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RESUMO 
 

A presente tese tem por tema de estudo a função social da propriedade, delimitado sob a 

perspectiva da análise dos instrumentos constitucionais e legais capazes de conferir-lhe 

efetividade no território urbano. O objetivo deste estudo é demonstrar qual a interpretação 

adequada a ser dada aos dispositivos constitucionais contidos nos arts. 5˚, inciso XXIII, e 170, 

inciso III, em contraposição ao art. 182, § 4˚, haja vista a existência de aparente antinomia 

entre os mesmos. A abordagem utilizada foi a do método dedutivo. O procedimento 

monográfico foi empregado. O estudo teve início com uma análise histórica do direito de 

propriedade, apresentando-se a Revolução Francesa como um marco para o referido direito ao 

conferir-lhe viés individualista. Posteriormente, o surgimento da doutrina do Direito Social foi 

responsável por buscar relativizar essa característica, defendendo a necessidade de que tal 

direito atendesse a uma função social, integrante do próprio conceito de propriedade como um 

limite ao seu exercício. A despeito disso, o paradigma liberal ainda impera no exercício de tal 

direito. Surge o Neoconstitucionalismo latino-americano, em movimento comum a vários 

países da América Latina, como nova tentativa de romper com o referido viés individualista, 

conferindo-lhe uma ressignificação, aplicável também à propriedade imobiliária urbana. A 

política urbana, mecanismo de efetivação do direito à cidade, foi regulada pelo Estatuto da 

Cidade. Sua construção perpassa, necessariamente, pelo cumprimento da função social da 

propriedade, cuja definição cabe ao plano diretor. A questão urbanística apresenta-se como 

responsabilidade de todos, incluindo-se o poder público, e deve reunir as funções sociais da 

cidade e da propriedade. É dever do administrador público, na efetivação da política urbana, 

exigir o cumprimento da função social da propriedade. O descumprimento desta, 

corporificado no não atendimento aos ditames do plano diretor, foi utilizado pela Constituição 

Federal como critério para a facultativa aplicação de sanções ao proprietário faltoso, no caso 

parcelamento ou edificação compulsórios, progressividade das alíquotas do IPTU e 

desapropriação mediante pagamento com títulos da dívida pública. O emprego da sanção 

possui relevante papel para a ciência do Direito, sendo a coerção, historicamente, mecanismo 

de efetivação das normas legais. Kelsen enxerga o Direito como uma ciência regida pelo 

princípio da imputação, segundo o qual a todo comportamento a norma atribui uma 

consequência. É o Direito, para Kelsen, uma ordem coativa, apresentando-se a sanção como 

elemento essencial. Bobbio enxerga no Direito, além da função repressiva, a promocional, ou 

seja, o poder de promover comportamentos. Deve o art. 182, § 4º, da Constituição ser 

reinterpretado, conferindo-lhe hermenêutica que rechace o caráter de facultatividade 



conferido à aplicação dos instrumentos de política urbana, a fim de tornar efetivo o dever 

fundamental previsto no art. 5º, inciso XXIII, também da Lei Maior e contribuir para a 

redução dos vazios urbanos em áreas dotadas de infraestrutura. Adotando-se tal entendimento, 

deve-se analisar a responsabilidade dos gestores públicos municipais a partir de suas omissões 

na regulamentação ou aplicação dos instrumentos de política urbana, bem como os 

mecanismos judiciais ou extrajudiciais que as contorne. 

 
Palavras-chave: Direito de propriedade. Direito Social. Função social da propriedade. Direito 

à cidade. Estatuto da Cidade. Plano Diretor. Política urbana. Sanção. Improbidade 

administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

The present thesis has as its subject of study the social function of property, delimited under 

the perspective of the analysis of the constitutional and legal instruments capable of giving it 

effectiveness in the urban territory. The purpose of this study is to demonstrate what is the 

proper interpretation to be given to the constitutional provisions contained in arts. 5˚, item 

XXIII, and 170, item III, as opposed to art. 182, § 4˚, in view of the existence of an apparent 

antinomy between them. The approach used was that of the deductive method. The 

monographic procedure was used. The study began with a historical analysis of the right to 

property, presenting the French Revolution as a landmark for that right by giving it an 

individualistic bias. Subsequently, the emergence of the Social Law doctrine was responsible 

for seeking to relativize this characteristic, defending the need for such right to serve a social 

function, part of the very concept of property as a limit to its exercise. Despite this, the liberal 

paradigm still prevails in the exercise of such a right. Latin American Neoconstitutionalism 

arises, in a movement common to several Latin American countries, as a new attempt to break 

with the aforementioned individualist bias, giving it a new meaning, also applicable to urban 

real estate. Urban policy, a mechanism for realizing the right to the city, was regulated by the 

City Statute. Its construction necessarily involves the fulfillment of the social function of the 

property, whose definition falls to the master plan. The urban issue is presented as everyone's 

responsibility, including the public power, and must bring together the social functions of the 

city and property. It is the duty of the public administrator, in carrying out urban policy, to 

demand the fulfillment of the social function of the property. The breach of this, embodied in 

the non-compliance with the dictates of the master plan, was used by the Federal Constitution 

as a criterion for the optional application of sanctions to the defaulting owner, in the case of 

compulsory installment or edification, progressive IPTU rates and expropriation through 

payment with securities from the public debt. The use of sanction has an important role for the 

science of law, and coercion has historically been a mechanism for the enforcement of legal 

norms. Kelsen sees law as a science governed by the principle of imputation, according to 

which all behavior has a consequence. It is the Law, for Kelsen, a coercive order, presenting 

the sanction as an essential element. Bobbio sees in Law, in addition to the repressive 

function, the promotional one, that is the power to promote behaviors. Should art. 182, § 4, of 

the Constitution to be reinterpreted, giving it hermeneutics that rejects the optional character 

conferred to the application of urban policy instruments, in order to make the fundamental 

duty provided for in art. 5, item XXIII, also of the Major Law and contribute to the reduction 



of urban voids in areas with infrastructure. Adopting such an understanding, the responsibility 

of municipal public managers should be analyzed based on their omissions in the regulation 

or application of urban policy instruments, as well as the judicial or extrajudicial mechanisms 

that circumvent them. 

 

Keywords: Property right. Social Law. Social function of property. Right to the city. City 

Statute. Master plan. Urban politics. Sanction. Administrative dishonesty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
La presente tesis tiene como tema de estudio la función social de la propiedad, delimitada 

bajo la perspectiva del análisis de instrumentos constitucionales y legales capaces de darle 

efectividad en el territorio urbano. El propósito de este estudio es demostrar cuál es la 

interpretación adecuada que debe darse a las disposiciones constitucionales contenidas en los 

arts. 5˚, ítem XXIII, y 170, ítem III, en oposición al art. 182, § 4˚, en vista de la existencia de 

una aparente antinomia entre ellos. El enfoque utilizado fue el método deductivo. Se utilizó el 

procedimiento monográfico. El estudio comenzó con un análisis histórico del derecho a la 

propiedad, presentando la Revolución Francesa como un hito para ese derecho al darle un 

sesgo individualista. Posteriormente, el surgimiento de la doctrina del Derecho Social fue 

responsable de tratar de relativizar esta característica, defendiendo la necesidad de ese 

derecho de cumplir una función social, parte del concepto mismo de propiedad como límite 

para su ejercicio. A pesar de esto, el paradigma liberal aún prevalece en el ejercicio de tal 

derecho. El neoconstitucionalismo latinoamericano surge, en un movimiento común a varios 

países latinoamericanos, como un nuevo intento de romper con el sesgo individualista antes 

mencionado, dándole un nuevo significado, también aplicable a los bienes inmuebles urbanos. 

La política urbana, un mecanismo para realizar el derecho a la ciudad, estaba regulada por el 

Estatuto de la Ciudad. Su construcción necesariamente pasa por el cumplimiento de la función 

social de la propiedad, cuya definición recae en el plan maestro. El problema urbano se 

presenta como responsabilidad de todos, incluido el poder público, y debe reunir las funciones 

sociales de la ciudad y la propiedad. Es deber del administrador público, al llevar a cabo la 

política urbana, exigir el cumplimiento de la función social de la propiedad. El 

incumplimiento de esto, encarnado en el incumplimiento de los dictados del plan maestro, fue 

utilizado por la Constitución Federal como criterio para la aplicación opcional de sanciones al 

propietario incumplidor, en el caso de la cuota obligatoria o edificación, tasas progresivas de 

IPTU y expropiación mediante el pago con valores de la IPTU. deuda pública. El uso de la 

sanción tiene un papel importante para la ciencia del derecho, siendo la coerción, 

históricamente, un mecanismo para la aplicación de las normas legales. Kelsen ve el derecho 

como una ciencia regida por el principio de imputación, según el cual todo comportamiento 

tiene una consecuencia. Es la Ley, para Kelsen, una orden coercitiva, que presenta la sanción 

como un elemento esencial. Bobbio ve en la ley, además de la función represiva, la función de 

promoción, es decir, el poder de promover el comportamiento. ¿Debería el art. 182, § 4, de la 

Constitución para ser reinterpretada, dándole una hermenéutica que rechaza el carácter 



facultativo conferido a la aplicación de los instrumentos de política urbana, a fin de cumplir 

con el deber fundamental previsto en el art. 5, punto XXIII, también de la Ley Mayor y 

contribuyen a la reducción de vacíos urbanos en áreas con infraestructura. Adoptando tal 

entendimiento, la responsabilidad de los administradores públicos municipales debe 

analizarse en función de sus omisiones en la regulación o aplicación de los instrumentos de 

política urbana, así como los mecanismos judiciales o extrajudiciales que los eluden. 

 

Palabras clave: Derecho de propiedad. Derecho social. Función social de la propiedad. 

Derecho a la ciudad. Estatuto de la ciudad. Plan Maestro. Política urbana Sanción. 

Deshonestidad administrativa. 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente tese foi desenvolvida a partir da temática da função social da propriedade, 

voltando-se o seu estudo à análise dos instrumentos constitucionais e legais capazes de 

conferir-lhe efetividade no âmbito do território urbano. Adotou-se como problema a 

identificação do(s) mecanismo(s) jurídico(s) (não necessariamente judiciais) adequado(s) a 

efetivar a função social da propriedade do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 

utilizado (vazios urbanos) frente à omissão do poder público municipal na regulamentação ou 

aplicação das sanções previstas no artigo 182, § 4º, da Constituição, tomando por base o fato 

deste dispor como facultativa a elaboração de norma que determine o emprego daquelas. 

O objetivo geral deste estudo é investigar qual a interpretação adequada a ser dada 

aos dispositivos constitucionais contidos nos arts. 5º, inciso XXIII, e 170, inciso III, em 

contraposição ao art. 182, § 4º, haja vista a existência de aparente antinomia entre os mesmos. 

