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“Nada é impossível de mudar 

 

Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo.  

E examinai, sobretudo, o que parece habitual.  

Suplicamos expressamente:  

não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, 

de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural nada deve parecer impossível de mudar.” 

 

Bertold Brecht 

(BRECHT, Bertold. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Edil, 1977, p.45) 



 

 

 

RESUMO 

 

Trata dos institutos urbanísticos do parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios, enfatizando a necessidade de previsão, no plano diretor municipal, 

das áreas em que se poderá aplicar os institutos. Relata a evolução dos institutos 

desde sua consagração constitucional, passando por sua maior regulamentação 

com o advento da Lei n.º 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). Destaca a importância 

do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios na efetivação da política 

urbana pátria e no combate à especulação imobiliária. 

 

Palavras-chave: Direito Urbanístico. Parcelamento. Edificação. Utilização. Estatuto 

da Cidade. Plano Diretor municipal. 



 

 

ABSTRACT 

 

It deals with the urbanistic concepts of compulsory parceling, construction or use, 

emphasizing the need of mentioning, in the municipal master plan, the areas where 

the sanctions could be implemented. It tells the evolution of the urbanistic mecha-

nisms mentioned since its inclusion in the Brazilian Constitution of 1988, till its major 

regulation by the Law n.º 10.257/2001 (Statute of the City). It enlightens the im-

portance of compulsory parceling, construction or use to the effectiveness of local 

urban policy and to fight the real estate speculation. 

 

Keywords: Urbanistic Law. Parceling. Construction. Use. Statute of the City. Master 

plan. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A busca de soluções, no ordenamento jurídico pátrio, para a questão ur-

bana e os efeitos negativos dela decorrentes desde há muito acompanha a evolução 

do espaço urbano brasileiro. Desde 1850 e a promulgação da Lei de Terras1, no en-

tanto, significativas alterações foram experienciadas na realidade urbana brasileira, 

tendo a legislação urbanística pátria envidado esforços no sentido de acompanhar a 

evolução da dinâmica de urbanização que se imprimiu ao país desde então. 

 Com o advento da Constituição Federal de 1988, estabeleceu-se um “divi-

sor de águas” na concepção da política urbana brasileira, com a definitiva superação 

da noção de normas urbanísticas como meros elementos programáticos e idealiza-

dos, introduzindo em nosso ordenamento jurídico a noção de função social da cida-

de – conjugada à função social da propriedade urbana – estabelecendo um conjunto 

de instrumentos urbanísticos de controle do uso do solo, cuja eficácia se viu reforça-

da com a edição da Lei Federal n.º 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), marco legal 

de regulamentação dos mecanismos previstos na Carta Magna. 

 Dentre os instrumentos urbanísticos constitucionalmente consagrados, 

destacam-se os institutos do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. 

Tais instrumentos inauguram um rol de previsões legais que, em prol do atendimento 

aos objetivos da política urbana colimados pela CF/88, facultam ao Poder Público 

municipal interferir na dimensão do direito de propriedade, nos casos em que a pro-

priedade urbana esteja em disfunção social; em desacordo, portanto, com os fins 

sociais que lhe foram estabelecidos pela normas urbanísticas pátrias. 

                                                 
1
 A Lei de Terras, promulgada em 1850, estabeleceu a compra devidamente registrada com o a forma legal de 

posse da terra, superando o sistema de livre apropriação e ocupação que perdurou no país de 1822 a 1850. 
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 A nota de originalidade do parcelamento, edificação ou utilização compul-

sórios reside, justamente, na possibilidade conferida à municipalidade de atuar con-

cretamente no contexto urbano local, contribuindo para uma maior efetivação do 

planejamento urbano municipal e corrigindo algumas das graves distorções decor-

rentes de vícios urbanísticos como a especulação imobiliária e o não-aproveitamento 

de espaços urbanos inutilizados. 

 A aplicação de tais instrumentos, contudo, condiciona-se ao atendimento, 

por parte do Poder Público municipal, de um chamamento constitucional à produção 

normativa de natureza urbanística, consistente na elaboração de um plano diretor 

municipal e na inclusão e indicação, no âmbito de tal plano, das áreas sujeitas à a-

plicação dos institutos do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. 

 Diversas problemáticas advêm, contudo, de uma tal previsão constitucio-

nal: qual a natureza jurídica dos institutos urbanísticos que exigem indicação de á-

reas nos planos diretores municipais para a sua aplicação? Apresenta o ordenamen-

to jurídico pátrio sanções pelo descumprimento de um tal chamamento por parte dos 

Municípios? A mera previsão das áreas no plano diretor municipal é elemento sufici-

ente para ensejar a aplicação do instituto? Qual a relação entre o plano diretor muni-

cipal e a efetiva aplicação do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios? 

 Daí porque se revela de fundamental importância analisar os aspectos 

jurídico-urbanísticos que permeiam a indicação, no plano diretor municipal, de áreas 

a serem objeto de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios: uma melhor 

compreensão da natureza do instituto e de seus requisitos legais implica contribuir 

para a efetivação dos ideais urbanísticos consagrados na Carta Magna e encampa-

dos pelo Estatuto da Cidade. 
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 O presente estudo monográfico, que versa justamente sobre os aspectos 

jurídico-urbanísticos dos institutos do parcelamento, edificação ou utilização compul-

sórios, em especial no que concerne à necessidade de indicação das áreas sujeitas 

à aplicação dos instrumentos no plano diretor municipal, nasceu a partir de experi-

ência acadêmica do autor junto ao Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária – NA-

JUC, projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará integrante do Núcleo de 

Habitação e Meio Ambiente – NUHAB, espaço que congrega diversas entidades em 

torno da discussão da questão urbana no âmbito do Estado do Ceará. 

 A realidade urbanística que funcionou como tema gerador para a aborda-

gem da temática foi, portanto, o contexto de implementação do plano diretor do mu-

nicípio de Fortaleza, bem como as profícuas discussões acerca da participação da 

comunidade na construção coletiva de tal plano diretor e a efetiva aplicabilidade dos 

institutos nele elencados, razão pela qual se fez necessária a inclusão de uma se-

ção, no presente estudo, tratando da relação entre os institutos do parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios e o plano diretor municipal de Fortaleza. 

 Divide-se o corpo do presente trabalho em quatro grandes abordagens, 

que têm por escopo explorar a relação dos institutos do parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios face a diversos aspectos e diplomas legais que com ele 

mantêm intrínseco relacionamento. 

 A primeira parte trata da relação entre os institutos em comento face á 

Constituição Federal de 1988, abrangendo, após breve explanação acerca da reali-

dade urbanística pátria, a trajetória de introdução de tais institutos urbanísticos no 

ordenamento jurídico pátrio, através de sua consagração constitucional no art. 184, 

§4º, da Carta Magna, no capítulo da Constituição Federal que trata da política urba-

na. 
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 Segue-se no corpo do trabalho para tratar da regulamentação do parcela-

mento, edificação ou utilização compulsórios com o advento da Lei Federal n.º 

10.257/2001 (Estatuto da Cidade), abordando a interação entre a normação geral de 

ordenação urbanística pátria e a implementação dos institutos urbanísticos em epí-

grafe. 

 Após estudar a relação entre o parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios e os diplomas legais que os abriram caminho à sua aplicação na reali-

dade urbanística do país, passamos a analisar os institutos urbanísticos em si, per-

correndo seus diversos caracteres de forma a melhor definir a modalidade de aplica-

ção do instituto. 

 Por fim, analisa-se os institutos urbanísticos do parcelamento, edificação 

ou utilização compulsórios e o plano diretor municipal enquanto instrumento básico 

de política urbana no Brasil, de forma a evidenciar a interação entre a necessidade 

de edição de um plano diretor municipal e a efetiva aplicação dos institutos urbanís-

ticos do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 PARCELAMENTO, EDIFICAÇAO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓ-

RIOS E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 2.1.1 Antecedentes: a realidade urbanística brasileira 

 

 A compreensão da realidade urbanística brasileira e do arcabouço de 

normas urbanísticas pátrias que busca soluções para o caos urbano ora reinante 

passa, necessariamente, pela realização de um diagnóstico acerca da urbanização 

no Brasil, bem como dos diversos problemas surgidos a partir desse processo. 

  O processo de urbanização no Brasil insere-se numa tendência mundial à 

falta de planejamento urbano – ou antes, a uma interação nociva entre processos 

sócio-econômicos, opções erradas de política urbana e práticas políticas excluden-

tes – o que, somado ao rápido crescimento populacional, exsurge como um proble-

ma cuja busca de soluções revela-se inadiável e de relevância global. É nesse con-

texto que Júlio de Sá da Rocha faz as seguintes advertências, enfocando os pro-

blemas resultantes da urbanização no dito Terceiro Mundo: 

 

No Terceiro Mundo os problemas se agigantam. De acordo com estimati-
vas da Organização das Nações Unidas – ONU, entre 1990 e 2025, haverá 
nas cidades cinco bilhões de pessoas, sendo que 80% vão estar nesta par-
te do planeta. O crescimento populacional tem determinado profundas alte-
rações no ambiente urbano. A precariedade nas condições de vida, soma-
da à alta concentração de renda, desemprego, existência de habitações 
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precárias e ausência de infra-estrutura básica, como saneamento, traz 
conseqüências desastrosas.

2
 

 

 Assim é que a análise do espaço urbano brasileiro permite afirmar que o 

processo de urbanização no país não foge ao padrão já historicamente sedimentado 

de ocupação humana mundial vertiginosa e desordenada, com todas as implicações 

negativas que tal forma de ocupação acarreta, em especial no que concerne à quali-

dade de vida, saúde e educação dos grupos humanos, à difusão da violência urbana 

e dos impactos degradadores do meio ambiente natural. 

 A realidade urbanística pátria, em que pese a velocidade acelerada que se 

imprimiu à urbanização ao longo do já findo século XX, representa questão social 

das mais preocupantes da atualidade, posto que influencia no bem-estar das pre-

sentes e futuras gerações e na própria sustentabilidade dos recursos nacionais. 

 Tal constatação deriva do fato de a urbanização no Brasil ter servido, ao 

invés de tão-somente aos efeitos benéficos de promoção do desenvolvimento eco-

nômico do país e melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, também como 

mecanismo de consolidação das injustiças e desigualdades sociais, findando por 

criar, numa mesma área urbana, uma lógica dualista3: de um lado, uma cidade legal, 

detentora da maioria dos recursos financeiros e equipada com infra-estrutura ade-

quada à sobrevivência humana; de outro, à margem do espaço urbano, uma cidade 

ilegal, marcada pela precariedade da infra-estrutura urbana e pelas condições finan-

ceiras insuficientes de seus habitantes, impossibilitando o acesso destes a oportuni-

dades de trabalho, cultura ou lazer. 

 A urbanização no Brasil tem se caracterizado pela especulação imobiliária 

– e, por via de conseqüência, pela existência de lotes vazios e glebas não urbaniza-

                                                 
2
 ROCHA, Júlio César de Sá da. Função ambiental da cidade: direito ao meio ambiente urbano ecologicamente 

equilibrado. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 1999, p. 6.  
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das em meio ao espaço urbano ocupado – bem com por uma tendência à faveliza-

ção4, capitaneada por contingentes humanos alijados da obtenção de terra e mora-

dia urbanas através de mecanismos de mercado. 

 Contudo, a sociedade brasileira não restou inerte ante a premência de 

buscar uma ordem urbanística menos excludente. No final dos anos 50 e início dos 

anos 60, iniciou-se no Brasil um clamor de movimentos sociais em prol das chama-

das reformas de base5, dentre as quais se inseria a Reforma Urbana. 

 Por ocasião do processo de consolidação da Constituição Federal de 

1988, retomou-se a pauta do movimento pela reforma urbana, outrora interrompido 

durante o Regime Militar, o que resultou na inclusão, no bojo do texto constitucional, 

de um capítulo específico para a política urbana (Título VII – “Da Ordem Econômica 

e Financeira”, Capítulo II – “Da Política Urbana”), que prevê, em seus art. 182 e 183, 

um conjunto de instrumentos tendentes a garantir o direito à cidade, a defesa da 

função social da cidade e da propriedade e a democratização da gestão urbana. 

