4 ed. 

São Paulo: Atlas, 2012. 

DUARTE, Marise Costa de Souza. Meio ambiente e moradia: direitos fundamentais e 

espaços especiais na cidade.  Curitiba: Juruá, 2012. 

 

FERNANDES, Edésio. Princípios, bases e desafios de uma política nacional de apoio à 

regularização fundiária sustentável. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, 

Edésio. Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da Cidade: diretrizes, 

instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2006. 

 

_____. Direito urbanístico e política urbana no Brasil: uma introdução. In: FERNANDES, 

Edésio (Organizador). Direito urbanístico e política urbana no Brasil. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2001. 

 

FERNANDES, Marlene. Agenda Habitat para Municípios. Rio de Janeiro: IBAM, 2003. 

 

FERRARI, Célson. Curso de planejamento municipal integrado. 2 ed. São Paulo: Pioneira, 

1979. 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio. Eletrônico. 7 ed. Curitiba: 

Positivo, 2004. 

 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 13 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. 

 

_________. Direito a cidades sustentáveis no âmbito da tutela constitucional do meio 

ambiente artificial. In: FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato (Org.). 

Estado de direito ambiental: tendências, aspectos constitucionais e diagnósticos. Rio de 

Janeiro: Forense, 2004, p. 271-292. 

 

GAZOLA, Patrícia Marques. Concretização do direito à moradia digna: teoria e prática. 

Belo Horizonte: Fórum, 2008. 

 

HAROUEL, Jean-Louis. História do urbanismo. Tradução: Ivone Salgado. 2 ed. São Paulo: 

Papirus, 1990. 

 

HIRATA, Francini. O efeito negativo do Minha Casa: entrevista (27 de jan. 2013). Natal: 

Jornal Tribuna do Norte, Geral, p. 11. Entrevista concedida a Graziela Wolfart (IHU – 

Unisinos). 



205 

 

 

 

HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14 ed. São Paulo: Atlas, 1980. 

 

INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

Declaração do Rio de Janeiro. Estudos Avançados. São Paulo, 1992, vol. 6, nº 15. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

40141992000200013&script=sci_arttext> Acesso: 18 dez. 2012. 

 

INSTITUTO PÓLIS. Carta Mundial do Direito à Cidade. Disponível em: 

<http://www.polis.org.br/reforma-urbana/urbanismo/acervo> Acesso: 29 nov. 2012. 

 

JAPIASSU, Hilton. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de janeiro: Imago, 

1976. 

 

KRELL, Andreas Joachim. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os 

(des)caminhos de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sérgio Antonio 

Fabris, 2002. 

 

LE CORBUSIER. A carta de Atenas. Tradução: Rebeca Scherer. São Paulo: HUCITEC-

EDUSP, 1993. 

 

__________. Planejamento urbano. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 1971. 

 

LEITE, Carlos; AWAD, Juliana di Cesare Marques. Cidades sustentáveis, cidades 

inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta urbano. Porto Alegre: Bookman, 

2012. 

 

LIMA, George Marmelstein. Críticas à teoria das gerações (ou mesmo dimensões) dos 

direitos fundamentais. Revista Opinião Jurídica. Fortaleza, Ano II, nº 3, p. 171-182, jan. 

2004. 

 

MACHADO, Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 

2011. 

 

MAGALHÃES, Inês. Apresentação do Plano Nacional de Habitação. In: MINISTÉRIO DAS 

CIDADES. Plano Nacional de Habitação. Brasília: Secretaria Nacional de Habitação, 2009.  

 

MARQUES, Adhemar. Pelos caminhos da História. Curitiba: Positivo, 2006. 

MELO, Marcus André. Estado, governo e políticas públicas. In: MICELI, Sérgio (Org.). O 

que ler na ciência social brasileira (1970-1995). São Paulo: ANPOCS, 1999, p. 59-99. 

 

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires & BRANCO, Paulo Gustavo 

Gonet. Curso de direito constitucional. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 

glossário. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

 

MONTENEGRO, André. Desafios para reduzir a déficit habitacional. O Povo. Fortaleza, 20 

de agosto de 2011. Opinião, p. 7. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40141992000200013&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40141992000200013&script=sci_arttext
http://www.polis.org.br/reforma-urbana/urbanismo/acervo


206 

 

 

MOSSORÓ. Lei Complementar nº 012, de 11 de dezembro de 2006. Dispõe sobre o Plano 

Diretor do Município de Mossoró e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.prefeiturademossoro.com.br/gedur/downloads/plano_diretor_lei0112006.pdf> 

Acesso: 07 abr. 2013. 