Suscitou-se, como principal hipótese, a necessidade de superação desta referida antinomia 

aparente entre normas originárias da Constituição Federal, no sentido de conciliar a obrigação 

de que todas as propriedades atendam à sua função social (arts. 5˚, inciso XXIII, e 170, inciso 

III), dentre elas a urbana, e a busca pelo pleno desenvolvimento das cidades (art. 182, caput) 

com a faculdade conferida ao poder público municipal na elaboração de norma que exija 

forçadamente o cumprimento da função social da propriedade urbana não edificada, 

subutilizada ou não utilizada (art. 182, § 4˚). Para tanto, propôs-se como resultado hipotético 

da pesquisa a realização de interpretação sistemática de tais dispositivos constitucionais, no 

sentido de ser reconhecida a obrigação do poder público municipal de exigir o cumprimento 

da função social da propriedade urbana, relegando-se a faculdade de aplicar as sanções às 

hipóteses em que também exista faculdade de edição de plano diretor. 

 A abordagem utilizada foi a do método dedutivo, e empregou-se o procedimento 

monográfico, com a fundamentação necessária obtida através de pesquisas bibliográficas. 

Justifica-se a pesquisa na obrigação de respeito ao princípio da função social da propriedade 

que recai sobre todas as que espécies de propriedades, dentre elas a imobiliária urbana, para 

quem a Lei Maior estabelece ser o plano diretor o responsável pela definição da sua noção de 

função social.  

A despeito da obrigação de cumprimento da aludida função social, a Constituição 

Federal estabelece aos Municípios como facultativa a utilização dos instrumentos de política 

urbana previstos em seu art. 182, § 4˚, os quais têm por finalidade justamente compelir o 

proprietário urbano ao cumprimento de sua função social e auxiliar o administrador público 
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no trabalho de promover o desenvolvimento adequado da cidade através do efetivo 

aproveitamento da propriedade imobiliária. 

Relegar a exigência de cumprimento da função social da propriedade urbana ao 

voluntarismo estatal tem trazido sérios prejuízos ao meio ambiente urbano. Do 

descumprimento da função social da propriedade imobiliária urbana decorrem, infelizmente, 

sérias consequências, como, por exemplo, o abandono de imóveis residenciais nas regiões 

comerciais das cidades, servindo de local de consumo de substâncias entorpecentes. É 

exemplo, ainda, a horizontalização da zona urbana dos municípios, decorrente de grandes 

vazios de glebas de terras não exploradas, com nítido fim especulativo, demandando do poder 

público maiores investimentos em infraestrutura e serviços para atender às demandas de 

novas regiões urbanas que surgem para contornar tais vazios. Estas realidades poderiam ser 

modificadas com o emprego de políticas públicas efetivas que visassem, de fato, o bem 

comum, alcançável, em parte, através do adequado aproveitamento imobiliário urbano; 

porém, a realidade político-administrativa do Brasil aponta para um cenário diverso, em que 

os gestores públicos não demonstram a preocupação adequada para com a ordenação urbana. 

Adentrando-se um pouco no conteúdo do trabalho, pode-se antecipar que o primeiro 

capítulo será dedicado ao estudo do instituto da propriedade em si, iniciando-se por um 

resgate histórico do mesmo, em especial quanto à sua origem, se anterior ou posterior ao 

próprio Estado. Historicamente, pode-se afirmar que o direito romano teve grande 

importância para a propriedade enquanto instituto do Direito Civil, independentemente da 

inexistência de consenso da doutrina quanto ao momento do surgimento da propriedade 

privada, embora alguns autores indiquem a fundação de Roma, ocorrida em 753 a.C., como o 

marco histórico deste. Passou a propriedade por variações em sua estrutura durante todo o 

período da Antiguidade Clássica, compreendido entre 753 a.C. e 476 d.C., e, simultaneamente 

à expansão do império romano, gradativamente perdeu o seu originário viés coletivo, fruto da 

exploração grupal, tornando-se um bem individual. Ao final da Antiguidade Clássica (476 

d.C.), apresentava a propriedade características de um direito absoluto e exclusivo. 

A queda do Império Romano do Ocidente, ocorrida em 476 d.C., marcou o início do 

sistema feudal de utilização da propriedade, deixando de lado a propriedade tida como 

absoluta e exclusiva. O modelo feudal tinha como característica o fato da propriedade 

apresentar-se bifurcada, ou seja, o domínio direto do bem permanecia com o senhor feudal, e 

este concedia ao vassalo o domínio útil das terras. Essa forma de divisão da propriedade deu 

origem ao instituto da enfiteuse. 
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Posteriormente, o caráter individualista do direito de propriedade surgido em Roma 

ressurgiu com maior intensidade no século XVIII, após a Revolução Francesa, com a 

ascensão da burguesia ao poder. A burguesia, na ânsia por exercer o direito de propriedade e 

com o auxílio das classes populares, promoveu a revolução pregando os ideais de igualdade, 

liberdade e fraternidade; todavia, observou-se, na realidade, que a burguesia disfarçou ter por 

objetivo o benefício geral com o único intuito de obter o apoio das classes populares, mas 

tinha apenas interesses capitalistas egoístas. 

A reunificação da propriedade então ocorrida pôs fim à bifurcação outrora existente 

no período feudal, culminando a evolução do direito de propriedade, assim, com o advento do 

Estado Liberal de Direito, fruto da Revolução Francesa (1789). Essa concepção liberal deu 

especial relevo à propriedade privada e à liberdade como direitos individuais fundamentais, 

passando o Estado a fundar-se em tais preceitos, a ponto de o interesse social corresponder, 

em realidade, à soma da realização dos interesses individuais de todos os cidadãos.  

O Estado Liberal foi marcado pelo império da lei e, consequentemente, pelo respeito 

aos direitos individuais, cabendo ao Estado o dever de respeitar os direitos dos cidadãos e 

suas liberdades públicas. Com o surgimento da obrigação legal do Estado de respeitar os 

direitos fundamentais, o que se pôde ver fora a não intromissão do soberano no exercício dos 

direitos pelos particulares, dentre eles o direito de propriedade. Passou o direito de 

propriedade então a gozar de características individualistas, como um verdadeiro direito 

subjetivo do proprietário, atribuindo-se a este os poderes para fazer o que lhe bem aprouvesse 

quanto ao seu patrimônio, inclusive abandoná-lo e até mesmo destruí-lo.  

Assistiu-se, após a Revolução Francesa, a um período de intenso individualismo, que 

impôs ao Estado, antes absoluto, através do império da lei e do respeito aos direitos 

individuais, enfrentar um período de uma danosa intervenção mínima sobre a sociedade. Tal 

situação fez com que a sociedade, por si só, paulatinamente demandasse do ente estatal uma 

mudança de comportamento, que passou, obviamente, por alterações no Direito então vigente, 

apresentando-se as primeiras delas nos textos constitucionais advindos na segunda década do 

século XX, a exemplo da Constituição mexicana (1917) e da de Weimar (1919), com o 

surgimento do Estado do Bem-Estar Social. 

Sobre o direito de propriedade, a influência do Estado do Bem-Estar Social impôs 

relevantes transformações ao longo do tempo. A doutrina do Direito Social, neste cenário de 

socialização das relações privadas, determinou o surgimento da função social da propriedade, 

como contraposição ao caráter individualista que o direito de propriedade teve após a 

Revolução Francesa. Tal doutrina trouxe, portanto, uma nova visão do direito de propriedade, 



19 
 

um novo tratamento dado a este pelo Direito em si. Toda a influência provocada pela doutrina 

do Direito Social sobre o direito de propriedade repercutiu no sentido de que este passou a 

demandar do seu titular a obrigação de se comportar de modo a trazer um retorno para a 

comunidade. 

Não se pode negar, porém, a influência que o processo de colonização europeu teve 

sobre a América e sobre o desenvolvimento jurídico desta, a ponto de o paradigma da 

propriedade instituído através do ideal liberal não ter sido contido nem mesmo pela 

introdução da função social da propriedade como um aspecto do próprio conteúdo do direito 

de propriedade. É fato, pois, que, historicamente e ainda hoje, o exercício do direito de 

propriedade tem sido marcado pela forma liberal. 

Posto tal panorama histórico, constatar-se-á que uma parcela da doutrina, ao analisar 

o papel do Estado em suas formas liberal mínima e socialista, identificará a necessidade de 

um equilíbrio entre tais formas como uma via adequada para a vivência comunitária, 

justificando seu raciocínio com o apontamento dos erros de tais sistemas. Assim é que 

enxerga a doutrina o início de uma mudança de perspectiva no final do século XX, 

reformulando-se o constitucionalismo a partir de um processo de refundação da democracia, 

com a inserção, inclusive, de deveres fundamentais aos particulares. Isso demanda, por via de 

conseqüência, também uma mudança de paradigma quanto ao instituto da propriedade, para 

que passe a atender aos novos preceitos do constitucionalismo, voltado para o social, o 

humano e coletivo. Já em curso na América Latina, essa mudança de paradigma foi 

denominada pela doutrina de “novo constitucionalismo latino-americano”, tendo-se adotado, 

como marco teórico, os estudos de Ramiro Ávila Santamaría. 

Os movimentos de luta surgidos, em especial, nas décadas de 1960 a 1990, em 

contraposição a regimes políticos autoritários na América Latina, lograram êxito em 

introduzir nas novas cartas constitucionais que se seguiram na região uma refundação da 

democracia, apresentando novos significados para institutos como a dignidade da pessoa 

humana, a propriedade e direitos fundamentais sociais, em especial os coletivos. 

Especificamente com relação à propriedade, esta sofreu forte pressão social e política dos 

processos revolucionários para que deixasse de ser considerada absoluta, retornando a função 

social com maior peso.  

É fato que, passados mais de 30 (trinta) anos após a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1998 e de seus novos valores, o Direito tem se mostrado 

incapaz de adequar-se às relações sociais. Há, portanto, a necessidade de que o Direito crie 

mecanismos de adaptação à complexidade atual das relações sociais. Princípios 
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constitucionais destinados a transformar a realidade social não alcançaram ainda seus 

objetivos, a exemplo da própria função social da propriedade. No caso brasileiro, a despeito 

de a Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso XXIII, aduzir que a propriedade atenderá à 

sua função social, pouca consciência há por parte dos legisladores, administradores públicos e 

até mesmo dos próprios cidadãos de uma forma geral quanto ao seu cumprimento. Na prática, 

não se vislumbra que a função social, como dever fundamental dos cidadãos-proprietários, 

tenha sido incorporada à cultura nacional, tanto no âmbito de visão dos obrigados como 

daqueles competentes para exigir-lhe o cumprimento. Isso impede que se implementem os 

valores mais elementares do Estado Social e Democrático de Direito, entre eles o bem estar 

social, o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana e o direito à vida.  

Assim, o novo constitucionalismo latino-americano parece representar o que se 

espera deste novo paradigma acerca do direito de propriedade e, através das constituições 

elaboradas no período de redemocratização, introduziu uma nova percepção para tal direito, 

mais includente e aberta a novos formatos e titulares antes negados em seus direitos 

territoriais, como índios e negros, em especial, mas afetando pobres e migrantes em geral. 

No segundo capítulo, abordar-se-á a política urbana e a sua relação com a função 

social da propriedade, com o fito de se averiguar a existência de dependência entre ambas. 