 Mais do que simplesmente acrescentar um dispositivo à Carta Magna, 

conseguiu o movimento pela reforma urbana inserir no contexto nacional um gérmen 

legal – fundado nas funções sociais da cidade e da propriedade – capaz de subsidiar 

uma mudança concreta na realidade urbanística brasileira, a partir da aplicação dos 

institutos previstos no texto legal, dentre os quais se insere o parcelamento, edifica-

ção ou utilização compulsórios. 

                                                                                                                                                         
3
 Ob. cit., p. 16. 

 
4
 Ob. cit., p. 8. 

5
 BITOUN, Jean. Considerações sobre o plano diretor e o estatuto da cidade: possibilidades atuais para a melho-

ra da urbanização e importância da mobilização da cidadania. in Seminário “Estatuto da Cidade e Planos Direto-
res na Região Metropolitana do Recife”, Recife/PE: abril de 2003. 
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2.1.2 Política urbana constitucional e sanções ao proprietário de imóvel 

em disfunção social6 

 

 Já no Preâmbulo da Carta Magna de 1988, fala-se, dentre os direitos cujo 

exercício é assegurado pelo Estado Democrático de Direito, em direitos sociais, den-

tre os quais se inclui o direito à moradia. Desde o preâmbulo, portanto, a Constitui-

ção Federal de 1988 demonstra preocupação com a questão urbanística, dando ao 

problema um viés nitidamente socializante. 

 Assim é ao longo de todo o texto constitucional: em diversas oportunida-

des, busca o legislador constituinte prestigiar o direito à moradia (art. 183, art. 191, 

art, 230, §1º). 

 A consagração constitucional do direito à moradia na cidade, juntamente 

com a da função social da propriedade (art. 5º, CF/88), evidenciaram a necessidade 

de reunir, num só espaço da Carta Magna, diversos dispositivos atinentes à matéria 

urbanística, como forma de dar melhor densidade normativa à temática e prever polí-

ticas públicas que possibilitem maior eficácia para cumprimento dos princípios cons-

titucionais de natureza urbanística. 

 Nesse sentido, a Carta Magna, no título VII – “Da Ordem Econômica e Fi-

nanceira”, dedica um capítulo à política de desenvolvimento urbano, explicitada no 

caput do art. 182 da Carta Magna, que dispõe, in verbis: 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder pú-
blico municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 
o bem-estar de seus habitantes. 

 

                                                 
6
 RODRIGUES, Ruben Tedeschi. Comentários ao Estatuto da Cidade. Campinas: Editora Milennium, 2002, p. 

107.  



 

 

15 

 O instituto do parcelamento ou edificação compulsórios ganha status cons-

titucional quando, em se verificando o descumprimento da ordem urbanística por 

parte do proprietário do imóvel, faculta a Constituição Federal de 1988 ao poder pú-

blico municipal a aplicação das sanções elencadas no §4º do dispositivo retro, a sa-

ber: 

 

Art. 182. [...] 
§4º É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para 
área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprie-
tário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que pro-
mova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 
I – parcelamento ou edificação compulsórios 
II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 
tempo; 
III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública [...] 

 

 A exegese do dispositivo retro nos permite afirmar que os incisos I a III do 

§4º do já citado art. 182 configuram uma cadeia tendente a punir o titular de imóvel 

com utilização inadequada, possuindo, portanto, nítido caráter sancionatório. 

 Indo de encontro ao poder sancionatório dos instrumentos constantes dos 

incisos do §4º do art. 182 da CF/88, Ruben Tedeschi Rodrigues é categórico ao ma-

nifestar-se contra a aplicação sucessiva dos instrumentos constitucionalmente pre-

vistos, dado que estes, segundo seu entendimento, ofenderiam ao princípio da pro-

porcionalidade consagrado nos art. 37, §5º, II e 84, IV da Carta Magna7. 

 Verifica-se, todavia, que tais instrumentos guardam em seu bojo a propor-

cionalidade que o eminente jurista julga inexistente, uma vez que, a par de o legisla-

dor constitucional cercar de exigências legislativas a concreta utilização dos institu-

tos, tratam-se de instrumentos a serem aplicados pelo poder público municipal em 

                                                                                                                                                         
 
7
 Ob. cit., p. 109. 
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situações extremas de desobediência às determinações da política urbana previstas 

no plano diretor municipal. 

 Discorda-se do autor retrocitado para justamente elogiar a iniciativa do 

legislador constituinte originário ao ser incisivo no combate aos proprietários que 

recalcitram no cumprimento da função social de seu imóvel. Tais modalidades san-

cionatórias, conquanto escassas nas normas urbanísticas inseridas em nosso orde-

namento jurídico, representam louvável iniciativa em prol da concretização dos obje-

tivos da política urbana elencados no texto constitucional. 
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2.1.3 Função social da cidade e da propriedade urbana e a superação 

do conceito clássico de propriedade 

 

 A previsão constitucional do parcelamento ou edificação compulsórios re-

vela-se inovadora na medida em que confere ao poder público municipal elementos 

capazes de subsidiar a interferência da municipalidade em áreas em desacordo com 

as funções sociais da cidade e da propriedade, possibilitando uma atuação mais ob-

jetiva e eficaz no trato de problemas urbanísticos encontrados na realidade local. 

 Faz-se mister, contudo, ressaltar que uma tal previsão constitucional só foi 

possível ante o “giro copernicano” experimentado pela legislação urbanística brasilei-

ra a partir da introdução das concepções de função social da cidade e da proprieda-

de urbana, com profundos reflexos no conceito de propriedade adotado no ordena-

mento jurídico pátrio. 

 A previsão constitucional do art. 5º, inciso XXIII, que impõe a necessidade 

de obediência, por parte da propriedade, à sua função social (“a propriedade atende-

rá a sua função social”) implicou interferência na estrutura e no conceito mesmo de 

propriedade, passando esta a ser regida por um regime jurídico de direito público, 

nos termos pugnados por Fiorella D’Angelo, ao lecionar que a função social, relati-

vamente à propriedade, implica: 

 

[...] uma transformação destinada a incidir, seja sobre o fundamento mes-
mo da atribuição dos poderes ao proprietário, seja, mais concretamente, 
sobre o modo em que o conteúdo do direito vem positivamente determina-
do; assim é que a função social mesma acaba por posicionar-se como e-
lemento qualificante da situação jurídica considerada, manifestando, con-
forme as hipóteses, seja como condição de exercício de faculdades atribuí-
das, seja como obrigação de exercitar determinadas faculdades de acordo 
com modalidade preestabelecidas.

8
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 A noção de função social da propriedade imprimiu, outrossim, ao direito de 

propriedade um aspecto publicista9, fazendo cair por terra a concepção liberalista de 

propriedade, segundo a qual o proprietário era o “senhor absoluto” da terra, dela po-

dendo usar, gozar, abusar e dispor da forma que melhor lhe aprouvesse e segundo 

seus próprios interesses. 

 A introdução da noção de função social no conceito de propriedade certa-

mente alterou a concepção clássica acerca daquele instituto jurídico, representando 

um avanço significativo em prol da dita publicização do direito de propriedade. Em-

bora implique alterações profundas no significado do direito de propriedade, a fun-

ção social não desnatura tal direito, antes o qualifica, orientando o proprietário urba-

no a promover adequado aproveitamento do imóvel segundo as premissas de orde-

nação urbana pátrias. 

 Este (o direito de propriedade) sempre teve sua tutela garantida nas diver-

sas Constituições que já vigoraram no ordenamento jurídico pátrio, tendo, todavia, 

experimentado significativa evolução no seu âmbito de incidência. Desde a Constitu-

ição Imperial de 1824 e a Constituição Republicana de 1891 (nas quais conferia-se 

proteção absoluta à propriedade), passando pelas Constituições de 1934 (que veda-

va utilização do direito de propriedade contra o interesse social e coletivo), de 1937 

(totalitária, asseguradora unicamente do direito de propriedade), de 1946 (condicio-

nava o uso da propriedade ao bem-estar social) e de 1967/69 (que primeiramente 

inseriu a noção de função social da propriedade), foi sem dúvida a Constituição Fe-

deral de 1988 a que maior atenção dispensou à questão urbana, reafirmando a no-

                                                                                                                                                         
8
 D’ANGELO, Fiorella apud SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 20ª edição. São 

Paulo: Malheiros, 2002, pp. 281-282. 
9
 FRANCISCO, Caramuru Afonso. Estatuto da Cidade comentado. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001, 

p. 77. 
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ção de função social da propriedade já prevista no diploma constitucional anterior e 

inserindo a noção de função social das cidades. 

 A propriedade, embora ainda seja assegurada na Carta Magna, adquire 

em seu conteúdo uma nova nuance, passando a também a possuir, em seu bojo, 

deveres perante a comunidade, dentre os quais se inclui a obrigatoriedade de aten-

dimento às exigências do Poder Público. 

 A função social da cidade, por seu turno, insere-se num contexto de exe-

cução da política urbana pátria, já que esta teria por objetivo o pleno desenvolvimen-

to das funções sociais da cidade, que, segundo leciona Nelson Saule Júnior, seriam 

“interesses difusos, pois não há como identificar os sujeitos afetados pelas ativida-

des e funções nas cidades”10. 

 Assim, a finalidade dos dispositivos constitucionais atinentes à política ur-

bana seria justamente propiciar a democratização das funções sociais da cidade em 

prol dos habitantes da urbe, nos termos pugnados por Le Corbusier11: 

 

As cidades devem propiciar, aos contingentes populacionais que abrigam, 
condições razoáveis de habitação, trabalho e recreação, razão pela qual se 
pode dizer que o urbanismo tem por objeto a ocupação do solo, a organi-
zação da circulação e a legislação pertinente a essas atividades. 

 

 A consagração constitucional das noções de função social da propriedade 

e da cidade aumenta a subordinação do direito de construir ao interesse público, 

flexibilizando o direito de propriedade na medida em que, a exemplo do que ocorre 

na aplicação do instituto do parcelamento ou edificação compulsórios, prevê a pos-

                                                 
10

 SAULE Jr, Nelson. Novas Perspectivas do Direito Urbanístico: Ordenamento Constitucional da Política Urbana 
Aplicação e Eficácia do Plano Diretor. São Paulo: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, p. 23. 
11

 LE CORBUSIER. Princípios de Urbanismo in DALLARI, Adilson de Abreu & FERRAZ, Sérgio (coorde-
nadores). Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001). 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 

54. 
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sibilidade de intervenção pública nas terras ociosas ou subutilizadas com objetivos 

de garantir o cumprimento de sua função social. 

 Pode-se, então, afirmar que a possibilidade de parcelamento e edificação 

compulsórios de imóvel urbano que não atende a sua função social figura como de-

corrência natural da estruturação do direito de propriedade sobre imóveis urbanos 

com o advento da Constituição Federal de 1988, o que, segundo o abalizado enten-

dimento de Caramuru A. Francisco, “soaria como verdadeira heresia nas priscas e-

ras do individualismo jurídico”12. 

 Daí se afirmar que é a criação constitucional de meios para atingir as fun-

ções sociais da propriedade e da cidade que fornece o alicerce para aplicação do 

parcelamento ou edificação compulsórios: a não obediência àquelas funções serve 

de fundamentação e mola-mestra para fazer valer a aplicação deste instrumento ju-

rídico, cuja existência, por seu turno, só se justifica ante a finalidade da política ur-

bana de fazer com que a propriedade urbana cumpra sua função social. 

                                                 
12

  FRANCISCO, Caramuru Afonso. Estatuto da Cidade comentado. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001, 

p. 78. 
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2.1.4 Da aplicabilidade do art. 184 e §§ da Constituição Federal de 1988 

 

 Embora tenha a Carta Magna de 1988 inovado ao estabelecer as sanções 

por não obediência às diretrizes de ordenação urbana estabelecidas no plano dire-

tor, cingiu-se o texto constitucional a prever a faculdade in abstracto de implementar 

tais sanções administrativas, admitindo a aplicação concreta do instrumento tão-

somente após atuação legislativa ulterior do ente municipal. 

 Isto posto, tem-se que, para o município valer-se do parcelamento ou edi-

ficação compulsórios, consubstanciado em uma obrigação de fazer ao proprietário 

que não cumpre a função social da propriedade urbana, deve o ente municipal editar 

ainda duas leis de sua competência: plano diretor e lei específica, segundo a inteli-

gência do art. 182 da CF/88. 