______. Lei nº 2.496, de 06 de junho de 2009. Institui benefícios e incentivos fiscais 

vinculados a construções de unidades habitacionais realizadas através do Programa Minha 

Casa Minha Vida e dá outras providências. Jornal Oficial [de Mossoró], Mossoró, RN, 06 

jun. 2009, nº 34-A, p. 1. 

 

______. MOURA, Rosa; CARVALHO, Ilce. Estatuto da Metrópole: onde está a região 

metropolitana?  Observatório das Metrópoles. Disponível em: 

<http://web.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=455:e

statuto-da-metrópole-onde-está-a-região-metropolitana?&Itemid=165&lang=pt> Acesso: 03 

jan. 2013. 

 

MUNFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. 

Tradução: Neil R. da Silva. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1982. 

 

NELSON, Aline Virgínia Medeiros; BRAGA JUNIOR, Sérgio Alexandre de Moraes. 

Democracia e cultura no planejamento do desenvolvimento urbano. Revista Direito GV. São 

Paulo, vol. 8(2), p. 407-426, jul – dez 2012. 

 

NOVAES, Artur C. Construção civil e preservação ambiental. O Povo. Fortaleza, 15 de 

outubro de 2011. Opinião, p. 7. 

 

OJIMA; Ricardo et al. O estigma de morar longe da cidade: repensando o consenso sobre as 

“cidades-dormitório” no Brasil. Cadernos Metrópole. São Paulo, v. 12, n. 24, p. 395-415, 

jul/dez 2010. 

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conheça a ONU. Disponível em: 

<http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/> Acesso: 29 Nov. 2012. 

 

_____. A ONU e o meio ambiente. Disponível em: <http://www.onu.org.br/a-onu-em-

acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/>. Acesso: 29 Nov. 2012. 

 

_____. A ONU e os assentamentos humanos. Disponível em: <http://www.onu.org.br/a-

onu-em-acao/a-onu-e-os-assentamentos-humanos>. Acesso: 10 Nov. 2012. 

 

_____. Declaração de Vancouver sobre Assentamentos Humanos. Disponível em: 

disponível em: 

<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/28/Documentos/Legisla%C3%A7%C3%

A3o/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20Internacional/Declara%C3%A7%C3%A3o%20sobre%

20assentamentos%20humanos%20de%20Vancouver.pdf> Acesso: 03 fev. 2013. 

 

_____. UN-HABITAT. State of the world’s cities 2008/2009: harmonious cities. Londres: 

Earshscan, 2008. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/oeasjose.htm> Acesso: 

26 Abr. 2013. 

http://www.prefeiturademossoro.com.br/gedur/downloads/plano_diretor_lei0112006.pdf
http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/
http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/
http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/
http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-os-assentamentos-humanos
http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-os-assentamentos-humanos
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/28/Documentos/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20Internacional/Declara%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20assentamentos%20humanos%20de%20Vancouver.pdf
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/28/Documentos/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20Internacional/Declara%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20assentamentos%20humanos%20de%20Vancouver.pdf
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/28/Documentos/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20Internacional/Declara%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20assentamentos%20humanos%20de%20Vancouver.pdf
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/oeasjose.htm


207 

 

 

 

OSÓRIO, Letícia Marques. Direito à moradia adequada na América Latina. In: ALFONSIN, 

Betânia; FERNANDES, Edésio. Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da 

Cidade: diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2006. 

 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 8 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2007. 

 

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. Orçamento Participativo. Disponível em: 

<http://www2.portoalegre.rs.gov.br/op/> Acesso: 26 jan. 2013. 

 

PREFEITURA DE CURITIBA. Secretaria Municipal do Meio Ambiente: Cambio Verde. 

Disponível em: <http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/cambio-verde-smma-secretaria-

municipal-do-meio-ambiente/344> Acesso: 07 abr. 2013. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ. Plano Estratégico Municipal para 

Assentamentos Subnormais. Mossoró-RN, 1997. 