Para tanto, necessário se fará, antes de tudo, também um resgate histórico do processo de 

formação das cidades, bem como dos efeitos do processo de industrialização sobre estas, o 

qual teve início em meados do século XIX e representou uma ruptura do sistema urbano 

preexistente.  

O processo de implantação e concentração de indústrias determinou a separação 

entre o lugar de trabalho e o lugar de residência, fazendo surgir, pois, problemas relacionados 

à moradia, dos quais decorreram, por sua vez, lutas de classes pela questão habitacional. A 

luta de classes associada ao processo de industrialização repercutiu na formação do espaço 

urbano, ocasionando, como resultado, o acesso à terra pela classe trabalhadora, bem como à 

habitação e a transportes baratos em subúrbios. Tentativas de contenção das revoluções 

urbanas foram feitas através de técnicas de controle social, representadas, por exemplo, pela 

expressão “dourar o gueto”, ou seja, ofertar melhorias às regiões suburbanas como forma de 

controle social, tudo isso em nome de um alegado “princípio da comunidade”. 

Para fazer frente aos problemas surgidos em razão da industrialização é que surge o 

urbanismo, hodiernamente dotado de objetivos bem mais amplos do que os que outrora 

apresentou. Certo é, porém, que a maioria destes objetivos, a serem alcançados conjuntamente 

pelos particulares e poderes públicos, está diretamente relacionada ao uso da propriedade 
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privada. A legislação civil assegura o direito de propriedade individual; porém, o regramento 

urbanístico é quem delimitará o seu conteúdo, motivo pelo qual o direito de propriedade 

urbana submeter-se-á à função pública do urbanismo, tendo seu exercício controlado por este. 

O urbanismo surge, portanto, para conciliar os interesses particulares e coletivos com relação 

aos efeitos que o exercício do direito de propriedade possa provocar no espaço urbano. 

A realidade brasileira não está alheia aos problemas que o mau gerenciamento 

urbanístico ocasiona aos centros urbanos e, principalmente, aos cidadãos que nele residem, 

como fruto de errôneas (ou até mesmo inexistentes) políticas urbanas. É fato, porém, que a 

concepção de cidade hoje predominante não condiz mais com aquela adotada quando do 

início do processo de urbanização, o que acaba por impactar, obviamente, na noção de função 

social da propriedade urbana. Os efeitos do mau aproveitamento da propriedade imobiliária, 

em especial a urbana, são sentidos no dia-a-dia da cidade e vistos sem a necessidade de um 

olhar mais acurado. Sua origem, obviamente, remonta há muito tempo, podendo-se associar 

ao processo de colonização aqui desenvolvido. 

A partir de estudos no âmbito do Direito Urbanístico, passou-se a defender, portanto, 

a existência de um direito à cidade, cuja implementação demanda o envolvimento de todos os 

agentes atuantes no espaço urbano, dentre eles os proprietários de imóveis urbanos, 

obviamente. A doutrina entende o direito à cidade como ainda em construção, tomando forma 

no direito público brasileiro, mas já considerado como um direito humano e conectado com 

outros direitos, em uma composição complexa. Apresenta-se como um direito de matiz e 

titularidade coletiva, bem como transgeracional. Considerando-se, pois, a existência de um 

direito à cidade com tais características, cabe, pois, perquirir: a quem cabe implementá-lo?  

A busca de uma resposta adequada a este questionamento deve-se ao fato de que 

merece ser melhor discutido qual o papel que possuem o poder público e os particulares na 

efetivação do mesmo. Observa-se, em verdade, que a implementação do direito à cidade está 

diretamente relacionada à forma como é tratado o espaço urbano, tanto pelo poder público 

como pelos particulares, sejam elas proprietários, possuidores etc., e a presente pesquisa 

busca perquirir o papel de cada um destes, com ênfase especial no poder público. 

É fato que a forma tradicional de se conduzir a política urbana, de um modo geral, 

não tem sido capaz de realizar uma reestruturação sócio-espacial, causando, em verdade, um 

desenvolvimento desigual. Há a necessidade, portanto, de se repensar a forma como é 

produzido o espaço urbano, haja vista que este deve ser pensado na perspectiva do todo, do 

grupo social, e não apenas do proprietário, que teima em exercer o seu direito através de um 

modelo liberal. 
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Não há dúvida da relação existente entre as funções sociais da cidade e da 

propriedade, sendo manifesto o efeito, positivo ou negativo, que esta causa sobre a cidade 

como um todo caso, respectivamente, seja ou não cumprida. A efetivação do direito à cidade 

decorrerá, pois, do sucesso das políticas públicas a serem adotadas pelo gestor público 

municipal, inclusive as voltadas ao cumprimento da função social da propriedade urbana.  

Com base no papel conferido à política urbana na implementação do direitio à 

cidade, investiga-se no presente trabalho também qual o grau de comprometimento que deve 

ter o administrador público quanto à exigência do atendimento de referida função social, ou 

seja, se sua atuação nesta seara poderia ser concebida como uma mera faculdade ou, na 

realidade, como um dever funcional. Outrossim, perquire-se qual o papel do Direito na 

transformação da realidade social, haja vista a existência de normas constitucionais que 

expressamente dispõem acerca da necessidade de cumprimento da função social, tudo isso 

voltado, precipuamente, aos solos urbanos tachados de “vazios urbanos”, no caso os espaços 

não edificados, subutilizados ou não utilizados. 

O terceiro capítulo da presente pesquisa volta-se, especificamente, ao papel 

reservado à sanção na ciência do Direito e à eficácia de seu emprego na implementação da 

função social da propriedade urbana. O exercício da propriedade privada no âmbito urbano 

deve ser regulado pelo poder público municipal, quando da formulação de sua política urbana, 

e dita regulação é que deve estabelecer o que se esperar do proprietário que se considere 

cumpridor de seu dever fundamental de respeito à função social. A despeito disso, constata-se 

que os Municípios, em sua maioria, não exercem a contento dita competência, muito embora a 

existência de obrigação que recai sobre os gestores públicos de intervir na política urbana com 

tal finalidade. Discute-se neste trabalho, pois, a contribuição que pode ser dada ao 

desenvolvimento da política urbana através do emprego da sanção, tanto em desfavor dos 

particulares omissos quanto dos próprios gestores públicos que venham a descuprir a 

obrigação de intervenção na política urbana. 

Ao se falar em sanção, vem à memória, em um primeiro momento, a sanção penal; 

todavia, não se pode esquecer a existência de outros tipos de sanções, a exemplo das 

administrativas, como os instrumentos de política urbana objetos desta tese, além das sanções 

ditas premiais. A aplicação dos instrumentos de política urbana em desfavor dos proprietários 

faltosos, muitos deles partidários da ideologia liberal no exercício do direito de propriedade, 

poderá ensejar, eventualmente, o surgimento de conflitos com a sua fundamentação, que é a 

defesa da solidariedade social, a ser implementada pelo gestor público através da exigência da 

função social da propiedade urbana.  
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A sanção, como será exposto, possui funções a desempenhar que vão muito além da 

única e exclusiva imposição do castigo ao transgressor da norma, produzindo efeitos variados 

perante toda a sociedade. Interessante se faz o registro de que a ela é conferido, em várias 

correntes filosóficas do Direito, papel de destaque na efetivação da norma, merecendo, pois, 

um estudo mais aprofundado a partir do pensamento de alguns filósofos do Direito, a exemplo 

de Rudolf Von Jhering, Hans Kelsen, Carlos Cossio, Norberto Bobbio e Herbert Hart. 

A problemática do cumprimento da função social pelas propriedades urbanas 

caracterizadas como não edificadas, não utilizadas ou subutilizadas sujeita-se ao dever 

constitucional inserto no art. 5º, XXIII, segundo o qual a propriedade, em qualquer espécie, 

atenderá à sua função social. Todavia, ao disciplinar a atuação do poder público municipal na 

exigência do cumprimento da função social pela propriedade imobiliária urbana, o legislador 

constituinte, no art. 182, § 4°, concedeu-lhe, na textualidade da norma, a faculdade de exigir o 

adequado aproveitamento do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, através 

do emprego dos instrumentos de política urbana de parcelamento ou edificação compulsórios, 

IPTU progressivo no tempo e desapropriação mediante pagamento com títulos da dívida 

pública. 

Em uma análise contraposta, não se vislumbra, no Estatuto da Cidade, em especial 

no seu art. 4°, outro mecanismo hábil a forçar o proprietário ao alcance da função social da 

propriedade dos referidos tipos de solo que não o emprego das sanções ditas facultativas pelo 

legislador constituinte. Assim, a ausência de outra modalidade de sanção, seja de aplicação 

obrigatória ou facultativa, ou de outro instrumento jurídico, associada ao raríssimo emprego 

dos aludidos instrumentos de política urbana por parte dos Municípios, tem feito com que, ao 

final, o cumprimento da função social da propriedade urbana seja uma decisão exclusiva do 

proprietário, sem qualquer espécie de ingerência por parte do poder público municipal. 

Parece, portanto, instalar-se uma contradição entre os aludidos dispositivos 

constitucionais, violando a coerência que deve existir dentro dos sistemas normativos. Ao 

mesmo tempo em que a Constituição Federal obriga a todas as espécies de propriedade o 

atendimento de sua função social, confere ao poder público municipal a faculdade de exigir o 

seu cumprimento no caso dos aludidos tipos de solo urbano. Ora, se o cumprimento da função 

social da propriedade é um dever fundamental do propretário, se ao poder público municipal 

incumbe também o dever de exigir o cumprimento da função social da propriedade urbana, e 

se o poder público municipal é o único legitimado a exigir o cumprimento da função social da 

propriedade urbana, como se pode falar em mera faculdade de utilização dos instrumentos de 

política urbana? O tratamento da situação como facultativa tem feito com que, em verdade, 
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essa faculdade se apresente como uma verdadeira omissão, tanto que são raros os Municípios 

brasileiros que já regularam o emprego de tais sanções.  

Faz-se necessária, portanto, a construção de interpretação constitucional que supere a 

aparente contradição suscitada, a fim de dar eficácia à norma constitucional que impõe o 

efetivo cumprimento da função social por todas as espécies de propriedades, em especial a 

propriedade imobiliária urbana caracterizada como não utilizada, não edificada ou 

subutilizada.  

Apresentam-se no presente trabalho alguns dos prejuízos causados às cidades e 

advindos do descumprimento das funções sociais da propriedade e das cidades. Papel de 

relevo no assunto é conferido aos poderes públicos, em especial ao municipal; todavia, na 

realidade brasileira, tem-se observado que poucos são os Municípios que empregam os 

instrumentos de política urbana postos à sua disposição na Constituição e destinados a corrigir 

distorções constatadas no uso do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado (art. 

182, § 4º, CF/88). 

Buscou-se cumprir, portanto, no quarto capítulo desta tese, a tarefa de estudar e 

propor mecanismos administrativos e/ou judiciais que sejam capazes de solucionar a 

problemática apresentada, principalmente quando a omissão não seja mais apenas do 

proprietário faltoso, mas também do poder público municipal, a quem compete, 

precipuamente, a condução da política urbana. 