 Assim, tem-se que, embora exista a possibilidade de efetivação do parce-

lamento ou edificação compulsórios ante a previsão constitucional, a aplicação con-

creta do instituto é autolimitada pelos requisitos de atuação legislativa do município 

impostos pelo próprio dispositivo constitucional. 

 Alguns autores, capitaneados por Carlos Ari Sundfeld13, entendiam que, 

antes mesmo da edição de lei federal regulamentadora do instituto, já se permitia à 

municipalidade proceder à notificação do proprietário, de forma que este desse ade-

quada utilização à propriedade urbana, nos termos dos dispositivos constitucionais 

atinentes à política urbana. 

 Então, uma vez verificado o não cumprimento da ordem a despeito de no-

tificados, segundo tal entendimento, poderia o poder público municipal utilizar, alter-

                                                 
13

 SUNDFELD, Carlos Ari. Desapropriação.Coleção Constituição de 1988 – Primeira Leitura. São Paulo: Editora 
RT, 1990, p. 38. 
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nativamente, os institutos do art 182, §4º, como forma sancionatória ante o não a-

tendimento da obrigação. 

 Conforme adiante se verá, tem-se, contudo, que, com a edição da Lei Fe-

deral n.º 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), tal entendimento foi de todo afastado, 

haja vista que não mais se admite que o município parcele ou edifique ele próprio 

em terreno alheio, com posterior ressarcimento das despesas feitas. O município 

tem papel impulsionador e fiscalizador de uma atuação do titular no imóvel urbano 

de usa propriedade, mas é do proprietário a atuação positiva de conformação do 

imóvel urbano à sua função social. 
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2.2 PARCELAMENTO, EDIFICAÇAO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓ-

RIOS E A LEI N.º 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE) 

 

2.2.1 O Estatuto da Cidade como norma geral de ordenação urbana 

 

 A inclusão do instituto do parcelamento ou edificação compulsórios no ca-

pítulo dedicado à política urbana da Constituição Federal de 1988 não implicou a 

exaustão de abordagem legislativa do instituto, que só veio a se estabelecer definiti-

vamente na esfera jurídica pátria a partir da promulgação da Lei Federal n.º 10.257, 

de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade. 

 De fato, embora se deva reconhecer a importância dos dispositivos consti-

tucionais na consagração das finalidades urbanísticas atinentes ao desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantia do bem-estar de seus habitantes, foi o tex-

to constitucional insuficiente na normatização para consecução dos escopos por es-

te pugnados, restando evidente a necessidade de produção normativa infraconstitu-

cional apta a regulamentar os dispositivos de política urbana constantes da Carta 

Magna. 

 Nesse sentido, por longo período perdurou em nosso ordenamento jurídico 

entrave legal ao pleno desenvolvimento dos objetivos da política urbana: se anteri-

ormente figurava como óbice à utilização de instrumentos de efetivação das funções 

sociais da cidade e da propriedade a inexistência de previsão constitucional que au-

torizasse tal mister, verificou-se, após o advento da Constituição Federal de 1988, 

novo hiato para efetiva aplicação de tais instrumentos, dessa vez ante a necessida-

de de normação infraconstitucional que abordasse a temática. 
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 Ocorre que os diplomas legais infraconstitucionais já existentes em maté-

ria urbanística – tais como as leis disciplinadoras do parcelamento do solo urbano 

(Lei Federal n.º 6.766/1979), leis de zoneamento, código de edificações etc. – a par 

de se revelarem fragmentados, não se haviam mostrado suficientes para solução 

das grandes questões urbanísticas que assolavam a realidade brasileira, não ser-

vindo aos objetivos da lei federal a que faz referência os dispositivos constitucionais 

atinentes à política urbana. 

 Indo de encontro às finalidades urbanísticas constitucionais, alguns dos 

instrumentos normativos já existentes revelaram-se contrários às determinações da 

política urbana constantes da Carta Magna, a exemplo da Lei Lehmann (Lei Federal 

n.º 6.766/1979), que dispõe acerca do parcelamento do solo urbano, que, ao invés 

de servir à consecução de finalidade urbanísticas de caráter socializante, implicou 

um desaquecimento no mercado habitacional e de terras ante seus exigentes crité-

rios, arrefecendo a ocupação clandestina do solo – principal alternativa de habitação 

social – sem apresentar um sucedâneo capaz de solucionar a questão habitacional. 

 Daí se falar em “opções erradas de política urbana” até o advento do Esta-

tuto da Cidade: embora existissem normas regulamentadoras da situação urbanísti-

ca nacional, seu conteúdo privilegiava a lógica do mercado especulativo urbano em 

detrimento da ocupação urbana popular, já que, segundo irreprochável síntese de 

Letícia Marques Osório, “ao estabelecer padrões de uso e ocupação do solo ideais e 

gerais para toda a população, acabou conformando territórios produzidos dentro e 

fora desta realidade”14. 

 Sobressaía, outrossim, evidente a necessidade de uma lei federal de de-

senvolvimento urbano, capaz de regulamentar os instrumentos de política urbana do 

                                                 
14

 OSÓRIO, Letícia Marques Osório. A cidade informal e o novo plano diretor de Porto Alegre. In: FERNANDES, 
Edésio. Direito Urbanístico e Política Urbana no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 179. 
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parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, a serem aplicados pela União, 

Estados e, especialmente, Municípios. 

 Daí porque o projeto de Lei de n.º 2.191, de 1989, do Sr. Raul Ferraz, que 

tomou o n.º 181/89 no Senado Federal e o n.º 5.788, de 1990, na Câmara dos Depu-

tados15, publicado em 10 de julho de 2001 como a Lei Federal n.º 10.257, representa 

um marco no trato da política urbana pátria, introduzindo em nosso ordenamento 

diretrizes capazes de melhorar significativamente a realidade urbanística brasileira. 

 O Estatuto da Cidade, conforme a autodenominação específica desta lei 

federal no § único do seu art. 1º, além de fixar regras orgânicas e procedimentais 

tendentes a viabilizar a execução dos dispositivos constitucionais atinentes à política 

urbana, implementa diversas e relevantes inovações na ordem jurídica, determinan-

do obrigações e proibições tanto a particulares quanto a agentes públicos, criando 

institutos jurídicos e prevendo sanções àqueles que violarem suas disposições.  

 Não é, pois, desarrazoado ratificar o entendimento de Caramuru Afonso 

Francisco no sentido de que: 

 

O Estatuto da Cidade é, antes de mais nada, o Estatuto do cidadão, tra-
zendo, para o nível local, para o cotidiano das cidades, onde moram 86,5% 
dos brasileiros, segundo o último censo do IBGE, toda a estrutura demo-
crática que a Constituição de 1988 imaginou e concebeu para o Brasil.

16
 

 

 Além do inegável caráter principiológico conferido ao Estatuto da Cidade 

pelas diretrizes gerais veiculadas no Capítulo I do diploma legal retrocitado, a Lei 

Federal n.º 10.257/2001 inovou ao delinear, em seu art. 4º,  o perfil jurídico de insti-

tutos de grande relevância social preexistentes ao Estatuto, conferindo nuances 

                                                 
15

 MUKAI, Toshio. Direito Urbano-ambiental brasileiro. 2ª ed. rev., atual. e ampl. (de acordo com o Estatuto da 
Cidade – Lei n. 10.257/01 – e com o novo Código Civil, Lei n. 10.406/02). São Paulo: Dialética, 2002, p. 203. 
16

 FRANCISCO, Caramuru Afonso. Estatuto da Cidade comentado. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001, 
p. 4. 
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concretas e diretrizes de aplicação a institutos como o parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios. 

 O advento do Estatuto da Cidade, mais do que simplesmente regulamen-

tar os art. 182 e 183 da Constituição Federal, acabou por conferir efeitos concretos 

às competências normativas urbanísticas em favor da União, elencadas no art. 24, I 

(competência concorrente para legislar sobre direito urbanístico) e no art. 21, inciso 

XX (competência exclusiva da União para “ instituir diretrizes para o desenvolvimen-

to urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos”). 

 Por fim, serviu também o Estatuto da Cidade, como mui bem expôs Carlos 

Ari Sundfeld, para demonstrar que “a política urbana não pode ser um amontoado de 

intervenções sem rumo”17, uma vez que, como normação de caráter geral, preocu-

pa-se em apontar uma direção global nítida18 para a política urbana, pautada no in-

tuito de “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da pro-

priedade urbana” (art. 2º, caput), de forma a garantir o “direito a cidades sustentá-

veis” (incisos I, V, VIII e X). 

                                                 
17

 SUNDFELD, Carlos Ari. O Estatuto da Cidade e suas Diretrizes Gerais. in DALLARI, Adilson de Abreu & 
FERRAZ, Sérgio (coordenadores). Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001), 1ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2003, p. 54. 
18

 Ob. cit., p. 54. 
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2.2.2 A inserção do instituto do parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios no Estatuto da Cidade 

 

 O instituto do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, depois 

de introduzido em nosso ordenamento jurídico através da art. 182 da Constituição 

Federal de 1988, volta a ser abordado em sede legislativa através da Lei n.º 

10.257/2005, que buscou dar maior destaque ao instituto, indicando o caminho para 

aplicação do mesmo, bem como regulando o procedimento a ser adotado nesse mis-

ter. Assim é que dispõe o caput do art 5º, pertencente à seção II do Capítulo II – 

“Dos instrumentos da política urbana”, in verbis: 

 

Seção II 
Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios 
 
Art. 5º. Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá 
determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do 
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as 
condições e os prazos para implementação da referida obrigação. 

 

 A previsão deste instituto no Estatuto da Cidade só vem confirmar a voca-

ção do Estatuto da Cidade como sendo a “lei federal” a que faz referência o §4º do 

art. 182 da Carta Magna, in verbis: 

 

Art. 182. [...] 
§4º É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para 
área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprie-
tário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que pro-
mova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente: 
[...] (GRIFAMOS) 

 

 Pode-se, portanto, afirmar seguramente que a inclusão do instituto do par-

celamento, edificação ou utilização compulsórios nos ditames do Estatuto da Cidade 

representa um passo importante para a plena aplicação do instituto, tendo o diploma 
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legal retro ido além das previsões da Constituição Federal de 1988 acerca do institu-

to, uma vez que disciplina, por exemplo, o procedimento de notificação do proprietá-

rio de imóvel em disfunção social. 

 Não se pode, contudo, dar por suficiente o Estatuto da Cidade como ins-

trumento normativo apto a ensejar a imediata aplicação do parcelamento, edificação 

ou utilização compulsórios na realidade urbanística brasileira. Embora tenha implica-

do inegável avanço com relação ao disciplinamento do instituto, o Estatuto da Cida-

de, dado seu caráter de conjunto normativo intermediário19, possui efeito mediato no 

que concerne à sua aplicação, na medida em que o parcelamento, edificação ou uti-

lização compulsórios tem sua aplicação condicionada ao atendimento de ulteriores 

legislações, agora de competência municipal, tendentes a aproximar o instituto da 

realidade local vivenciada em cada realidade urbana brasileira. 

                                                 
19

 SUNDFELD, Carlos Ari. O Estatuto da Cidade e suas Diretrizes Gerais. in DALLARI, Adilson de Abreu & 
FERRAZ, Sérgio (coordenadores). Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001), 1ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2003, p. 52. 
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2.3 PARCELAMENTO, EDIFICAÇAO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓ-

RIOS: CARACTERES 

 

2.3.1 Definição 

 

 Percorrida a trajetória legal que culminou com a consagração do parcela-

mento, edificação ou utilização compulsórios no ordenamento jurídico pátrio, impen-

de que se examinem detalhadamente os elementos que compõem os institutos sub 

examine, de forma a melhor compreender a forma de atuação destes na realidade 

urbanística pátria, bem como as exigências legais que se fazem necessárias para 

sua efetivação. 

 A definição legal do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios 

encontra-se na Seção II do Estatuto da Cidade, dedicada ao instituto, no caput do 

art. 5º, que prevê, in verbis, que: 

 

Art. 5º. Lei específica para área incluída no plano diretor poderá determinar 
o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano 
não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e 
os prazos para implementação da referida obrigação. 

 

 Percebe-se, outrossim, que, embora tenha delegado à manifestação nor-

mativa municipal o estabelecimento das condições e prazos para implementação 

das obrigações atinentes ao instituto, tratou o dispositivo do Estatuto da Cidade de 

regulamentá-lo e defini-lo, de forma a homogeneizar o tratamento do mesmo nas 

diversas realidades urbanísticas do país. 