 

RIO GRANDE DO NORTE. Lei nº 9.435, de 04 de janeiro de 2011. Autoriza o Poder 

Executivo a desenvolver ações para implementar o Programa Minha Casa Minha Vida – 

PMCMV, criado pela Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 

6.962, de 17 de setembro de 2009, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/pdf/lo9.435.pdf> Acesso: 09 Jun. 2013. 

 

 

RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência 

Social – SETHAS. Instituição, programas e projetos. Disponível em: 

<http://www.sethas.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sethas/instituicao/gerados/programas

.asp> Acesso: 09 Jun. 2013. 

 

RODRIGUES, Francisco Luiz. Uma lei para 100% do país. Entrevista. São Paulo: Revista 

Limpeza Pública, Ano 2012, nº 83, p. 31-33. 

 

ROBERTO, Luiz Fernando. A importância da atuação preventiva do poder público diante da 

ocupação irregular do solo urbano. Fórum de Direito Urbano e Ambiental. Belo Horizonte, 

ano 10, n. 55, p. 70-74, jan./fev. 2011. 

 

ROCHA, Aristotelina Pereira Barreto. Expansão urbana de Mossoró (período de 1980 a 

2004): geografia dinâmica e reestruturação do território. Natal: EDUFRN, 2005. 

 

ROLNIK, Raquel. O que é cidade. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1988. 

 

_____. Estatuto da cidade: instrumento para as cidades que sonham em crescer com justiça e 

beleza. In: SAULE JÚNIOR, Nelson; ROLNIK, Raquel. Estatuto da Cidade: novos 

horizontes para a reforma urbana. São Paulo, Pólis, 2001, p. 5-9. 

 

SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI: desenvolvimento e meio 

ambiente. Tradução: Magda Lopes. São Paulo: Studio Nobel: Fundação do Desenvolvimento 

Administrativo, 1993. 

 

http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/pdf/lo9.435.pdf
http://www.sethas.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sethas/instituicao/gerados/programas.asp
http://www.sethas.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sethas/instituicao/gerados/programas.asp


208 

 

 

______. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Tradução: José Lins Albuquerque 

Filho. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. 

 

SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 5 ed. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo (EDUSP), 2009. 

 

SARLET, Ingo Wolfagang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6 ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2006. 

 

SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo 

existencial e direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, 

Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais, orçamento e “reserva do possível”. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 

 

SAULE JÚNIOR, Nelson. Formas de proteção do direito à moradia e de combate aos 

despejos forçados no Brasil. In: FERNANDES, Edésio (Organizador). Direito urbanístico e 

política urbana no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 

 

______. Estatuto da cidade: instrumento de reforma urbana. In: SAULE JÚNIOR, Nelson; 

ROLNIK, Raquel. Estatuto da Cidade: novos horizontes para a reforma urbana. São Paulo, 

Pólis, 2001, p. 10-36. 

 

SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. São 

Paulo: Cengage Learning, 2012. 

 

SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil: espaço 

geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2010. 

 

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 

2011. 

 

SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1981. 

 

SOUZA, Demétrius Coelho. O meio ambiente das cidades. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à 

gestão urbanos. 6 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 

 

TANCMAN, M. A (ciber)geografia das cidades digitais. Scripta Nova. Revista electrónica 

de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2004, 

vol. VIII, núm. 170 (36). http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-36.htm. Acesso: 30 de 

novembro de 2012. 

 

TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial e os direitos fundamentais. Revista de 

Direito Administrativo. Rio de Janeiro, nº 177, p. 29-49, jul./set. 1989. 

 

 

 

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-36.htm


209 

 

 

USP. Biblioteca Virtual de Direito Humanos. Promoção do desenvolvimento sustentável 

dos assentamentos humanos. Disponível em: < 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Table/Agenda-21-ECO-92-ou-RIO-92/> 

Acesso: 17 fev. 2013. 

 

VICENTINO, Cláudio. História geral. São Paulo: Scipione, 1997. 

 

XAVIER, Laécio Noronha. Estatuto da Cidade: caixa de ferramentas do planejamento 

urbano no Brasil. Apresentação oral. Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Direito (CONPEDI). Niterói-RJ, 31 de out. a 03 de nov. 2012. 

 

ZULUAR. Alba. Para não dizer que não falei de samba: os enigmas da violência no Brasil. In: 

SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). História da vida privada no Brasil: contrastes da 

intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p.245-318. 