Procurou-se, ao final do trabalho, analisar os passos a serem dados pelo poder 

público municipal até a efetivação da função social da propriedade urbana, constatando-se que 

a sua omissão pode ser tanto normativa quanto administrativa. Aquela diria respeito à inércia 

do poder público municipal quanto à edição das legislações necessárias à implementação dos 

instrumentos de política urbana previstos no art. 182, § 4º, da Constituição Federal; já esta 

ocorreria quando, embora editadas as legislações referidas, não adota a gestão pública 

municipal os procedimentos administrativos necessários à sua efetivação, como, por exemplo, 

a instauração de processo administrativo para notificação do proprietário faltoso, com o fito 

de iniciar o cômputo do prazo para parcelamento ou edificação compulsórios. 

A primeira tentação, obviamente, seria acionar o Poder Judiciário e exigir deste 

provimento jurisdicional que objetivasse, a qualquer custo, a implementação do princípio da 

função social da propriedade urbana, obstado em virtude da omissão legislativa. Todavia, é 

legítima a atuação judicial ativista que supre e acaba por exercer a atividade legislativa em 

conjunto com a judicial? Este é um dos questionamentos que se propõe a responder com a 

presente pesquisa. 
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1 PROPRIEDADE PRIVADA E SEU PROCESSO EVOLUTIVO  
 

O estudo da propriedade privada, hodiernamente, não pode vir dissociado do de sua 

respectiva função social, sob o risco de não se compreender efetivamente o significado 

daquele instituto para o Direito atual. É fato, todavia, que o direito de propriedade nem 

sempre apresentou como característica esta sua função social, motivo pelo qual urge uma 

reconstrução evolutiva sua, a fim de um melhor entendimento. 

Etimologicamente, Martignetii (1998, p. 1.021) afirma que o vocábulo propriedade 

derivaria “do adjetivo latino proprius” e teria por significado aquilo que seria de um indivíduo 

específico ou de um objeto específico, com a clara acepção de oposição entre este indivíduo 

ou objeto e o restante dos universos dos indivíduos ou objetos. 

Assim, há de se perquirir inicialmente, por razões óbvias, a origem da propriedade 

privada, assunto que levanta questionamentos, dentre eles, por exemplo, quanto ao momento 

de seu surgimento, se anterior ou posterior ao Estado. Compreender a propriedade privada 

como surgida antes do Estado significa, para os que partilham de tal pensamento, entendê-la 

como um direito natural; já os que a enxergam como surgida após a formação do Estado a 

veem como uma criação do direito positivo. 

Schmitt (2014, p. 41-44) se encontra dentre os autores que se filiam à primeira 

corrente e admite que a propriedade surge da apoderação, à qual ele chama de “tomada da 

terra”. Ela produz efeitos tanto internos quanto externos; aqueles ocorrentes dentro do próprio 

grupo e relacionados à definição das posses e propriedades e à própria criação destas, sejam 

elas coletivas ou individuais, privadas ou públicas; já estes destinam-se às demais 

comunidades, servindo-lhes de limites. 

Ainda segundo Schmitt (2014, p. 65-79), a palavra grega nomos tem por significado 

a primeira medição, a primeira tomada da terra realizada, a qual, em alguns casos, é capaz de 

inaugurar, fundar uma nova ordem, ou seja, um novo Estado. Portanto, para ele, o surgimento 

da propriedade precederia o do próprio Estado e do Direito, tido por Schmitt como uma 

“unidade de ordenação e localização”. 

Locke (1998, p. 415) também se filia a esta linha de opinião, enxergando a 

humanidade como uma criação divina, existente, antes do surgimento do Estado, em um 

estado de natureza caracterizado por uma situação de perfeita liberdade e igualdade entre os 

homens. A propriedade, por sua vez, adviria da apoderação do homem sobre a terra, tornando-

a produtiva. O Estado seria, portanto, uma criação posterior à propriedade privada, surgindo, 

na realidade, com o objetivo de tutelar os próprios homens quanto a seus eventuais excessos 
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no exercício de seus direitos. 

Macpherson (1979, p. 212-214), desenvolvendo uma profunda análise sobre a obra 

de Locke, corrobora que este compreenderia a propriedade privada como um direito natural, 

por entender indispensável ao homem, para a conservação de sua vida, apoderar-se, através do 

trabalho, dos meios necessários à preservação daquela. Ao mesmo tempo em que Locke 

justificaria a propriedade com base na lei natural, utilizaria esta para atribuir-lhe limites, 

fundados na vedação ao desperdício (impossibilidade do homem possuir mais terra do que 

pudesse administrar e os seus frutos consumir) e na suficiência das terras existentes (a 

apoderação de terras por um homem, na quantidade adequada para suprir suas necessidades, 

não excluiria a apropriação por outros homens, por existir terras suficientes para todos). 

Vai além Macpherson (1979, p. 215) ao afirmar que, antes mesmo do contrato social, 

ou seja, ainda fundados na lei natural, teriam os homens estabelecido uma outra convenção 

social acerca do surgimento do dinheiro, o qual desempenharia a função de moeda de troca e 

permitiria que a produção excedente fosse trocada por ouro ou prata, não havendo mais 

desperdício em virtude destes poderem ser acumulados sem perecibilidade. Assim, poderia o 

homem acumular mais propriedades do que aquelas cujos frutos pudesse consumir, tornando-

as produtivas através do emprego de mão-de-obra, que se tornaria assalariada. Esta mão-de-

obra assalariada, a seu ver, teria justificado para Locke também a superação do segundo limite 

natural ao exercício do direito de propriedade, ao afirmar este que seria mais benéfico para 

uma determinada região ter parte de sua terra concentrada e produtiva, com a contratação de 

mão-de-obra, do que distribuída e improdutiva ou com baixa produtividade. 

Essa configuração da propriedade privada, na visão de Macpherson acerca da obra de 

Locke, justifica o perfil individualista com que aquela passou a ser vista após a fundação do 

Estado, tendo sido “recepcionada” pelo contrato social que fundou a sociedade civil. Assim, 

para Macpherson (1979, p. 233), extrai-se de Locke que “a teoria da propriedade, no todo, é 

uma justificação do direito natural, não apenas à propriedade desigual, mas a uma apropriação 

individual ilimitada”, tudo isso fundando-se, tendo por origem a ideia de que o trabalho e seus 

frutos pertencem ao homem. 

Pufendorf (2007, p. 95-97) também via na propriedade privada uma origem 

naturalista, dada por Deus aos homens, assim como o fora também o próprio direito natural, 

entendido como “as Leis da Sociedade Humana, por meio das quais os Homens são 

orientados sobre como se tornar Membros úteis dessa Sociedade, e sem as quais ela faz-se em 

pedaços”. Sua reflexão traz como “Lei fundamental da Natureza que TODO HOMEM 

DEVERIA, O QUANTO LHE FOR POSSÍVEL, PRESERVAR PROMOVER A 
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SOCIEDADE: Isto é, o Bem-Estar da Humanidade”. 

Partindo de tal concepção, Pufendorf (2007, p. 197-199) entende que a vida social foi 

imposta por Deus, criador do direito natural, e que a propriedade seria “um Direito, pelo qual 

a Substância, por assim dizer, de alguma Coisa pertence tanto a um que não pode da mesma 

maneira pertencer totalmente a Um Outro”, decorrendo da apropriação. Assim, as coisas 

teriam sido deixadas por Deus à disposição dos homens, restando acertado que a propriedade 

privada surgiria da primeira apropriação, desde que limitada ao suficiente às necessidades 

pessoais e sem comprometer as dos demais. Haveria, segundo o referido autor, um acordo 

geral neste sentido, para introduzir a propriedade privada pela primeva apropriação. 

Também a Igreja Católica manifestou-se formalmente através da Encíclica Rerum 

Novarum1, datada de 15 de maio de 1891, em seu § 5º, no sentido de entender a propriedade 

privada como um direito natural do homem, anterior ao Estado, positivando o pensamento de 

que a natureza pôs a terra à disposição daquele para que dela retirasse a sua sobrevivência. 

Em um momento histórico em que a doutrina socialista buscava consolidar-se, interessante é 

o posicionamento da Igreja Católica quanto ao exercício da propriedade comum, deixando 

explícito no referido texto que não fora da intenção de Deus uma ocupação comum e confusa 

das terras por todos os homens. Embora não tenha Deus dado a propriedade da terra a pessoas 

específicas, deixou-as livres para, dentro de sua criatividade, criarem os institutos necessários 

a regular a sua apropriação. Finaliza tal parágrafo, em arremate, afirmando que a propriedade 

privada não deixa de servir a todos os homens, mormente porque estes se alimentariam dos 

produtos da terra, e que a propriedade da terra não deveria ser universal, mas, sim, o trabalho, 

fonte universal do sustento.  

Moreira (1986, p. 65) também é um dos que afirmam ser a propriedade privada um 

direito natural e divino, ao afirmar “que a propriedade privada, inclusa a dos meios de 

produção, é um direito natural, que a todos compete e que o Estado não pode, sob nenhum 

                                                           
1 PAPA LEÃO XIII. Carta Encíclica Rerum Novarum. 1891. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/leo-

xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html>. Acesso em: 07 abr. 2016. Diz o 
referido parágrafo: 
5. [...].E não se apele para a providência do Estado, porque o Estado é posterior ao homem, e antes que ele pudesse 
formar-se, já o homem tinha recebido da natureza o direito de viver e proteger a sua existência. Não se oponha 
também à legitimidade da propriedade particular o facto de que Deus concedeu a terra a todo o gênero humano para 
a gozar, porque Deus não a concedeu aos homens para que a dominassem confusamente todos juntos. Tal não é o 
sentido dessa verdade. Ela significa, unicamente, que Deus não assinou uma parte a nenhum homem em particular, 
mas quis deixar a limitação das propriedades à indústria humana e às instituições dos povos. Aliás, posto que 
dividida em propriedades particulares, a terra não deixa de servir à utilidade comum de todos, atendendo a que não 
há ninguém entre os mortais que não se alimente do produto dos campos. Quem os não tem, supre-os pelo trabalho, 
de maneira que se pode afirmar, com toda a verdade, que o trabalho é o meio universal de prover às necessidades da 
vida, quer ele se exerça num terreno próprio, quer em alguma parte lucrativa cuja remuneração, sai apenas dos 
produtos múltiplos da terra, com os quais ela se comuta. De tudo isto resulta, mais uma vez, que a propriedade 
particular é plenamente conforme à natureza. [...]. 
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pretexto, suprimir”. 

Sobre o assunto, convém ainda registrar a opinião de Waldron (2002, p. 19), para 

quem a condição de direito natural atribuída à propriedade por ocasião da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão não se dá no sentido de que os homens já 

nascem com tal direito, mas, sim, de que este é reconhecido pelas pessoas, independentemente 

de qualquer tipo de validação por parte do direito positivo. Outrossim, também são 

considerados naturais por se entender que a forma pela qual tais direitos são gerados tem a ver 

com a própria natureza dos seres humanos. 