 A partir da inteligência do dispositivo retro, tem-se que o parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios podem ser definidos como instrumentos urba-
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nísticos a serem utilizados pelo Poder Público municipal, de forma a dar utilização 

social aos imóveis em disfunção social, em obediência aos ditames do plano diretor 

municipal. 

 Assim, sobre os proprietários de imóveis urbanos não edificados, subutili-

zados ou não utilizados recai o dever de dar adequada destinação a seus imóveis, 

conformando-os à função social a que estão obrigados a atender, sob pena de que 

lei municipal venha a estabelecer prazo para tanto. 

 Inserem-se no dispositivo retro diversos elementos que, conjugados com-

põe o instituto ora abordado. Assim é que a plena cognição do instituto urbanístico 

importa a compreensão: (i) da noção de solo urbano não edificado, subutilizado ou 

não utilizado; (ii) do que seja parcelamento, edificação e utilização do imóvel urbano; 

e (iii) dos requisitos legislativos para implementação do instituto, questões relevantes 

que ora passamos a analisar. 
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2.3.2 Solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado 

 

 A obrigação de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios con-

sagrada no §4º do art. 182 da CF/88 e insculpida no art. 5º do Estatuto da Cidade 

incide sobre os titulares de imóveis urbanos inseridos em áreas previstas no plano 

diretor municipal que, por não edificados, subutilizados ou não utilizados, sujeitam-se 

a sanção administrativa por parte do poder público municipal. 

 O solo urbano não edificado compreende “a terra nua que não atende à 

utilização desejada pelo plano diretor e lei dele decorrente”20. De se ressaltar que a 

simples inexistência de construção humana na propriedade não autoriza o poder 

público municipal a aplicar os instrumentos previstos no art. 5º do Estatuto da Cida-

de, exigindo-se para caracterização da propriedade não edificada a expressa previ-

são da área no plano diretor municipal e lei municipal específica, bem ainda a disso-

nância entre a finalidade da propriedade e aquela determinada pelo plano diretor 

municipal (moradia, indústria, recreação etc.). 

 Denomina-se imóvel urbano não utilizado aquela propriedade urbana a-

bandonada e não habitada, bem como as construções paralisadas e/ou destruídas, 

em desacordo, portanto, com a utilização social da propriedade pugnada pela políti-

ca urbana pátria. O valor em questão, no que concerne à propriedade não edificada, 

é justamente o descaso do titular do imóvel para com a propriedade e as constru-

ções nelas existentes, diferenciando-se do imóvel subutilizado, na medida em que 

ao imóvel não utilizado não se dá qualquer destinação, quão menos alguma consen-

tânea com a política urbana constitucionalmente consagrada. 

                                                 
20

 BUENO, Vera Scarpinella. Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios da Propriedade Urbana. in   
DALLARI, Adilson Abreu & FERRAZ Sério (coord.). Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 
10.257/2001). 1ª ed., 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 95. 
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 Ao contrário da definição de subutilização, não dispõe a legislação urba-

nística pátria acerca da noção de não-utilização do imóvel urbano, pelo que é praxe 

se adotar, na realidade urbanística, a definição de não-utilização como sendo “a abs-

tenção total de uso por parte do proprietário”21, o que resta difícil de se verificar no 

mundo dos fatos, uma vez que ainda que o titular do imóvel não o utilize propriamen-

te, a simples reserva do mesmo para fins de especulação imobiliária já dá ao imóvel 

um “uso”, pelo que não se haveria de cogitar propriamente a existência de uma não 

utilização do imóvel em questão. 

 Por fim, tem-se que a propriedade urbana subutilizada, cujo conceito é 

somente apresentado na Constituição Federal de 1988, passa a ser definido pelo art 

5º do Estatuto da Cidade, em seu §1º, inciso I, como sendo aquele imóvel “cujo a-

proveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele 

decorrente”. 

 Subutilizado será, portanto, o imóvel utilizado aquém do mínimo exigido 

pelo plano diretor municipal e legislação municipal específica, ocasionado, portanto, 

a partir do exercício dos poderes inerentes ao domínio de forma insuficiente para 

conformação da propriedade às diretrizes urbanísticas sobre ela incidente. 

 De se ressaltar que a manifestação da União acerca do conceito de subu-

tilização e inutilização do solo urbano veda a qualquer lei estadual, municipal ou dis-

trital definir o que seja subutilização ou inutilização do solo urbano, ainda que seja a 

título ampliatório dos conceitos estatuídos no Estatuto da Cidade22. 

                                                 
21

 FRANCISCO, Caramuru Afonso. Estatuto da Cidade comentado. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001, 
p. 86. 
22

 FRANCISCO, Caramuru Afonso. Estatuto da Cidade comentado. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001, 
p. 82. 
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 O conceito de solo urbano subutilizado apresentado pela Lei Federal n.º 

10.257/2001 engloba a denominada subutilização interna23, porquanto relacionada à 

utilização do imóvel como tal, em relação ao aproveitamento a ele conferido dentro 

do planejamento urbano. Acerca dessa modalidade de subutilização, leciona Cara-

muru A. Francisco24: 

 

Trata-se de uma análise interna, feita no interior do direito de propriedade e 
de seu objeto, de quanto ele, em sua essência, tem sido usado em benefí-
cio da população, chegando-se à conclusão de que o mínimo que se espe-
rava dele para a melhora da qualidade de vida de todos os habitantes não 
se atingiu, que do imóvel não se extraiu o mínimo que se poderia para que 
disto resultasse o bem-estar de todos. 

 

2.3.2.1 O veto ao inciso II, §1º, do art. 5º do Estatuto da Cidade 

 

 O texto original do §1º do art. 5º da Lei Federal n.º 10.257/2001, ao tratar 

da propriedade urbana subutilizada, previa em seu bojo também um inciso II, que 

dispunha, in verbis: 

 

Art. 5º. – omissis 
§1º – Considera-se subutilizado o imóvel: 
[...] 
II – utilizado em desacordo com a legislação urbanística ou ambiental.  

 

 Tratava o inciso em questão de uma forma de subutilização dita externa25, 

considerada a utilização da propriedade urbana face ao ordenamento jurídico pátrio, 

subutilização esta decorrente da utilização do imóvel fora dos parâmetros legais. 

 Tal modalidade de utilização tratava de imóveis que, conquanto atingissem 

um grau de aproveitamento aceitável nos termos do plano diretor municipal, acarre-

                                                 
23

 FRANCISCO, Caramuru Afonso. Ob. cit.,  p. 82. 
24

 FRANCISCO, Caramuru Afonso. Ob. cit.,  p. 83. 
25

 FRANCISCO, Caramuru Afonso. Ob. cit.,  p. 83. 
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tariam resultados colidentes com o ordenamento ambiental e urbanístico pátrio. É, 

de fato, uma má utilização, utilização irregular26, do solo urbano. 

 O dispositivo em epígrafe foi alvo de veto presidencial, por inconstitucio-

nal, passando a não mais integrar a noção de subutilização da propriedade urbana. 

Em suas razões, expôs o Presidente da República que: 

 

O inciso II do §1º do art. 5º equipara ao imóvel subtilizado aquele ‘utilizado 
em desacordo com a legislação urbanística ou ambiental’. Essa equipara-
ção é inconstitucional, porquanto a Constituição penaliza somente o propri-
etário que subutiliza o seu imóvel de forma a não atender ao interesse so-
cial, não abrangendo aquele que a seu imóvel deu uso ilegal, o qual pode, 
ou não, estar sendo subutilizado. 
Vale lembrar que, em se tratando de restrição a direito fundamental – direi-
to de propriedade –, não é admissível ampliação legislativa para abarcar os 
indivíduos que não foram contemplados pela norma constitucional. 

 

 Indo de encontro às razões do veto presidencial, alguns autores reiteram 

que o inciso vetado é constitucional, carecendo o Chefe do Governo de razões plau-

síveis para obstar a manutenção do inciso em questão no texto legal, haja vista que 

em momento algum o texto constitucional, ao definir o parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios, cingiu sua aplicação ao desatendimento do interesse social, 

pelo que também se poderia aplicar o instituto à hipótese de ilegalidade de uso.27 

 Acreditamos, todavia, que não assiste razão ao entendimento retro, mani-

festando-nos pela procedência do veto presidencial, uma vez que a aplicação do 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios cinge-se às áreas incluídas no 

plano diretor e lei municipal específica; com a exclusão do dispositivo, não se está 

sendo benigno com relação a imóveis malferidores da legislação urbanística e ambi-

ental pátria (como, p. ex., aqueles que desobedecem à lei de zoneamento ou não 

observam o dever de conservação), uma vez que o ordenamento jurídico é dotado 

                                                 
26

 FRANCISCO, Caramuru Afonso. Ob. cit.,  p. 85. 
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de formas próprias de sanção para tais situações, mas antes evitando que, no afã de 

propiciar uma proteção urbanística abrangente, se cometam atecnias como a de 

ampliar a mens legis em total desacordo com o verdadeiro objetivo do legislador 

constituinte no dispositivo. 

                                                                                                                                                         
27

 Nesse sentido: FRANCISCO, Caramuru Afonso. Estatuto da Cidade comentado. São Paulo: Editora Juarez de 
Oliveira, 2001, p. 87. 
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2.3.3 A noção de “parcelamento”, “edificação” e “utilização” do solo ur-

bano 

 

 A destinação aos imóveis urbanos não edificados, subutilizados ou não 

utilizados que se pretende dar nos termos do art. 5º do Estatuto da Cidade envolve 

uma estrutura tridimensional (parcelamento - edificação - utilização), que também se 

faz necessário definir, passível de aplicação compulsória, alternativamente de um 

dos institutos, aos imóveis em disfunção social. 

 O parcelamento do solo urbano integra o conceito de urbanificação en-

quanto modalidade de ordenação urbanística do solo, podendo ser definido como 

sendo o “processo de urbanificação de uma gleba, mediante sua divisão ou redivi-

são em parcelas destinadas ao exercício de funções elementares urbanísticas”28, 

sendo atividade de urbanificação tradicionalmente exercida, no cenário urbanístico 

brasileiro, por particulares. 

 O instituto do parcelamento do solo manifesta-se na realidade urbana de 

diversas formas, a saber: arruamento (“divisão do solo mediante a abertura de vias 

de circulação e a formação de quadras entre elas”29); loteamento (“divisão das qua-

dras em lotes com frente para logradouro público”30); desmembramento (“subdivisão 

de gleba em lotes destinados a edificação [...], desde que não implique a abertura de 

novas vias e logradouros públicos, nem o prolongamento ou ampliação dos já exis-

tentes”31); desdobro de lote (“divisão da área do lote para formação de novo ou no-

vos lotes”) e, por fim, remembramento ou reparcelamento do solo, que nada mais é 

                                                 
28

 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 3ª ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 315. 
29

 Ob. cit.,  p. 317. 
30

 Ob. cit.,  p. 318. 
31

 Ob. cit., p. 331. 
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que uma nova divisão de área já parcelada, com objetivos regularizadores ou de 

promoção de distribuição igualitária entre os proprietários. 

 A noção de edificação, bem ainda a de utilização, porquanto largamente 

difundidas no âmbito do direito urbanístico, carecem de maior definição a respeito. 

Por edificação, entende-se o levantamento, em solo urbano composto de terra nua, 

de construção destinada a um fim específico. 

 A utilização do solo urbano, por sua vez, embora não exija propriamente a 

existência de estrutura de construção de per se, exije que se dê ao imóvel uma de-

terminada destinação, consentânea com os objetivos fixados no plano diretor muni-

cipal. 
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2.3.4 Requisitos 

 

 Para efetiva aplicação do parcelamento, edificação ou utilização compul-

sórios, necessário se faz também que sejam atendidos os requisitos legislativos fi-

xados no caput do art. 5º do Estatuto da Cidade, correspondentes a normações ulte-

riores de caráter municipal que prevejam a utilização do instituto no âmbito do muni-

cípio, segundo o interesse local. Assim é que o art. 5º do diploma retrocitado vincula 

a utilização prática do instituto à aprovação de lei que crie o plano diretor municipal, 

bem ainda de lei específica, também oriunda da municipalidade, que exija o cumpri-

mento, por parte de cada proprietário, possuidor ou ocupante, das obrigações institu-

ídas pelo art. 5º do Estatuto da Cidade. 

 

2.3.4.1. Plano diretor municipal 

 

 Cabe ao plano diretor municipal a incumbência de delimitar as áreas urba-

nas onde será preciso ação coercitiva do Poder Público municipal tendente a deter-

minar que se cumpra a função social a estas determinadas. 

 Assim, é o plano diretor municipal a legislação municipal responsável por 

definir qual será a função social da propriedade urbana, prevendo áreas nas quais 

se poderão utilizar os institutos do parcelamento, edificação ou utilização compulsó-

rios para que tal função seja levada a efeito. 

 A obrigatoriedade de inclusão, no plano diretor municipal, das áreas sujei-

tas a parcelamento, edificação ou utilização compulsórias remonta à consagração 

constitucional dos institutos, quando se faz referência, no art. 182, §4º, à aplicação 

do instituto “para áreas incluídas no plano diretor”. A matéria será tratada de forma 
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mais abrangente ao se relacionar o instituto urbanístico com a edição de plano dire-

tor municipal. 

 

2.3.4.2. Lei Municipal Específica 

 

 Embora de fundamental importância para a aplicação do parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios, a previsão de área específica para aplicação 

dos institutos no plano diretor municipal não é suficiente para autorizar tal mister, 

fazendo-se necessária a edição de lei municipal específica que contenha de forma 

detalhada os critérios de uso e ocupação do solo para a área urbana incluída no 

plano diretor. Deve a lei municipal específica, além disso, prever o procedimento e 

prazo para a obrigação propter rem imposta ao proprietário de imóvel em disfunção 

social, fixando os parâmetros para aferição da adequada utilização da propriedade. 

 A finalidade prática desta lei municipal específica é mui bem explicitada 

por Vera Scarpinella Bueno32, ao afirmar que: 

 

Ela [a lei municipal específica] serve para dizer “as áreas compreendidas 
entre as ruas tais e quais devem atender a um coeficiente mínimo x de 
construção, sob pena de edificação compulsória”, ou “as áreas compreen-
didas entre as ruas tais e quais devem ser utilizadas exclusivamente para 
moradia” (ou para indústria ou recreação, por exemplo). Ou seja, lei muni-
cipal específica concretizará o uso da propriedade idealizado e com finali-
dade de uso definida no plano diretor. 

 

 Embora o dispositivo do Estatuto da Cidade fale em “Lei municipal especí-

fica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edifica-

ção ou a utilização compulsórios”, na verdade trata-se o dispositivo de norma de e-

                                                 
32

 BUENO, Vera Scarpinella. Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios da Propriedade Urbana. in 
DALLARI, Adilson Abreu & FERRAZ Sério (coord.). Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 
10.257/2001). 1ª ed., 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 93. 
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xecução obrigatória por parte da municipalidade, devendo os municípios valer-se de 

tais instrumentos como forma de efetivação da ordem urbanística consagrada pela 

Constituição Federal de 1988. 

 Ora, basta análise perfunctória do §4º do art. 182 da Carta Magna e do art. 

5º do Estatuto da Cidade para perceber claramente que a nova política urbana pátria 

exige que os municípios envidem esforços no sentido de se adaptar à nova realida-

de introduzida em nossa realidade urbanística com o advento do Estatuto da Cidade; 

a elaboração de pano diretor municipal no prazo assinalado pelo Estatuto da Cidade 

e, posteriormente, a edição de lei municipal específica que autorize a aplicação os 

institutos urbanísticos do parcelamento, edificação ou utilização compulsórias são, 

portanto, apenas um viés do esforço adaptatório dos municípios ao novo ordena-

mento jurídico urbanístico que ora lhes é apresentado. 

 Tanto é que o próprio caput do art. 5º da Lei Federal n.º 10.257/2001, ao 

referir-se às atribuições atinentes à lei específica municipal em questão, fala tal di-

ploma legal poderá determinar, “devendo fixar as condições e os prazos para imple-

mentação da referida obrigação”. Assim, “se a lei exige que os proprietários de áreas 

sejam obrigados a parcelá-las, é evidente que a Lei municipal que autorizará os mu-

nicípios ao cumprimento dessa exigência não poderá ser facultativa ao poder público 

municipal”33. 

                                                 
33

 RODRIGUES, Ruben Tedeschi. Comentários ao Estatuto da Cidade. Campinas: Editora Milennium, 2002, p. 
111.  
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2.3.5 Natureza Jurídica 

 

 Os institutos do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, em-

bora configurem institutos urbanísticos por definição, resultam de imposição de obri-

gação de fazer pelo poder público municipal aos titulares de imóveis urbanos não 

edificados, subutilizados ou não utilizados para áreas previstas no plano diretor mu-

nicipal. Tratam-se, portanto, de verdadeiras limitações administrativas ao uso da 

propriedade urbana. 

 Acerca da natureza jurídica de obrigação de fazer imputada a tais institu-

tos, leciona Ricardo Pereira Leite34, reportando-se ao projeto de Lei que veio a ser 

convertido no Estatuto da Cidade: 

 

Já se viu que, no ordenamento atual brasileiro, o não-uso é uma faculdade 
do dominus soli, constituindo esse fato um dos fatores que ensejam a práti-
ca especulativa nos grandes centros urbanos. Em áreas previamente defi-
nidas em lei municipal, baseada em plano de uso do solo, o não-uso pode 
deixar de ser uma faculdade desse dominus. [...] Trata-se da possibilidade 
de criação da propriedade urbanística acompanhada de uma obrigação 
propter rem, consistente na obrigação de fazer (parcelar, edificar ou utili-
zar) sobre o solo, nos termos de lei municipal, baseada em plano de uso do 
solo. 

 

 Segundo a abalizada doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, definem-

se limitações administrativas como sendo “medidas de caráter geral, impostas com 

fundamento no poder de polícia do Estado, gerando para os proprietários obrigações 

positivas ou negativas, com o fim de condicionar o exercício do direito de proprieda-

de ao bem-estar social’35. 

                                                 
34

 LIRA, Ricardo Pereira. Elementos de Direito Urbanístico. Renovar: Rio de Janeiro, 1997, p. 167 apud  BUENO, 
Vera Scarpinella. Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios da Propriedade Urbana. in DALLARI, 
Adilson Abreu & FERRAZ Sério (coord.). Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001). 1ª ed., 2ª 
tiragem. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 95. 
 
35

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 15ª Edição. São Paulo: Atlas, 2003, p. 128 
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 Nesse caso, embora decorram as limitações administrativas do ius imperii 

do Estado36, não possui o poder público a intenção de levar a efeito obra ou serviço 

público, antes tendo por escopo condicionar a propriedade à verdadeira função que 

lhes é afeita, mesmo que em detrimento de direitos individuais do proprietário, guar-

dados os limites constitucionais fixados pelo princípio da razoabilidade e proporcio-

nalidade. 

 A natureza dos atos que impõem o parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios, porquanto decorrente de sua caracterização como limitações adminis-

trativas de natureza urbanística, reside em atos legislativos (no caso em questão, 

previsão de áreas no plano diretor municipal e lei municipal específica) de caráter 

geral, marcados pela indeterminabilidade quanto aos destinatários e propriedades 

atingidas pelas limitações. 

 Faz-se mister, por fim, ressaltar que não se trata de uma indeterminabili-

dade de áreas passíveis de aplicação do instituto do parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórias, e sim indeterminabilidade de destinatários e propriedades 

atingidas, até porque estender a aplicabilidade do instituto à totalidade de um territó-

rio abrangido pelo plano diretor municipal seria desnaturar a função mesma da lei 

municipal específica exigida pelo Estatuto da Cidade. 

                                                 
36

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 10ª ed. rev. ampl. e atual. Rio de Ja-
neiro: Lúmen Júris, 2003, p. 618. 
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2.3.6 Procedimento 

 

 Buscou a Lei Federal n.º 10.257/2001 uniformizar o procedimento para 

aplicação do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, de forma a permi-

tir um aplicação similar do mesmo em todo o território nacional, independentemente 

da realidade urbanística em que este for utilizado. Assim é que o procedimento para 

o cumprimento da obrigação do instituto encontra-se previsto nos §§2º, 3º, 4º e 5º do 

art. 5º do Estatuto da Cidade. 

 O §2º do art. 5º do Estatuto de Cidade prevê a necessidade de notificação 

ao titular de imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado acerca da 

necessidade de cumprimento da obrigação a ele imposta ante a disfunção social 

verificada em sua propriedade. Assim é que prevê o dispositivo em questão que “o 

proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da 

obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis”. 

 A necessidade de averbação da notificação no Cartório de Registro de 

Imóveis evidencia a natureza de obrigação de direito real37 do parcelamento, edifica-

ção ou utilização compulsórios, não mais se cingindo a obrigação de caráter pesso-

al, vinculada à figura do titular do imóvel, pelo que vem o art. 6º do Estatuto da Cida-

de estabelecer que “a transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, 

posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação 

ou utilização previstas no art. 5º”. 

 Tem-se que é justamente a partir da averbação no registro de imóveis que 

se verifica a compulsoriedade sobre o direito de propriedade do imóvel em disfunção 

social, sendo esta imprescindível para dar publicidade ao ato. 
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 Prossegue o dispositivo para, em seu §3º, inciso I, afirmar que deve a noti-

ficação ser feita “por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, 

ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha po-

deres de gerência geral ou administrativa”. A regra é, portanto, que a notificação seja 

pessoal. 

 Verifica-se, contudo, que, ao tratar de a quem será endereçada a notifica-

ção, andou mal o legislador, uma vez que se referiu tão-somente ao proprietário do 

imóvel, furtando-se de mencionar o possuidor/ocupante do imóvel, a quem também 

deve validamente dirigir-se a notificação. 

 Conforme mui bem destaca Ruben Tedeschi Rodrigues, pode ocorrer de o 

imóvel a ser notificado “estar sendo objeto de litígio e, pelo cadastro na Prefeitura 

Municipal, pode não constar essa informação por estar este defasado”38. 

 Daí a recomendação deste abalizado jurista de que, tão logo seja verifica-

do encontrar-se o imóvel em disfunção social, proceda-se a uma verificação in loco 

de molde a identificar quem é o seu ocupante e a que título está ele ocupando o i-

móvel desatendedor de sua função social39. 

 O inciso II do §3º, por seu turno, prevê a admissibilidade da notificação por 

edital, “quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista 

pelo inciso I”. No tocante a esse dispositivo, seguiu o Estatuto da Cidade os moldes 

da citação por edital utilizada na processualística civil pátria, nos art. 231 e 232 da 

Lei Adjetiva Civil. Considerando-se a omissão do legislador com relação à forma de 

publicação do edital de notificação, parece razoável entender que seja o edital publi-

                                                                                                                                                         
37

 BUENO, Vera Scarpinella. Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios da Propriedade Urbana. in 
DALLARI, Adilson Abreu & FERRAZ Sério (coord.). Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 
10.257/2001). 1ª ed., 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 96. 
38

 RODRIGUES, Ruben Tedeschi. Comentários ao Estatuto da Cidade. Campinas: Editora Milennium, 2002, p. 

113. 
39

 Ob. cit., p. 113. 
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cado no diário oficial do município e, ante a sua inexistência, em veículo de comuni-

cação de grande circulação local. 

 Cumpre destacar que o procedimento atinente à aplicação do parcelamen-

to, edificação ou utilização compulsórios deve pautar-se necessariamente pela lei 

específica disciplinadora do procedimento administrativo no âmbito do Município40, 

em obediência ao princípio do devido processo legal consagrado no art. 5º, incisos 

LIV e LV, da Constituição Federal de 1988. 

 De fato, não pareceria razoável a aplicação do instituto urbanístico do par-

celamento, edificação ou utilização compulsórios, que dirige contra o proprietá-

rio/possuidor ou ocupante graves acusações de não atendimento, pelo seu imóvel, 

da função social a este colimada, sem sequer lhe ser conferido prazo para apresen-

tar uma defesa administrativa. 

 Nesse talante, é Ruben Tedeschi Rodrigues categórico ao afirmar que 

também a legislação municipal regulamentadora do processo administrativo é pré-

requisito para a aplicação do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. 

Em se prosseguindo na declaração de subutilização de imóvel particular a despeito 

da inexistência daquela normação municipal, deve a declaração de subutilização ser 

judicialmente invalidada41. 