Partilham do posicionamento contrário, ou seja, de que o direito de propriedade seria 

uma criação do Estado, Santo Tomás de Aquino (2018, n.p.), Hobbes (1979, n.p.), em 

“Leviatã”, e Rousseau (1973, p. 49), em “Do Contrato Social”, além de outros autores. 

Santo Tomás de Aquino (2018, n.p.), em sua obra Suma Teológica, afirma que, no 

direito natural, não existiria propriedade privada, posto que os bens pertenceriam à 

comunidade e serviriam, pois, ao bem comum. A criação do instituto da propriedade seria, na 

realidade, fruto de convenções humanas, dentro do que hoje intitulamos de direito positivo. 

Ele frisa que o direito positivo retira sua legitimidade do direito natural e, portanto, deve 

respeitá-lo. A propriedade, então, para ser legítima, não pode agredir o direito natural 

primitivo, deve ser bem administrada e não pode exceder as necessidades de quem a recebe; 

ademais, a posse não pode ser definitiva, sujeitando-se sempre aos limites impostos pelo bem 

comum. Conclui-se de tal raciocínio que, se a propriedade é criada pelo direito positivo, então 

ela é posterior ao Estado. 

Hobbes (1979, n.p.) defende o pensamento de que, no estado de natureza, o homem 

viveria em situação de constante guerra, em uma luta de todos contra todos, e não existiria o 

direito de propriedade, uma vez que a terra pertenceria a todos. A propriedade, pois, seria uma 

decorrência do surgimento do Estado, que adveio com o objetivo de dar aos homens 

segurança e melhores condições de vida. Sendo uma criação do Estado, a propriedade poderia 

ser por este limitada, tendo em vista seus próprios interesses ou o bem comum. 

Rousseau (1973, p. 49), por sua vez, concebeu o estado de natureza como uma 

permanente disputa de interesses particulares, tendo a sociedade civil surgido para conciliá-

los em torno de um interesse comum. Esclarece que a vontade geral, representada por este 

interesse comum, tem por fim conduzir o Estado em direção ao bem comum, formando-se o 

vínculo social com tal desiderato. A posse exercida pelos homens em estado de natureza, 

caracterizada pelo trabalho sobre a terra, com o advento do Estado, foi alçada à condição de 

propriedade. Assim, o Estado, para alcançar seu fim, que é o bem comum, pode limitar os 
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direitos individuais, dentre eles o direito à propriedade, que se deve sujeitar à finalidade 

estatal. 

Duguit (2003, p. 22) também refuta o fato de ser a propriedade um direito natural, 

por entender que, se assim o fosse, não haveria possibilidade de se limitar o exercício do 

direito de propriedade aos homens, conduzindo-os ao comunismo, alcançável pelo fato da 

doutrina do direito natural pregar que todo aquele que trabalha a terra deve dela ser dono. Na 

realidade, o direito de propriedade seria uma consequência do cumprimento da missão social 

reservada a cada homem, de acordo com suas habilidades. 

Já em sua obra intitulada Las transformaciones del Derecho Público y Privado, 

Duguit (2007, p. 157) especifica seu raciocínio quanto ao surgimento do direito de 

propriedade pós-Estado afirmando ser inconcebível a noção de um homem natural, com 

direitos anteriores ao próprio Estado e que os teria trazido para a vida em sociedade. Tal 

imagem seria, em suas palavras, uma verdadeira ficção, não concebendo a existência do 

homem fora de sociedade. 

Migot (2003, p. 91) critica a posição da Igreja Católica de que a propriedade seria um 

direito natural, externada pelo Papa Leão XIII na Encíclica Rerum Novarum. Tal pensamento 

seria, para ele, fruto de influência de equivocada interpretação dada pelo Cardeal Caetano2 

sobre trechos da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, chegando a afirmar que “o 

Cardeal Caetano entende no sentido de que a propriedade particular das posses é de direito 

natural, o que gera muita confusão por parte de alguns intérpretes de Santo Tomás que o 

seguem”. 

A Constituição Pastoral “Gaudium et spes”, de autoria do Papa Paulo VI, corrige o 

equívoco tomado por algumas encíclicas anteriores e restaura o pensamento de Tomás de 

Aquino, de que todo regime de apropriação de bens deve estar a serviço do bem comum. 

Visualiza-se isso em seu item 693, transparecendo claramente a ideia de que, naturalmente, os 

                                                           
2 Segundo Lobo (2014, p. 101), Tommaso de Vio, conhecido por Cardeal Caetano, viveu no século XVI e foi 

considerado “[...] uma das principais influências do movimento neotomista dos séculos XIX e XX”. 
3 69. Deus destinou a terra com tudo o que ela contém para uso de todos os homens e povos; de modo que os 

bens criados devem chegar equitativamente às mãos de todos, segundo a justiça, secundada pela caridade (8). 
Sejam quais forem as formas de propriedade, conforme as legítimas instituições dos povos e segundo as 
diferentes e mutáveis circunstâncias, deve-se sempre atender a este destino universal dos bens. Por esta razão, 
quem usa desses bens, não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, 
mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si mas também aos outros (9). De 
resto, todos têm o direito de ter uma parte de bens suficientes para si e suas famílias. Assim pensaram os 
Padres e Doutores da Igreja, ensinando que os homens têm obrigação de auxiliar os pobres e não apenas com 
os bens supérfluos (10). Aquele, porém, que se encontra em extrema necessidade, tem direito de tomar, dos 
bens dos outros, o que necessita (11). Sendo tão numerosos os que no mundo padecem fome, o sagrado 
Concílio insiste com todos, indivíduos e autoridades, para que, recordados daquela palavra dos Padres - 
«alimenta o que padece fome, porque, se o não alimentaste, mataste-o» (12) - repartam realmente e distribuam 
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bens destinar-se-iam ao uso coletivo, cabendo às convenções humanas a criação de formas de 

propriedades. 

Do conceito de propriedade de Holmes e Sunstein (2011, p. 81)4, que afirmam ser a 

propriedade “uma relação social legalmente construída, um conjunto de regras de acesso e 

exclusão criadas pelos poderes legislativo e judicial e dotada de proteção judicial”, também se 

pode extrair o pensamento de que a enxergam como uma criação estatal. 

Acerca da propriedade privada, Proudhon (1975, p. 43-44), defensor do Anarquismo, 

critica tal instituto civil, definindo-o como um roubo. Muito embora defenda, através da 

doutrina anárquica, a inexistência da propriedade, dedica-se também a refutar a ideia de que 

ela seja um direito natural, por concebê-la condicional à aquisição de um bem. Ele a entende 

como “um direito fora da sociedade”; para ele, os homens não estão associados para o 

exercício de tal direito. Se o estivessem, e a propriedade fosse, de fato, um direito natural 

como muitos defendem, esse direito seria antissocial, haja vista que não seria inerente a todos 

os homens; se o fosse, todos os homens deveriam gozar da mesma quantidade de propriedade, 

o que não ocorre na realidade. Ele questiona ainda a preocupação exacerbada dos 

doutrinadores em descobrir a origem do direito de propriedade, questionamento que deveria 

não existir se se estivesse a tratar mesmo de um direito natural. 

O Anarquismo, segundo D’Auria (2007, p. 14)5, “se autodefine como um socialismo 

libertário, isto é, antiestatista”, por ver no Estado monopolizador dos meios de produção um 

mal tão nefasto quanto a apropriação privada dos bens. Referido autor (2007, p. 12)6 atribui a 

Proudhon a condição de “introdutor do termo ‘anarquia’ como uma ordem sem coação 

externa”, que se caracteriza, pois, por buscar um socialismo antiautoritário, dotado de 

verdadeira coerência entre os fins e seus meios. 

Dentre as concepções expostas, destinadas a explicar a origem do direito de 

propriedade, parece-nos mais acertado o pensamento de que fora superada a noção de que ele 

seria um direito natural. Constitui, na realidade, verdadeira criação do Estado, conclusão a que 

se chega após analisar algumas de suas características, como, por exemplo, os limites hoje 

aplicáveis ao direito de propriedade, tais como limitações administrativas, vedação à prática 

                                                                                                                                                                                     
os seus bens, procurando sobretudo prover esses indivíduos e povos daqueles auxílios que lhes permitam 
ajudar-se e desenvolver-se a si mesmos. [...] 

4 Acima tradução livre. No original, tem-se: “La propiedad es una relación social legalmente construida, un 
conjunto de reglas de acesso y de exclusión creadas por los poderes legislativo y judicial y dotada de 
protección judicial”. 

5 Acima tradução livre. No original, tem-se: “El anarquismo se autodefine como socialismo libertário, esto es, 
antiestatista”. 

6 Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] la referencia incuestionable es al próprio introductor del 
término ‘anarquía’ como ordens in coacción externa: Pierre Joseph Proudhon”. 
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de abuso de direito, bem como os ônus impostos em razão do princípio da função social da 

propriedade. Todos denunciam contra as características que se esperam de um direito dito 

natural.  

 
1.1 A PROPRIEDADE PRIVADA NO DIREITO ROMANO 

 

A despeito da inexistência de consenso da doutrina quanto ao momento do 

surgimento da propriedade privada, pode-se, sem sombra de dúvidas, ressaltar a importância 

que teve o direito romano para o aludido instituto de Direito Civil. Na realidade, como 

ressaltado por Moreira (1986, p. 36), o direito romano possui relevância para a grande maioria 

dos institutos modernos de Direito.  

Antes do período da Antiguidade Clássica, que teve início no século VIII a.C., mais 

precisamente com a fundação de Roma (753 a.C.), não existia propriedade imobiliária. 

Existia, na realidade, a utilização da terra em comunhão, em que grupos dividiam os frutos ou 

cultivavam as glebas em família. Não havia, como dito, direito de propriedade, mas, sim, 

apenas o direito de gozo; havia uma utilização coletiva da terra, como expressou Venosa 

(2003, p. 139) ao afirmar que “o solo pertencia a toda a coletividade, todos os membros da 

tribo, da família, não havendo o sentido de senhoria, de poder de determinada pessoa”. Lévy 

(1973, p. 13) também ratifica tal afirmação, ao afirmar que “o fundamento original dos 

direitos fundiários é o parentesco entre o grupo humano e o território por ele ocupado, o pacto 

entre os espíritos da terra e os primeiros ocupantes que adquiriram esses direitos, e os 

transmitiram aos seus descendentes”. 

A fundação de Roma, ocorrida em 753 a.C., para a doutrina, é considerada o marco 

histórico do surgimento da propriedade privada. A partir deste fato histórico e durante todo o 

período da Antiguidade Clássica, compreendido entre 753 a.C. e 476 d.C., a propriedade 

sofreu variações em sua estrutura, como afirma Deboni (2011, p. 26) ao assegurar que, 

“obviamente, durante estes XIII séculos a concepção de propriedade no Direito Romano não 

permaneceu estática, ao contrário, esteve em contínuo desenvolvimento em paralelo com as 

evoluções políticas, sociais e culturais”. De opinião semelhante partilha Alves (1995, p. 281), 

ao relatar a dificuldade em se definir a propriedade para os romanos “em face das alterações 

por que passou a estrutura desse direito ao longo de uma evolução de mais de uma dezena de 

séculos”. 