 Além disso, tem-se que não há óbice a que o titular do imóvel, ao receber 

a notificação que trata de disfunção social em curso em sua propriedade, recorra à 

via judicial para discussão da matéria, somente podendo alegar, contudo, em sede 

judicial, a nulidade ou anulabilidade do ato declaratório da qualidade do imóvel urba-

no como subutilizado, bem como a não inclusão de seu imóvel em área passível de 

                                                 
40

 RODRIGUES, Ruben Tedeschi. Ob. cit., p. 112.  
41

 RODRIGUES, Ruben Tedeschi. Ob. cit., p. 112. 
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aplicação do instituto ou até mesmo a legalidade e constitucionalidade da lei munici-

pal específica que regulamentou a utilização do instrumento urbanístico42. 

 É de competência da lei municipal específica fixar prazos, contados a par-

tir da notificação feita pelo poder público municipal ao particular, para o cumprimento 

da obrigação, englobando a apresentação do projeto, o início de sua execução e a 

conclusão das obras. Conforme dispõe o inciso I do §4º, o proprietário em disfunção 

social terá prazo não inferior a 1 (um) ano para protocolar projeto de utilização do 

imóvel no órgão municipal competente. O inciso II do mesmo dispositivo prevê prazo 

não inferior a 2 (dois) anos a partir da aprovação do projeto para iniciar as obras do 

empreendimento. 

 Acerca da questão retro, Vera Scarpinella Bueno entende possível, embo-

ra seja o Estatuto da Cidade silente a respeito, ao proprietário pleitear, mediante re-

querimento administrativo, a suspensão do prazo a que se refere o inciso I do §4º do 

art. 5º enquanto não haja decisão definitiva acerca do contencioso tendente a ques-

tionar a validade da notificação, devendo a suspensão do prazo ser deferida pela 

administração municipal mediante despacho fundamentado. 

 Por fim, estabelece o §5º do art. 5º que lei municipal específica poderá 

permitir a conclusão do empreendimento em etapas, em se tratando de empreendi-

mentos de grande porte. 

                                                 
42

 FRANCISCO, Caramuru Afonso. Estatuto da Cidade comentado. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001, 
p. 89. 
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2.4 PARCELAMENTO, EDIFICAÇAO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓ-

RIOS E O PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

2.4.1 Plano diretor municipal como instrumento básico da política urbana 

 

 O parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, enquanto instru-

mentos urbanísticos aplicáveis no ordenamento jurídico brasileiro, embora tenham 

sido inicialmente previstos dentre as sanções por disfunção social constantes do §4º 

do art. 182 da Constituição Federal de 1988, foram mais amplamente definidos nos 

dispositivos atinentes à matéria incluídos no Estatuto da Cidade (Capítulo II – Dos 

Instrumentos da Política Urbana, Seção II – Do Parcelamento, edificação ou utiliza-

ção compulsórios). 

 Contudo, não cuidou o Estatuto da Cidade de exaurir a matéria, antes es-

tabelecendo outros requisitos para a sua aplicação na realidade urbanística pátria, 

dentre os quais merece destaque a necessária previsão, no âmbito do plano diretor 

municipal, das áreas em que se tenciona aplicar tais institutos urbanísticos. 

 Daí porque se revela de fundamental importância analisar o papel do pla-

no diretor municipal na efetivação do parcelamento, edificação ou utilização compul-

sórios, bem como as conseqüências de tal requisito na efetivação desses institutos 

no cenário urbanístico nacional. 

 O plano diretor municipal é, sem dúvida, o principal instrumento da Política 

Urbana, sobressaindo, com o advento da Constituição Federal de 1988, como a mo-
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la-mestra na regulamentação e implementação da noção de uma propriedade urba-

na cumpridora de sua função social43. 

 É nesse sentido que se deve compreender o caput do art. 40 do Estatuto 

da Cidade, que se refere ao plano diretor municipal como sendo o “instrumento bási-

co da política de desenvolvimento e expansão urbana”. 

 Ora, é inquestionável a relevância do Município na concretização e orde-

nação urbanística das cidades, pelo que vale trazer à colação os ensinamentos do 

mestre Hely Lopes Meirelles no que toca às atribuições desse ente federativo na 

política urbana nacional: 

 

As atribuições municipais no campo urbanístico desdobram-se em dois ra-
mos distintos: o da regulamentação edilícia que disciplina as atividades e 
as edificações urbanas dos particulares, comumente através de Código de 
Obras e normas complementares, e o da ordenação física e social da cida-
de, através da lei de zoneamento e dos planos de urbanização e reurbani-
zação que se implantam mediante imposições extrafiscais, servidões admi-
nistrativas, limitações de uso e desapropriações, para dar-se à área planifi-
cada o benefício urbanístico requerido para sua destinação e compatível 
com os objetivos do plano.

44
 

 

 Ocorre que a regulamentação legal de tais formas de atuação da munici-

palidade no âmbito da cidade envolve, necessariamente, planejamento físico e soci-

al do todo45. 

 Daí o plano diretor municipal: tal norma urbanística vem, justamente, cui-

dar de estabelecer as diretrizes gerais, as metas e objetivos no que concerne ao de-

senvolvimento do município dentro de um marco temporal definido. 

 A relevância de um planejamento urbanístico de âmbito municipal, enten-

dendo-se como tal “um plano geral e global, que tem, portanto, por função sistemati-

                                                 
43

 FRANCISCO, Caramuru Afonso. Estatuto da Cidade comentado. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001, 
p. 239.  
44

 MEIRELLES, Hely Lopes. Desapropriações para Urbanização. RDA, 116:5. apud MUKAI, Toshio. Direito urba-
no-ambiental brasileiro. 2ª ed. rev., atual. e ampl. (de acordo com o Estatuto da Cidade – Lei n. 10.257/01 – e 
com o novo Código Civil, Lei n. 10.406/02). São Paulo: Dialética, 2002, p. 245. 
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zar o desenvolvimento físico, econômico e social do território municipal, visando ao 

bem-estar da comunidade local”46, foi, inicialmente adotada nos ramos da Ciência da 

Administração e da Economia47. Tal recomendação, ainda que não juridicizada, le-

vou diversos municípios a editar planos diretores, desprovidos estes, contudo, “de 

qualquer padrão que estabelecesse um conteúdo mínimo a ser atendido pela planifi-

cação”48. 

 A institucionalização do planejamento municipal disseminou-se no país a 

partir da década de 70, com uma concepção inicial de Plano Diretor de Desenvolvi-

mento Integrado enquanto elemento idealizador de uma cidade do futuro, através de 

padrões urbanísticos excessivamente técnicos e de difícil compreensão, o que ter-

minou por conferir ao planejamento municipal de então uma visão tecnocrática, refle-

tida na legislação de ordenação urbanística vigente à época. 

 Coube à Constituição Federal de 1988 fixar as diretrizes acerca da obriga-

toriedade de edição de plano diretor municipal por tais entes federativos, bem como 

da homogênea utilização dos mesmos. Assim é que consagrou a Carta Magna o 

Plano Diretor como sendo o principal instrumento na condução da política urbana 

pátria, tendo a este incumbido a difícil tarefa de estabelecer as metas e diretrizes da 

política urbana e determinar normas imperativas a particulares e agentes privados, 

além dos critérios para verificação do atendimento da função social da propriedade 

urbana e as normas condicionadoras do exercício desse direito. 

 A partir da concepção consagrada na Carta Magna, pôde-se iniciar um 

estudo da aplicação do plano direto municipal enquanto “conjunto de princípios e 

regras orientadoras da ação dos agentes que constroem e utilizam o espaço urba-
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 Ob. cit., p. 245 
46

 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, 
P. 134. 
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no”49, a partir de uma leitura da cidade real, admitindo a cidade como ambiente di-

nâmico e palco de conflitos, concepção largamente ignorada na anterior formulação 

do planejamento municipal. 

 Outrossim, o plano diretor municipal, conforme prescrito na Constituição 

Federal de 1988, reflete a nova concepção de política urbana a ser adotada na reali-

dade urbanística brasileira, passando a prever em seu bojo, enquanto instrumento 

básico de execução de tal política no âmbito municipal, uma série de instrumentos 

urbanísticos de controle de uso do solo, tendentes a possibilitar o acesso à terra e a 

democratização de acesso ao solo urbano, numa clara tendência urbanística sociali-

zante e inovadora para os padrões urbanísticos pátrios pré-Constituição Federal de 

1988. 

                                                                                                                                                         
47

 CÂMARA, Jacintho Arruda. Plano Diretor. in DALLARI, Adilson Abreu & FERRAZ Sério (coord.). Estatuto da 
Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001). 1ª ed., 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 95. 
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 CÂMARA, Jacintho Arruda. Ob. cit., p. 306. 
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 Pólis: Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais (org.). Estatuto da Cidade: Guia para 
implementação pelos municípios e cidadãos. Disponível em: 
<http://www.estatutodacidade.org.br/kitdascidades/guia>. 
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2.4.2 Da necessidade de indicação das áreas sujeitas a parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios no plano diretor municipal 

 

 Ao veicular em seu bojo dispositivos acerca dos institutos do parcelamen-

to, edificação ou utilização compulsórios, não se omitiu o Estatuto da Cidade quanto 

à necessidade de previsão, no âmbito do plano diretor municipal, das áreas nas 

quais se pretende utilizar tais institutos. Nesse talante, dispõe o caput do art. 4º do 

diploma legal retrocitado que “lei municipal específica para área incluída no plano 

diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios 

do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado” (grifamos). 

 Clara está a necessidade do plano diretor municipal – e, mais ainda, da 

previsão neste das áreas em que se poderão aplicar tais institutos – para que se 

possa exigir do proprietário o cumprimento da função social de seu imóvel urbano 

através do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Cabe ao plano dire-

tor elaborado pela municipalidade, portanto, delimitar as áreas onde poderão incidir 

tais institutos urbanísticos, revelando-se tal previsão indispensável à aplicação dos 

mesmos no contexto urbano pátrio. 

 Tamanha a importância de uma tal previsão que, ao tratar especificamente 

do plano diretor municipal no Capítulo III do Estatuto da Cidade, volta tal diploma 

legal a referir-se ao parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. 

 Dessa vez, o Estatuto da Cidade eleva a necessidade de delimitação, no 

plano diretor municipal, das áreas passíveis de aplicação do parcelamento, edifica-

ção ou utilização compulsórios a requisito mínimo de conteúdo do plano diretor. As-

sim é que dispõe o art. 42 da Lei n.º 10.257/01, in verbis: 
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Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo: 
 
I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcela-
mento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de 
infra-estrutura e demanda para utilização, na forma do art. 5º, desta Lei; 

 

 Tal dispositivo revela-se importante para a compreensão da relevância de 

tais institutos na realidade urbanística brasileira. Através do art. 42, inciso I, o legis-

lador infraconstitucional determina que a delimitação das áreas passíveis de incidên-

cia do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, cuja previsão no plano 

diretor figurava desde a Carta Magna como requisito de aplicação daqueles, adquire 

o status de exigência mínima constante de todos os planos diretores editados a par-

tir da vigência do Estatuto da Cidade. 

 A previsão do inciso I do art. 42 do Estatuto da Cidade funciona como a 

fixação de um conteúdo mínimo50 para o plano diretor municipal, sendo a sua inob-

servância, conforme adiante se verá, tida como inconstitucionalidade por omissão 

por parte da municipalidade. 

 Mais do que a simples “demarcação“ de área em que será passível a apli-

cação do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, estabelece ainda a 

legislação urbanística pátria uma reserva no próprio texto legal, com o fito de conferir 

aplicabilidade do instituto às áreas previstas no plano diretor municipal, prevendo 

que a delimitação das áreas urbanas em que se poderá fazer uso dos institutos pre-

vistos no art. 5º do Estatuto da Cidade deve se dar, a teor da parte final do inciso I 

do art. 43, “considerando a existência de infra-estrutura e de demanda para utiliza-

ção”. 

 Isto posto, a delimitação das áreas em questão no plano diretor municipal 

dever-se-á basear nas vias públicas já existentes e sua identificação em coordena-

                                                 
50

 RODRIGUES, Ruben Tedeschi. Comentários ao Estatuto da Cidade. Campinas: Editora Milennium, 2002, p. 
256.  
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das cartesianas, cruzando-se a base de dados no cadastro imobiliário municipal com 

as informações constantes do registro de imóveis, de forma a sanar as imprecisões 

e incertezas que a determinação errônea da área de aplicação dos institutos possa 

acarretar, com drásticos prejuízos à realidade urbana do município. 

 Outro aspecto a ser ressaltado a partir da ressalva final do dispositivo em 

questão diz respeito à conformação entre a definição de uso da propriedade urbana 

e a capacidade de infra-estrutura urbana de equipamentos e serviços. 

 Deve-se, portanto, observar a razoabilidade no que concerne à intensida-

de do uso da propriedade e o potencial de desenvolvimento das atividades de inte-

resse urbano, de forma a não ensejar determinações destoantes com a capacidade 

de infra-estrutura de determinada área indicada no plano diretor, bem como se evi-

tando que se chegue ao exagero de se incluir a totalidade do território municipal co-

mo passível de incidência do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. 

 Além disso, deve-se levar em consideração na definição das áreas sujei-

tas a parcelamento, edificação ou utilização compulsórios também a demanda para 

utilização de tais institutos, como tal entendendo-se também as demandas social e 

cultural, responsáveis pela caracterização como imóvel subutilizado definido no pla-

no diretor municipal. 

 Na verdade, a previsão legal de delimitação das áreas a serem alvo de 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, mais do que mera formalidade, 

tem um viés de aproximação de tais institutos urbanísticos da realidade vivenciada 

pela cidade num dado momento temporal (no caso, o momento de elaboração do 

plano diretor municipal). 
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 Indicar as áreas em que se poderão utilizar tais mecanismos possibilitará, 

dentro da mens legis do Estatuto da Cidade, mais uma aplicação da leitura da cida-

de real, que certamente foi um dos ideais incorporados pelo movimento de Reforma 

Urbana na Constituição Federal de 1988. 

 Essa análise do contexto urbano da cidade envolve, além de um diálogo 

constante com a população – que também é agente-ator no processo de planeja-

mento urbano – por parte do núcleo elaborador do Plano Diretor, um sério diagnósti-

co da realidade urbanística do município, de forma a coibir eventuais distorções que 

possam advir de uma leitura urbana caracterizada pela imprecisão de dados e des-

leixo quanto à verificação da realidade aplicável a uma determinada área, em que 

pese a dinamicidade que é marca da realidade urbanística pátria. 

 Assim, o atingimento de forma plena dos ideais inseridos na noção de in-

dicação, no plano diretor municipal, das áreas sujeitas a parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios envolve, também, um processo amplamente difundido de 

compatibilização dos registros imobiliários51, iniciado preferencialmente com a aver-

bação, de ofício, nos cartórios de registro de imóveis da identificação da zona a que 

pertence o imóvel ali matriculado. 

 Uma tal medida nada mais fará do que tornar possível, em última análise, 

a “previsão das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação 

ou utilização compulsórios”, uma vez que se torna inaplicável a delimitação de áreas 

para exercício do direito de propriedade sem que se possa precisar exatamente ca-

da centímetro do solo urbano municipal. 
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 RODRIGUES, Ruben Tedeschi. Ob. cit., p. 257. 
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2.4.3 Efetividade da norma do §4º, inciso I, do art. 182 da CF/88: da in-

dispensabilidade da previsão das áreas sujeitas à aplicação dos institu-

tos no plano diretor municipal 

 

 A questão da obrigatoriedade de indicação, no plano diretor municipal, das 

áreas nas quais se poderá utilizar o parcelamento, edificação ou utilização compul-

sórios, nos remete, ainda, a uma questão de fundamental importância para a plena 

caracterização da problemática: a relação entre a eficácia do dispositivo constitucio-

nal que primeiro consagrou tais institutos jurídicos e a necessidade de previsão, no 

bojo de cada plano diretor municipal, das áreas em que tais institutos serão aplica-

dos. 

 A efetividade pode ser definida como sendo a capacidade de uma deter-

minada norma para produção de seus efeitos jurídicos. Acerca da efetividade das 

normas constitucionais, leciona Luís Roberto Barroso que:  

 

[...] a efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho 
concreto de sua função social. Ela representa a materialização dos fatos, 
dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, 
entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social.

52
 

 

 A política urbana, conforme os inovadores delineamentos que lhe foram 

conferidos pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Federal n.º 10.257/2001 

(Estatuto da Cidade), propõe-se a alterar de forma significativa a regulação jurídica 

da propriedade urbana no país, conferindo à realidade urbanística pátria um leque 

de instrumentos destinados a efetivar as funções sociais da propriedade e da cida-
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 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas - limites e possibilidades da 
constituição brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2ª edição, 1993, p. 79. 
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de, contribuindo para a implementação de maior grau de justiça social em nosso pa-

ís. 

 Ocorre, todavia, que as normas constitucionais, em especial aquela que 

prevê os institutos urbanísticos do parcelamento, edificação ou utilização compulsó-

rios (art. 182, §4º, inciso I) não são aplicáveis de forma imediata, posto que deverá o 

ordenamento jurídico municipal atender aos condicionantes legais nela mesmo inse-

ridos no próprio texto constitucional, para permitir a aplicação dos institutos por pre-

vistos na Carta Magna. 

 Isto posto, a questão da inclusão, no plano diretor municipal, das áreas em 

que se poderá utilizar o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, extra-

pola os meandros infraconstitucionais para ganhar relevância constitucional, na me-

dida em que diretamente relacionada à implementação de institutos urbanísticos 

constitucionalmente consagrados. 

 A relação efetividade da prescrição constitucional de parcelamento, edifi-

cação ou utilização compulsórios e previsão das áreas sujeitas aos institutos no pla-

no diretor municipal engloba duas realidades distintas, com repercussões diversas: 

(i) de um lado, tem-se a necessidade específica de indicação, no plano diretor muni-

cipal, das áreas sujeitas à aplicação do parcelamento, edificação ou utilização com-

pulsórios, estabelecida já no art. 182, §4º da Carta Magna; (ii) de outro, tem-se a 

necessidade de prévia edição de um plano diretor municipal para aplicação dos insti-

tutos urbanísticos em questão, consagrada no art. 41 do Estatuto da Cidade (“Art. 

41. O plano diretor á obrigatório para cidades: [...] III – onde o Poder Público munici-

pal pretenda utilizar os instrumentos previstos no §4º do art. 182 da Constituição fe-

deral”). 
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 Com relação ao requisito de previsão, no plano diretor municipal, das á-

reas em que se tencione aplicar os institutos urbanísticos em epigrafe, verifica-se, 

conforme sintetiza Vera Scarpinella Bueno, que “é na compreensão do plano urbano 

aprovado para um dado Município que está a justificativa para a imposição de san-

ção consubstanciada na obrigação de o proprietário usar sua propriedade privada 

em conformidade com sua feição coletiva”53. 

 Dessa forma, conquanto não haja obrigatoriedade de o Município utilizar-

se do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios (o art. 182, §4º da CF/88 

fala em “É facultado ao Poder Público municipal”, entendimento que foi ratificado 

pelo art. 5º do Estatuto da Cidade, ao prever que lei municipal específica “poderá 

determinar” a aplicação dos institutos), não pode a municipalidade inviabilizar a utili-

zação de tais institutos urbanísticos através de sua omissão em prever quais serão 

as áreas onde será possível a aplicação do parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios, sob pena de comprometer a própria efetividade da norma constitucio-

nal consagradora destas sanções por disfunção social da propriedade urbana. 

 No caso de não-indicação, no plano diretor municipal, das áreas sujeitas a 

aplicação do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, qualquer partido 

político com representação no Congresso Nacional (preferencialmente) estaria legi-

timado a ingressar no STF com a competente ação de inconstitucionalidade por o-

missão, com fulcro no art. 103 da CF54. 

 Ora, em incorrendo a municipalidade em ofensa direta ao art. 42, inciso I, 

do Estatuto da Cidade, isto é, em furtando-se a indicar as áreas sujeitas a aplicação 

do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, configurado estaria também 
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o ato de improbidade administrativa por parte do Prefeito Municipal e demais agen-

tes públicos que contribuam para tal omissão, nos termos do art. 11, I, da Lei Fede-

ral n.º 8.429/1992, que dispõe, in verbis: 

 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ato ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às institui-
ções, e notadamente: 
I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso da-
quele previsto, na regra de competência; 

 

 In casu, a conduta omissiva do agente público configuraria ofensa ao prin-

cípio da legalidade, dada a prática de ato com fim vedado por lei (edição de plano 

diretor que não preveja áreas em que podem ser aplicados o parcelamento, edifica-

ção ou utilização compulsórios). 

 Hipótese interessante também diz respeito à possibilidade de proibição, 

por parte do Município, de utilização do parcelamento, edificação ou utilização com-

pulsórios, expressamente afirmando em seu plano diretor municipal a vedação de 

aplicação de tais institutos urbanísticos em quaisquer áreas integrante de um deter-

minado município. 

 No que toca a essa questão, ficamos com o entendimento de Caramuru A. 

Francisco, que se manifesta pela admissibilidade de o município vedar, através de 

expresso dispositivo de seu plano diretor municipal, a utilização de mecanismos de 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios em seu território, simplesmente 

porque a exigência do Estatuto da Cidade, a teor do art. 42, inciso I do citado diplo-

ma legal, diz respeito tão-somente à existência de disposição a respeito da matéria, 

                                                                                                                                                         
54

 MUKAI, Toshio. Plano diretor nas Constituições federal e estadual e nas leis orgânicas municipais. in: Revista 

de direito público, São Paulo, v. 23, n. 94, p. 152-156, abr./jun. 1990, p. 155. 
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obstando, portanto, o silêncio normativo55 da municipalidade e não manifestação 

desta no plano diretor municipal no sentido de em que área alguma do município 

poder-se-ão utilizar tais instrumentos urbanísticos. 

 A outra dimensão da problemática diz respeito ao alcance mesmo da nor-

ma constitucional, de vez que vincula a aplicação dos institutos às propriedades ur-

banas de municípios que possuam plano diretor municipal e que, por via de conse-

qüência, nele prevejam área passíveis de aplicação do instituto, nos termos do art. 

41, inciso III da Lei Federal n.º 10.257/2001: 

 

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 
[...] 
III- onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previs-
tos no §4º do art. 182 da Constituição Federal; 

 

 A partir da inteligência do dispositivo retro, tem-se a vinculação obrigatória 

entre a existência de plano diretor municipal e a aplicação do parcelamento, edifica-

ção ou utilização compulsórios em um dado município, entendimento que já se pode-

ria facilmente inferir a partir da simples interpretação sistemática do ar.t 182, §4º da 

Constituição Federal de 1988. 

 Daí a importância da existência de um plano diretor municipal que oriente 

a política urbana de cada um dos municípios brasileiros, bem como o imperativo de 

previsão nestes de áreas em que se possa aplicar o parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios como forma de concretização da função social da proprieda-

de urbana. 
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2.4.4 Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios e o plano di-

retor municipal de Fortaleza 

 

 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

conta atualmente o município de Fortaleza com mais de 2 milhões de habitantes56 

vivendo em seu território, o que insere Fortaleza no rol dos maiores núcleos urbanos 

do país. 

 Assim é que, em que pese o número de habitantes, encontra-se Fortaleza 

inserida dentre os municípios sujeitos à obrigatoriedade na elaboração de um plano 

diretor municipal, nos termos do art. 41, inciso I, da Lei Federal n.º 10.257/2001. 

 A despeito da magnitude de dimensões, a realidade urbanística de Forta-

leza sempre foi pautada pela ausência de instrumentos de planejamento urbanísti-

cos eficazes, capazes de efetivamente contribuir para a construção coletiva de uma 

realidade urbana menos desigual. 

 O plano diretor municipal ora vigente no município de Fortaleza data de 

1992 e, embora editado posteriormente à Constituição Federal de 1988, espelha a 

realidade dos planejamentos urbanísticos municipais pré-CF/88, funcionando como 

programa de ação dos governos municipais, destinado precipuamente à solicitação 

de recursos para investimentos e implementação de programas setoriais nos muni-

cípios57. 