Cánovas (2015, p. 42-43) diverge um pouco quanto ao marco temporal referido no 

parágrafo anterior, posto acreditar que a origem da propriedade remontaria à própria origem 
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do mundo, em virtude da natural tendência humana a apropriar-se das coisas para delas tirar 

proveito. Porém, concorda quanto à importância que o Direito Romano tem para tal instituto, 

ao afirmar que somente com aquele a propriedade passa de um mero interesse pessoal à 

condição de um verdadeiro direito privado, conformando-se “como o mais amplo poder que o 

ordenamento jurídico confere a uma pessoa sobre uma coisa”7. 

Simultaneamente à expansão do império romano observa-se que a propriedade 

gradativamente perde o seu originário viés coletivo, fruto da exploração grupal, tornando-se 

um bem individual. Ao final da Antiguidade Clássica (476 d.C.), tinha a propriedade a 

característica de “um direito absoluto e exclusivo”, conforme ensinamentos de Bertan (2009, 

p. 33-34). Prossegue o citado autor afirmando que “a propriedade tem um sentido 

personalíssimo e individualista. O direito absoluto, perpétuo e oponível erga omnes está 

garantido pela ação do jus civil (conjunto de leis aplicáveis ao cidadão romano, filho de 

mulher romana), através da rei vindicato”. Tal pensamento é confirmado por Moreira (1986, 

p. 39), ao afirmar que, em tal época, “a propriedade se apoiava em três dogmas fundamentais: 

era um direito absoluto (dominium est jus utendi, fruendi et abutendi); um direito exclusivo 

(plurium in solidum dominium esse non potest); era um direito perpétuo (semel dominus 

sempre dominus)”. Chega Moreira (1986, p. 41) a afirmar que as faculdades do proprietário 

no direito romano permitiam, inclusive, que do uso do bem resultasse prejuízo a terceiros, 

pois “o abuso está compreendido no direito do proprietário”. 

Com o advento das Leis das XII Tábuas, a propriedade se tornou um bem alienável; 

passível, portanto, de apropriação e também de negociação. Esse é o pensamento de Deboni 

(2011, p. 28), ao afirmar que a “Lei das XII Tábuas introduziu, em realidade, a noção jurídica 

de ius utendi, fruendi et abutendi, ou seja, o direito de usar, gozar e dispor. O domínio sobre a 

terra era absoluto.”. 

Calvo San José (2000, p. 47-48), corroborando com as opiniões expostas, considera a 

teoria individualista do direito de propriedade como surgida em Roma e ressurgida com maior 

intensidade no século XVIII, após a Revolução Francesa, quando fora a burguesia alçada ao 

poder. 

Não é desconhecida, por outro lado, a existência de autores que não admitem a 

imputação do surgimento do caráter absoluto da propriedade privada ao direito romano, 

atribuindo-o a épocas futuras, mais precisamente após a Revolução Francesa, como é a 

                                                           
7 Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] Este cambio, en los antecedentes de nuestro mundo occidental, 

se produce en el Derecho Romano, donde desde los primeros tiempos la propiedad se conforma como el más 
amplio poder que el ordenamento jurídico confiere a una persona sobre una cosa [...]”. 
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opinião de Pilati (2013, p. 11-12), ao afirmar que a propriedade em Roma “era de cunho 

familiar e atuava sob um modelo de instituições republicanas de democracia direta, que nada 

tem a ver com a propriedade dominial moderna”. Lévy (1973, p. 28), da mesma forma, 

pondera que a propriedade em Roma não possuía as características que apresentou após a 

Revolução Francesa; na realidade, para o referido autor, os juristas do século XIX imputaram 

à propriedade em Roma aquilo que então queriam encontrar, ou seja, desenharam-na do modo 

como pretendiam então exercê-la. Assim, aponta como exagero as práticas de tais juristas a 

pretexto de exercer o sobredito direito, afirmando que essa falsa percepção da propriedade no 

direito romano deve-se a equivocadas interpretações do “que os juristas do Século XIX 

pretendiam encontrar nela [...] com base em textos romanos impudicamente solicitados”. 

Um dos que também criticam e apontam como equivocada a interpretação que se tem 

dado ao direito de propriedade no âmbito do direito romano é Migot (2003, p. 100), 

afirmando que a interpretação adequada do jus utendi et abutendi é, na verdade, “direito de 

usar e de dispor”. 

A doutrina também se ocupou em estudar os tipos de propriedades existentes em 

Roma. Para Alves (1995, p. 282-285), o período pré-clássico foi marcado exclusivamente pela 

propriedade quiritária (ex iure Quiritium), destinada aos cidadãos romanos e referente às 

terras situadas na Itália ou nas províncias onde vigia o ius Italicum.  

Surgiram mais adiante, no período clássico da civilização romana, ainda segundo o 

referido autor, as propriedades bonitária (ou pretoriana), provincial e peregrina. A primeira 

delas, no caso a bonitária, surgiu para tutelar aqueles que adquiriam bens do vendedor por 

intermédio da simples tradição, ou seja, não fazendo uso das formas de aquisição da 

propriedade através da transferência do ex Iuri Quiritium. A propriedade provincial estava 

relacionada às terras situadas nas províncias onde não vigia o ius Italicum. Segundo Alves 

(1995, p. 284), o proprietário das terras seria o povo romano ou o príncipe, e os particulares 

exerciam a posse, “mediante o pagamento do stipendium (para o povo romano, se província 

senatorial) ou do tributum (para o príncipe, se província imperial). A propriedade peregrina 

era a que albergava os bens dos peregrinos, impedidos de ter propriedade quiritária por não 

possuírem o ius commercii. 

Ramos (1958, p. 218-221) partilha de pensamento semelhante, classificando a 

propriedade romana nas mesmas espécies referidas. Ressalta-se em seu pensamento a 
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observação de que a propriedade quiritária “tem marcadas características de poder absoluto, 

que se vão enfraquecendo em épocas mais avançadas”8. 

Por fim, Alves (1995, p. 285) registra o fato de que, no período pós-clássico romano, 

“essas diferentes espécies de propriedade vão desaparecendo até que, no tempo de Justiniano, 

só vamos encontrar – como no direito moderno, uma única, disciplinada por normas que [...] 

se aplicavam a um ou outra das diversas espécies”. Atribui como principais causas de tal 

unificação a concessão de cidadania romana a todos os habitantes de terras do império; a 

extensão de impostos aos imóveis que gozavam de isenção, como forma de todos 

contribuírem para as despesas do Estado, com o consequente fim da propriedade provincial; e 

o fim da propriedade bonitária (ou pretoriana), tendo por causa “o desaparecimento de formas 

solenes de aquisição da propriedade quiritária [...] e a fusão do ius civile com o ius 

honorarium”. 

A queda do Império Romano do Ocidente, ocorrida em 476 d.C., marcou, segundo 

Deboni (2011, p. 31-32), a implantação de um “novo modelo político, denominado sistema 

feudal”, em que ocorreram profundas modificações no direito de propriedade, deixando-se de 

lado a propriedade tida como absoluta e exclusiva. 

 

1.2 O PAPEL DA REVOLUÇÃO FRANCESA NA TRANSFORMAÇÃO LIBERAL DA 

PROPRIEDADE PRIVADA 

 

A Idade Média (476 d.C. a 1453 d.C.) foi marcada pelo surgimento do feudalismo 

como modelo de utilização da terra. Em sua primeira fase, denominada Alta Idade Média (476 

d.C. a 1000 d.C.), forma-se e estrutura-se o feudalismo, caracterizado, segundo Grossi (2006, 

p. 13-14), por um período da civilização fundado na posse sem formalidade e sem resguardo 

oficial, mas efetivo, que “reduz a propriedade a mero signo cadastral e constrói um sistema de 

situações reais fundado não no dominium e tampouco nos dominia mas em múltiplas posições 

de efetividade econômica sobre o bem”. 

O modelo feudal, para Deboni (2011, p. 34), caracterizava-se pelo fato da 

propriedade apresentar-se bifurcada; o domínio direto do bem permanecia com o senhor 

feudal, e este concedia ao vassalo o domínio útil das terras. Essa divisão da propriedade, 

inclusive, serviu de base ao surgimento do instituto da enfiteuse. 

Grossi (2006, p. 51) concede uma explicação mais detalhada acerca dessa cisão entre 

                                                           
8 Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] tiene marcadas características de poder absoluto, que se van 

debilitando en épocas más avanzadas”. 
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propriedade e domínio útil, realçando a efetividade de que este se caracterizava, a ponto de 

importar na ruptura da propriedade unitária. Na visão de Grossi, o instituto do domínio útil 

nasceu, formalmente, da ciência jurídica dos Glosadores, que o identificaram como 

substancialmente vivo na práxis altomedieval. Houve, nas palavras de Grossi, um 

“deslocamento de atenção do ordenamento da titularidade ao exercício com o consequente 

agigantamento social e jurídico de fatos econômicos antes inominados e não tutelados”. 

Portanto, os juristas do século XII salvaguardam tal forma de exercício bifurcado da 

propriedade, ocasionando “a ruptura do antigo pertencer unitário e propondo uma renovada 

noção de pertencimento”. 

A divisão da propriedade encontra-se confirmada por Moreira (1986, p. 63), ao 

afirmar que a propriedade feudal “caracteriza-se por uma duplicidade de domínio, que implica 

na quebra da unidade que tinha pelo Direito Romano e pela existência de múltiplos vínculos, 

ônus e encargos predominantemente sobre a terra”. Esse modelo de propriedade perdurou ao 

longo de toda a Idade Média e se estendeu até a Revolução Francesa, que, segundo Moreira, 

foi responsável por reunificá-lo. 

Relevante também é a análise do contexto social da época feita por Marquesi (2012, 

p. 21), que ressalta o fato de que, no antigo regime, tanto a burguesia quanto os camponeses 

eram excluídos do exercício de direitos, dentre eles o da propriedade territorial. Havia, na 

realidade, um monopólio no exercício do aludido direito pelo clero e nobreza, que concediam 

o direito de uso da terra mediante o pagamento de rendas. Afirma o referido autor ainda que 

“o perfil fundiário da França pré-revolucionária, assim como em todos os países da Europa 

ocidental e também na América, apresentava nítido caráter excludente e especulativo”; 

excludente em virtude da concentração de terras em diminuta parcela da população e 

especulativo em virtude da obtenção de rendas às custas de quem efetivamente produzia. 

Proudhon (1975, p. 25-26) fornece um relato ainda mais preciso do contexto 

histórico pré-revolução, ao afirmar a predominância da divisão social em castas, com a difícil 

sobrevivência destas “sob o absolutismo real, a tirania dos senhores e dos parlamentos e a 

intolerância sacerdotal”. Prevaleciam os direitos e privilégios dos membros da realeza e da 

igreja, e o povo ansiava por reformas. 

A burguesia, portanto, ansiava por exercer o direito de propriedade e, com o auxílio 

das classes populares, promoveu a revolução pregando os ideais de igualdade, liberdade e 

fraternidade. O que se observou, porém, foi que a burguesia disfarçou ter por objetivo o 

benefício geral com o único intuito de obter o apoio das classes populares, mas, na realidade, 

tinha apenas interesses capitalistas egoístas. Este é o pensamento de Garea (1995, p. 231, 
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tradução nossa)9, ao afirmar que “as massas populares foram um instrumento material a 

serviço dos desígnios e interesses da burguesia, que não eram outros que derrotar as classes 

privilegiadas com o fim de alcançar o poder político”. Para Garea, por intermédio do 

exercício do direito à propriedade privada foi que a burguesia conseguiu o poder político 

necessário para exercer influência, inclusive sobre os processos legislativos, para a edição de 

normas que a tutelasse. 

A decadência do regime feudal apresenta-se, para Lévy (1973, p. 76-77), já nos 

últimos séculos da Idade Média, quando “o regime feudal tinha perdido a sua razão de ser, 

não só política como economicamente”. O senhor feudal apresenta-se, então, não mais como 

um chefe paternalista, mas de forma absenteísta, preocupado exclusivamente com o 

recebimento de suas rendas.  

Grossi (2006, p. 74-75, 79) também se manifesta acerca do declínio do regime 

feudal, afirmando este fenômeno que se apresenta já no século XVI, principalmente na 

França, pela “expropriação dos poderes do senhor direto por parte do enfiteuta até o ponto de 

fazer deste último o substancial ‘propriétaire’ da coisa”. Dá-se tal declínio, para Grossi, nessa 

ocasião, de forma política e filosófica, para que, no âmbito jurídico, dê-se por extinto o 

regime feudal com o decreto de 15 de março de 1790. Todavia, Lévy (1973, p. 95) diverge 

quanto a tal data, por entender que a abolição do regime feudal concretizou-se, ao final, em 17 

de julho de 1793, quando se ordenou que, em 3 meses, todos os títulos fossem queimados 

publicamente. Desde então, nos países em que o exército francês adentrava, ordenava-se a 

abolição da feudalidade. 

A Revolução Francesa teve como consequência inicial, segundo Moreira (1986, p. 

63), a reunificação da propriedade, pondo fim à bifurcação outrora existente no período 

feudal, e a instalação de uma concepção unitária nos moldes romanos, enxergando o autor a 

propriedade “liberta de todos aqueles ônus e encargos”. 

O período feudal foi marcado, segundo Mancini (2003, p. 163), por uma 

concentração das propriedades em famílias, decorrendo daí uma imobilidade do patrimônio 

que somente teve fim após a Revolução. Somente após tão importante acontecimento foi que 

se viram os bens imóveis restituídos ao comércio, com a supressão das banalidades e o fim da 

enfiteuse, consolidando-se o livre e pleno domínio. 

Culmina a evolução do direito de propriedade, assim, com o advento do Estado 

                                                           
9 Acima tradução livre. No original, tem-se: “las masas populares fueron un instrumento material al servicio de 

los designios e intereses de la burguesía, que no eran otros que derrocar a las clases privilegiadas con el fin de 
alcanzar el poder político”. 
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Liberal de Direito, fruto da Revolução Francesa (1789). Para Grossi (2006, p. 64), “a 

propriedade torna-se um capítulo da história da transformação humanística geral, certamente 

não o último, aliás um dos mais relevantes”, e Fornerolli (2014, p. 106) complementa 

afirmando que “a propriedade exerceu um papel determinante para o nascimento do 

constitucionalismo”. 

Essa concepção liberal, para Cánovas (2015, p. 38), inspira a nova ordem 

constitucional que surge, dando especial relevo à propriedade privada e à liberdade como 

direitos individuais fundamentais. Funda-se o Estado em tais preceitos, a ponto de o interesse 

social corresponder, em realidade, à soma da realização dos interesses individuais de todos os 

cidadãos. 

O Estado Liberal foi marcado pelo império da lei e, consequentemente, pelo respeito 

aos direitos individuais, cabendo ao Estado o dever de respeitar os direitos dos cidadãos e 

suas liberdades públicas. Com isso, é categórico Ferrajoli (2002, p. 28-31) ao afirmar que 

houve, em tal período, um verdadeiro esvaziamento da soberania interna, haja vista que 

deixou de existir uma relação entre soberano e súdito para ter-se uma relação entre dois 

sujeitos. Constrói-se, assim, uma doutrina de monopolização da produção jurídica pelo 

Estado, em que os direitos fundamentais passam a ser vistos como uma autolimitação do 

Estado. 

O respeito do Estado para com a burguesia, em especial para com o exercício por 

esta do direito de propriedade, correspondeu a verdadeira proteção da classe burguesa contra 

os confiscos até então perpetrados pelo Estado em sua forma absoluta, assegurando-lhe o 

exercício do direito de propriedade. Segundo Proudhon (1975, p. 30), a Revolução Francesa 

não criou a propriedade; todavia, decretou uma uniformidade no exercício de tal direito, haja 

vista que, até então, “a nobreza e o clero não contribuíam para as despesas do Estado [...]; 

enquanto o plebeu, sobrecarregado de tributos e impostos era incomodado sem descanso, 

tanto pelos cobradores do rei como pelos dos nobres e do clero”. A Revolução Francesa, 

portanto, representou um marco na uniformização de tal direito, permitindo a todos igualdade 

de condições no desfrute de seu patrimônio.  

Ratificando o que fora acima dito, Fornerolli (2014, p. 48) ressalta que o modelo 

liberal então instalado com a Revolução exerceu forte influência sobre o direito de 

propriedade, passando a classificá-lo como de livre acesso a todos, a depender apenas de seu 

mérito. 

Marquesi (2012, p. 23) também registra os efeitos da Revolução Francesa sobre a 

burguesia e as classes populares, ressaltando principalmente o surgimento de novos direitos, 
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dentre eles a liberdade, igualdade e a propriedade, alçados à condição de fundamentais, para 

aqueles que compunham tais classes, além do fato de por “abaixo as regalias e privilégios dos 

segmentos até então dominantes”. 

Como se observa do ensinamento de Marquesi acima transcrito, a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, editada em 1789, em seus arts. 2° e 1710, elencou a 

propriedade, ao lado de outros direitos, como um direito natural, sendo considerado ainda 

imprescritível, inviolável e sagrado. Esse rol de características passou a dar ao direito de 

propriedade um caráter absoluto, condizente com o caráter omissivo que o Estado passou a 

ter. 

Após a Revolução Francesa, com o surgimento da obrigação legal do Estado de 

respeitar os direitos fundamentais, o que se pôde ver fora a não intromissão do soberano no 

exercício dos direitos pelos particulares, dentre eles o direito de propriedade. Passa a 

propriedade, segundo Calvo San José (2000, p. 49, tradução nossa)11, a não mais “considerar-

se subordinada ao domínio do soberano, senão como um direito individual inato, 

independente da vontade do soberano, com o conteúdo mais absoluto possível, e que não pode 

ser limitado em princípio, salvo por causa de necessidade pública”. 

Acerca das características do direito de propriedade após a Revolução Francesa, 

Grossi (2006, p. 11) realça o surgimento de “um singular arquétipo jurídico [...] napoleônico-

pandectístico”, fundado na apropriação individual e caráter potestativo então conferido ao 

proprietário. Referida caraterização da propriedade no Estado Liberal, para Garea (1995, p. 

157)12, reflete, na realidade, nada mais que o papel do indivíduo na estrutura social da época, 

o que, para ele, poderia ser explicado pelas teorias atomistas, que afirmam que “o indivíduo é 

um átomo separado do contexto social e um ser autossuficiente que não se relaciona, nem 

necessita relacionar-se com os demais. Indivíduo e sociedade são, portanto, duas realidades 

antitéticas que circulam por rotas distintas”. 

Segundo Prado (1993, p. 10-11), o atomismo, “que se configurara como um modelo 

explicativo da conduta do homem já no Século XVII, veio a se tornar dominante na ciência 

                                                           
10 Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do 

homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade a segurança e a resistência à opressão. 
Art. 17.º Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser 
quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização. 

11 Acima tradução livre. No original, tem-se: “considerarse subordinada al dominio del soberano, sino como un 
derecho individual innato, independiente de la voluntad del soberano, con el contenido más absoluto posible, y 
que no puede ser limitado en principio, salvo por causa de necesidad pública (expropriación)”. 

12Acima tradução livre. No original, tem-se: “El individuo es un átomo separado del contexto social y un ser 
autosuficiente que no se relaciona, ni necesita relacionarse con los demás. Individuo y sociedad son, por lo 
tanto, dos realidades antitéticas que circulan por derroteros distintos.”. 
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social do Século XIX, conseguindo manter grande influência no seguinte”. Ainda segundo o 

referido autor (1993, p. 11-12), tem-se que “[...] a ordem social passa a ser explicada em sua 

origem e em suas bases numa perspectiva individualista, [...] em que a sociedade não pode ser 

pensada como uma totalidade organizada, mas que é apenas um agregado de elementos, estes 

sim, subsistentes por si mesmos”. 

Assim, como reflexo das mudanças então operadas com a ascensão da burguesia, as 

legislações que surgiram logo após a Revolução Francesa, no que diz respeito ao direito de 

propriedade, foram diretamente influenciadas por este viés individualista. Tem-se a edição de 

novo texto constitucional francês em 1795, o qual positiva o direito de propriedade como um 

dos direitos do homem em sociedade, nos seguintes termos: “Art. 1º. Os direitos do homem 

em sociedade são a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade.”13.  

A título de exemplo, também pode-se citar o art. 544 do Código Civil francês (1804), 

que afirma: “Art. 544. A propriedade é o direito de gozar e dispor das coisas, da maneira mais 

absoluta, desde que não se faça um uso proibido pelas leis ou pelos regulamentos”14. Tem-se 

também o § 903 do Código Civil alemão (BGB), que estatui: “§ 903: O proprietário de uma 

coisa pode, sempre que a lei ou o direito de um terceiro não se opuser, comportar-se a respeito 

dela como bem entender e excluir outros de qualquer intromissão”15. 

Para Marquesi (2012, p. 31), o art. 544 do Código Civil francês teve por finalidade 

tutelar o direito de propriedade da burguesia, impedindo “qualquer espécie de restrição, 

limitação ou cerceamento imposto pelo Estado”, com o nítido intuito de “evitar o retorno ao 

modelo fracionado caracterizador da propriedade feudal”. Tal opinião é referendada por 

Fornerolli (2014, p. 54), quando afirma que, preso ao ideal individualista da doutrina liberal, o 

“Código Civil [...] deu grande relevo e importância ao direito de propriedade, e por essa razão 

passou a ser conhecido como Código da Propriedade”, sendo marcado por um retorno às 

regras concebidas no Direito romano para o direito de propriedade. 