 Especificamente no que concerne aos institutos urbanísticos do parcela-

mento, edificação ou utilização compulsórios, tem-se que não fez a Lei Municipal n.º 

                                                 
56

 PEQUENO, Luis Renato Bezerra. Crise da Moradia: Uma Questão Metropolitana. Disponível em: 
<www.ippur.ufrj.br/observatorio/download/ceara4.pdf> 
57

 MENDONÇA, Jupira Gomes de. Plano diretor, gestão urbana e descentralização: novos caminhos, novos 
debates. In: FERNANDES, Edésio. Direito Urbanístico e Política Urbana no Brasil.  Belo Horizonte: Del Rey, 

2001. p. 152. 
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7.061, de 16 de janeiro de 1992 (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano) qual-

quer menção a tais institutos, o que pode ser justificado inclusive ante a inexistência, 

à época, de lei federal que regulamentasse propriamente os institutos. 

 Contudo, com a edição da Lei Federal n.º 10.257/2001 (Estatuto da Cida-

de), a inserção de novos parâmetros para o planejamento urbanístico e a ordenação 

urbana pátria forneceram, ainda que em tese, também ao município de Fortaleza, 

subsídios para uma total reformulação de seu plano diretor municipal, aproximando-

o da realidade urbana dinâmica em que Fortaleza se encontra inserida e possibili-

tando a aplicação de uma série de novos mecanismos para indução do desenvolvi-

mento urbano, estabelecimento de óbices à especulação imobiliária e gestão urbana 

democrática e participativa. 

 Em dezembro de 2004, foi enviado para aprovação na Câmara Municipal 

de Fortaleza um projeto de lei de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Ur-

bano-Ambiental de Fortaleza (PDDUA-For), que, após pressão por parte dos movi-

mentos sociais ante a argumentada ausência de participação da população na cons-

trução do projeto, teve seu processo de tramitação suspenso, tendo a nova adminis-

tração de Fortaleza se comprometido a retirar o projeto e rediscuti-lo por meio de 

uma metodologia participativa. 

 O projeto de lei de revisão do PDDU-For regulamentava, em seu Capítulo 

II – “Dos instrumentos jurídicos e políticos”, Seção XI, art. 193 a 196, os institutos do 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, acrescentando às disposições 

constantes do Estatuto da Cidade, além de um rol de objetivos a serem alcançados 

através de tais institutos urbanísticos no âmbito do município de Fortaleza (art. 194) 

a delimitação das áreas passíveis de utilização do parcelamento, edificação ou utili-

zação compulsórios (art. 196, caput), bem como a definição legal de terrenos não 
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edificados e subutilizados, em complementação às prescrições estatutárias. Assim é 

que dispunham os dispositivos retrocitados, in verbis: 

 

Art. 194. A aplicação deste instrumento urbanístico, tem como principais 
objetivos: 
 
I - Promover a reforma urbana da cidade, estruturando uma política fundiá-
ria que garanta a função social da cidade e da propriedade, ordenando o 
uso e ocupação do solo e a expansão do território urbano; 
II - Condicionar a utilização do imóvel urbano às exigências fundamentais 
de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor; 
III - Induzir a ocupação de áreas já dotadas de infra-estrutura e equipamen-
tos, mais aptas para urbanizar ou povoar; 
IV - Desestimular a manutenção de imóveis vazios ou sub-utilizados dentro 
da malha urbana da cidade, em áreas atendidas por infra-estrutura urbana 
implementada por investimentos públicos, evitando a especulação imobiliá-
ria; 
V - Aumentar a oferta de terra e edificação nas áreas atendidas por infra-
estrutura urbana, para atender a demanda existente; 
VI - Evitar a ocupação de áreas desprovidas de infra-estrutura urbana, em 
áreas de risco e em áreas de preservação ambiental; 
[...] 
Art.196 - Os terrenos ociosos, considerados subutilizados, localizados na 
Zona Urbanizada 1, Zona Urbanizada 2, Zona Adensável 2, Zona Adensá-
vel 3, são passíveis da obrigatoriedade do parcelamento, edificação ou uti-
lização compulsórios, nos termos da lei. 
§1º – São considerados, não edificados os terrenos e glebas com área su-
perior a 250m²(duzentos e cinqüenta metros quadrados), onde o coeficien-
te de aproveitamento utilizado for igual a zero. 
§2º -Considera-se subutilizado o imóvel com área superior a 
250m²(duzentos e cinqüenta metros quadrados), que tenha o seu coeficien-
te de aproveitamento inferior ao mínimo definido para o lote na zona onde 
se situam, com exceção dos: 
I - imóveis utilizados em atividades econômicas que não necessitem de edi-
ficações para exercer sua finalidade; 
II - imóveis utilizados como postos de abastecimento de veículos; 
III - imóveis integrantes do sistema de Áreas Verdes do Município.  
§3º-Planos Regionais definirão as condições e a localização em que os i-
móveis não edificados ou subutilizados ocupados por estacionamentos e 
outras atividades econômicas que não necessitem de edificação poderão 
ser considerados subutilizados, ficando sujeitos ao Parcelamento, edifica-
ção ou utilização compulsórios; Imposto Predial e Territorial Urbano Pro-
gressivo no Tempo e a Desapropriação com pagamento em Títulos da Dí-
vida Pública. 
§4º– São consideradas subutilizadas as edificações, que tenham, no míni-
mo, 80% (oitenta por cento) de sua área construída desocupada há mais 
de cinco anos, ressalvados os casos em que a desocupação resulte de im-
possibilidades jurídicas ou resultantes de pendências judiciais incidentes 
sobre o imóvel. 
[...] 
§10º- Os Planos Regionais baseados neste Plano Diretor poderão especifi-
car novas áreas de Parcelamento, Edificação ou Utilização compulsórios. 
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 Embora tenha sido o projeto de lei em epígrafe suspenso em maio de 

2005, tais dispositivos revelam-se de fundamental importância para a compreensão 

do ordenamento jurídico-urbanístico de Fortaleza, em se considerando que a atual 

gestão da Prefeitura Municipal de Fortaleza já reiniciou as discussões acerca da ela-

boração de um novo plano diretor para o município de Fortaleza, tendo sido, inclusi-

ve, divulgado em veículos de comunicação a intenção da atual gestão em aproveitar 

o projeto de lei objeto de suspensão em 2005 (segundo declaração de uma das téc-

nicas da Secretaria de Planejamento, Sra. Eveline Barros Leal, veiculada no Jornal 

“O Povo” de 10 de fevereiro do corrente ano, “O Plano deixado pelo ex-prefeito será 

aproveitado na íntegra”58), em que pese o prazo fatal até outubro de 2006 fixado pe-

la Lei Federal n.º 10.257/2001 para elaboração dos planos diretores pelas municipa-

lidades, sob pena de sanções como o corte de recursos e repasses de verbas fede-

rais. 

 A questão que se apresenta com relação à implementação dos institutos 

do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, é, justamente, a preocupa-

ção com um adequado disciplinamento do instituto, a despeito da exigüidade tempo-

ral para elaboração das disposições do Plano Diretor Municipal de Fortaleza. 

 De se ressaltar que não bastam artigos de lei in abstracto num plano dire-

tor municipal para possibilitar a plena aplicação dos institutos urbanísticos consagra-

dos no inciso I do §4º do art. 182 da CF/88. Mais do que meras repetições do texto 

constitucional, devem as prescrições do plano diretor municipal refletir a realidade 

urbana do município de Fortaleza, o que pressupõe, necessariamente, uma síntese 

diagnóstica do contexto urbano municipal. 
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 PREFEITURA discute Plano Diretor. O Povo Online – NoOlhar. Fortaleza, 10 fev. 2006. Disponível em: < 
http://www.noolhar.com/opovo/politica/565337.html>. 
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 Não há como se efetivar um parcelamento, edificação ou utilização com-

pulsórios no solo urbano de Fortaleza que sirva à efetivação da função social da ci-

dade sem se haver sequer identificado as glebas e vazios urbanos suscetíveis de 

aplicação dos institutos urbanísticos disciplinados no art. 5º do Estatuto da Cidade. 

 Também de fundamental importância se revela a interdisciplinaridade no 

processo de disciplinamento do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios 

no município de Fortaleza, superando a concepção de que se são suficientes a dis-

ponibilização de profissionais de arquitetura e urbanismo para regramento exaustivo 

dos institutos. 

 Por fim, importa ressaltar a imprescindível participação da população co-

mo atores no processo de planejamento urbano do Município de Fortaleza, colabo-

rando, através de um processo de diagnóstico participativo, na identificação das á-

reas em que podem ser aplicados os institutos do parcelamento, edificação ou utili-

zação compulsórios. 
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3 CONCLUSÃO 

 

 Conforme anteriormente exposto, a introdução dos institutos do parcela-

mento, edificação ou utilização compulsórios na legislação urbanística pátria impli-

cou significativa inovação no que concerne à concepção de propriedade urbana ado-

tada em nosso ordenamento jurídico. 

 A aplicação dos institutos em questão, mais do que simples contributo à 

publicização do direito de propriedade, pode revelar-se verdadeiro mecanismo de 

efetivação dos ideais estabelecidos pela nova política urbana adotada no país, con-

tribuindo diretamente para um maior acesso à terra, diminuição das desigualdades 

sociais e erradicação da especulação imobiliária. 

 Para que se possa, contudo, levar ao plano concreto institutos urbanísticos 

tão bem delineados no arcabouço jurídico ora vigente, cumpre que se estabeleçam 

os requisitos constitucionalmente impostos à sua aplicação, em especial no que 

concerne à indicação, no plano diretor municipal, das áreas onde poderá ser aplica-

do o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. 

 Definir as áreas passíveis de aplicação de tais institutos urbanísticos so-

bressai, outrossim, como um imperativo para a efetivação da norma constitucional 

que estabelece sanções pelo descumprimento da função social da propriedade ur-

bana; fazer-se o Poder Público municipal silente a uma tal determinação constitucio-

nal, mais do que incorrer em ato de improbidade administrativa, implica ir frontalmen-

te de encontro às disposições constitucionais acerca da política urbana. 

 Deve-se, porém, no que concerne à inclusão de tais áreas no instrumento 

básico de planejamento urbano municipal (Plano Diretor), pugnar por uma concep-

ção menos estanque e tecnicista do que seja tal determinação constitucional. 
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 Mister se faz que procedam, no âmbito dos diversos Municípios integran-

tes da federação, a estudos urbanísticos realmente comprometidos com a melhoria 

do espaço urbano, bem como alinhados com as demandas da população, de forma 

a refletir suas reivindicações e melhor estabelecer um diagnóstico da realidade ur-

bana acerca da qual se elaborará um planejamento urbano. 

 A noção de previsão de áreas no plano diretor para aplicação do parcela-

mento, edificação ou utilização extrapola, portanto, o limite meramente tecnicista de 

determinação espacial para atingir a perspectiva de determinação de áreas-alvo de 

aplicação a partir das demandas de cada um dos atores sociais envolvidos na dinâ-

mica urbana.  

 Compreendendo-se a realidade urbanística como espaço de desigualda-

des sociais e possibilitando a interação entre os diversos atores existentes nessa 

realidade, resultará certamente num planejamento urbano municipal muito mais afei-

to às finalidades que motivaram sua inclusão na Lei Federal n.º 10.257/2001. 

 Daí dizer-se que o sucesso da aplicação dos institutos do parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios dependerá da forma como serão coordenados 

e executados tais institutos, tendo como marco inicial a inclusão racional das áreas-

alvo no plano diretor municipal a partir de uma leitura da cidade real, donde advém a 

importância ímpar do ente municipal na condução do processo de implementação do 

instituto. 

 Por fim, especificamente no que concerne à realidade urbanística do mu-

nicípio de Fortaleza, espera-se que a aplicação dos institutos do parcelamento, edifi-

cação ou utilização compulsórios, a partir de uma determinação das áreas de aplica-

ção dos institutos fundada numa construção coletiva Poder Público-comunidade, 
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resulte numa arma real e passível de utilização, pronta a combater os vícios urbanos 

que ora corroem o contexto urbano de Fortaleza. 

 O gérmen da mudança está plantado; os instrumentos urbanísticos, a “cai-

xa de ferramentas” para uma política urbana local mais justa e igualitária já existe, 

está positivada e chama-se Estatuto da Cidade. Cabe agora à sociedade empunhar 

o leque de institutos jurídicos que lhes são oferecidos e fazer com que a qualidade 

de vida, a justiça social e o desenvolvimento urbano deixem de ser meras aspira-

ções constitucionais e passem ao nosso cotidiano. 
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