Acerca do papel reservado à propriedade nas novas legislações, Silveira e Mastrodi 

(2018, p.7) são assentes ao afirmar que ela passa a ser considerada a base de todos os 

ordenamentos jurídicos. Para os referidos autores, “significa dizer que a lógica liberal que 

                                                           
13Acima tradução livre. No original, tem-se: “Art. 1º. Les droits de l’homme em société sont la liberte, l’égalité, 

la sûreté, la propriété.”.  
14Acima tradução livre. No original, tem-se: “Art. 544. La proprieté est le droit de jouir et de disposer des biens 

matériels de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les 
règlementes.”. 

15Acima tradução livre. No original, tem-se: “§ 903: Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz 
oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere Von jeder Einwirkung 
ausschliessen. Der Eigentümer eines Tieres hat bai der Ausübung seiner Befugnisse die besonderen 
Vorschriften zum Schutz der Tiere zu beachten.”.  
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estruturou o Direito construiu como verdade a concepção de que a propriedade privada deve 

ser preservada contra tudo e contra todos (oponibilidade erga omnes), a fim de que se 

mantenha o status quo e resguarda a segurança jurídica sempre em favor do proprietário”. 

Proudhon (1975, p. 35) também se manifesta acerca do resgate do direito romano 

realizado pela Revolução Francesa com relação às características que o direito de propriedade 

passou a usufruir sob o Estado Liberal, afirmando que as definições de propriedade constantes 

da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e do Código Civil de Napoleão “vão ao 

encontro da que nos legou o direito romano: todas reconhecem ao proprietário um direito 

absoluto sobre a coisa”. Para o autor, as restrições trazidas pelo Código Civil destinam-se 

exclusivamente a impedir que um proprietário crie embaraços a outro, ratificando o caráter 

absoluto do direito. 

Relevante paralelo acerca do conteúdo mínimo da propriedade na civilização 

romana, no período feudal e na época burguesa-moderna também é traçado por Grossi (2006, 

p. 56), para quem o período feudal é marcado pela introdução do “nó do domínio útil como 

propriedade”. No feudalismo, admite-se “a propriedade como uma entidade fracionável”. Tal 

problema, porém, é para Grossi inexistente “nas culturas jurídicas rigorosamente 

individualistas”, referindo-se expressamente à romano-clássica e à burguesa-moderna, 

“porque aqui a propriedade construída sobre o sujeito é tão caracterizada pelas suas fundações 

ético-políticas a ponto de não ter nada a compartilhar não digo com as situações de simples 

detenção mas sim com todas as outras situações reais”. 

Tal opinião quanto à ausência de limites no exercício do direito de propriedade 

também é ressaltada por Garea (1995, p. 108)16, o qual afirma que a doutrina de então, de 

forma excessivamente dogmática, centrou-se no estudo do Código Napoleônico e “dotou de 

um sentido particularmente amplo a expressão ‘da maneira mais absoluta’, convertendo-a em 

sinônimo de total ausência de limites no exercício do poder que corresponde ao proprietário”. 

Garea (1995, p. 109) critica e indica como errônea a forma como a Escola da Exegese exaltou 

a letra do Código Napoleônico, interpretando-a de forma excessivamente ampla.  

Garea (1995, p. 104-106)17 elencava as características de que gozava o direito de 

propriedade após a Revolução Francesa, afirmando ser o proprietário “um autêntico monarca 

absoluto dentro de seu próprio fundo”. Para corroborar tal afirmação, atribui ao proprietário 

de então os poderes para fazer o que lhe bem aprouver quanto ao seu patrimônio, inclusive 
                                                           
16Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] dotó de un sentido particularmente amplio a la expresión de la 

maniére plus absolue, convirtiéndola en sinónimo de total ausencia de limitaciones en el ejercicio del poder 
que corresponde al propietario”. 

17Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] un auténtico monarca absoluto dentro de su propio fundo”. 
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abandoná-lo e até mesmo destruí-lo. 

Importante se faz frisar, no entanto, a existência de opinião diversa acerca das 

características do direito de propriedade pós-revolução. Darner (2016, p. 37)18, ao se referir à 

inclusão do direito de propriedade na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

registra que a sua taxação de sagrado e inviolável teve por objetivo, em verdade, “apagar 

qualquer vestígio da teoria medieval do ‘domínio eminente do rei’ sobre a propriedade 

privada [...]. E é claro que a burguesia necessitava consolidar e blindar seu direito à posse de 

bens e sua afetação à geração de riquezas”. Todavia, referido autor deixa bem clara a opinião 

de que isso não significaria, nem para os próprios liberais, a isenção de qualquer limite ao 

direito de propriedade, exemplificando tal raciocínio com a existência de hipótese de 

expropriação forçada por utilidade pública, além das posteriores medidas de intervenção 

administrativa na propriedade com vistas à satisfação do interesse geral. 

A despeito da opinião contrária, partilha-se no presente trabalho da idéia de que o 

direito de propriedade, pois, usufruía então de caráter absoluto, constituindo verdadeiro 

direito subjetivo do proprietário. Por direito subjetivo pode-se entender, nas palavras de 

Duguit (2007, p. 154, tradução nossa)19, “o poder que corresponde a uma vontade de impor-se 

como tal a uma ou várias vontades, quando se quer uma coisa que não está proibida por lei”. 

Na América Latina, incluindo-se em tal raciocínio, portanto, o Brasil, as 

constituições elaboradas após o fim do período de colonização, segundo Fonseca (2015, p. 

313), foram marcadas por um pensamento liberal, o qual tratou de conferir à propriedade um 

“‘universalismo não universal’ com lastro na exclusão jurídica dos ‘não proprietários’, a 

continuidade colonial proprietária”. 

A influência dos ordenamentos jurídicos estrangeiros avançou durante décadas, ao 

ponto de presenciar-se no Brasil a adoção de regra semelhante no Código Civil de 1916, que 

findou por estabelecer também uma característica absolutista do direito de propriedade, nos 

seguintes termos: “art. 524. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de 

seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua.”. O mesmo 

raciocínio ainda se apresenta, inclusive, no Código Civil de 2002, ao dispor em seu art. 1.228 

que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 

                                                           
18Acima tradução livre. No original, tem-se: “Si bien la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano proclamaba que la propiedad era un derecho sagrado e inviolable, ello tuvo su origen en borrar 
cualquier vestigio de la teoría medieval del ‘dominio eminente del rey’ sobre la propiedad privada [...]. Y es 
claro que la burguesia necesitaba consolidar y blindar su derecho a la posesión de bienes y su afectación a la 
generación de riqueza.” 

19Acima tradução livre. No original, tem-se: “el poder que corresponde a una voluntad de imponerse como tal a 
una o varias voluntades, cuando quiere una cosa que no está prohibida por la ley”. 
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poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.  

 

1.3 O ESTADO SOCIAL DE DIREITO E O INÍCIO DO PROCESSO DE REVISÃO 

SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 
O momento histórico posterior à Revolução Francesa foi marcado por um intenso 

individualismo. A imposição de limites ao Estado, antes absoluto, através do império da lei e 

do respeito aos direitos individuais, acabou por ensejar uma danosa intervenção mínima do 

Estado na sociedade, haja vista que o ideal individualista instalado na ordem jurídica e 

política não conhecia limites.  

Essa política estatal absenteísta foi ressaltada por Comparato (1998, p. 42-43), para 

quem as constituições que regiam os Estados liberais eram marcadas pelos “ideais do 

‘repouso’ e da ‘inação’”. Perfeita, inclusive, é a descrição com que o referido autor sintetiza o 

papel do Estado Liberal de Direito, ao afirmar que “a grande, senão única, tarefa estatal 

consiste em propiciar, sob a égide de leis gerais, constantes e uniformes, condições de 

segurança – física e jurídica – à vida individual”. 

Essa forma não intervencionista do Estado findou por dar causa a injustiças e fez 

com que a sociedade, por si só, paulatinamente demandasse do ente estatal uma mudança de 

comportamento, que passou, obviamente, por alterações no Direito então vigente, haja vista 

que competia então ao Estado observar apenas aquilo que a lei prescrevesse. Até então, 

segundo Habermas (1997, p. 304-305), as obrigações e os objetivos do Estados residiam no 

campo da política, não se encontrando positivados na Constituição. Limitava-se esta a servir 

de tutela aos indivíduos, que tinham os direitos nela inseridos como forma de defesa contra o 

absolutismo estatal. 

A mudança de pensamento da sociedade foi responsável por influenciar alterações 

nas Constituições dos Estados e também nas legislações de ramos do Direito que integram o 

Direito Privado e se prestam a regular as relações entre os particulares. As primeiras 

reivindicações de cunho social, segundo Garea (1995, p. 40), começaram a ser expostas nas 

jornadas parisienses de 1848 e passaram a ter resposta através de alterações legislativas no 

final do século XIX, culminando com o seu encampamento pelos textos constitucionais 

advindos na segunda década do século XX, a exemplo da Constituição mexicana (1917) e da 

de Weimar (1919). 

Observa-se em tal período, após a Revolução Francesa e a Revolução de 1848, 

especificando melhor o que já referido acima, uma profunda mudança no Direito e o 
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surgimento de vários direitos em espécie, notadamente aqueles classificados como liberdades 

civis. Ressalta muito bem Mancini (2003, p. 165-168) o abandono do direito divino, 

fundamentado na soberania patrimonial e hereditária que imperava até meados do século 

XVIII. O poder político, até então, era exercido por uma só pessoa, não possuindo o povo o 

poder de escolher o próprio governo ou de participar da direção da coisa pública. As duas 

revoluções referidas mudam tal cenário, instituindo a monarquia representativa. Os cidadãos 

passam a exercer direitos políticos e concorrer às funções da soberania no interesse da nação. 

Liberdade de crença e de consciência, liberdade de imprensa e liberdade de associação 

passam a ser considerados direitos naturais dos homens. Surge a responsabilidade civil da 

administração pública, o consenso pela necessidade dos impostos (tributação), a discussão 

pública e livre aceitação das leis no seio das assembleias, a reforma das leis viciadas ou 

injustas e a repressão aos abusos. Afastam-se Estado e Igreja, começa a ser criado o Direito 

Administrativo e surgem, no âmbito do Direito Penal, princípios hoje basilares, como reserva 

legal, proporcionalidade da pena, presunção de inocência e a publicidade dos julgamentos. 

A Constituição do México (1917) e a Constituição de Weimar (1919), segundo o 

pensamento de Pasold (1988, p. 43-45), inauguram o surgimento do Estado Contemporâneo, o 

qual tem por finalidade o bem comum e caracteriza-se pela submissão do econômico ao 

social. Esta última Constituição funda-se, segundo Garea (1995, p. 43, tradução nossa)20, no 

compromisso socialdemocrata e tem sua elaboração marcada pela pressão exercida pelo 

movimento obreiro, que “renuncia a por em questão o estado das relações de produção, a 

propriedade privada e o controle privado do processo de acumulação, em troca da garantia de 

que o Estado intervenha no processo redistributivo para assegurar condições de vida mais 

igualitárias”. Inserem nessas condições de vida, segundo o autor, reivindicações acerca da 

segurança, bem-estar conferido por serviços públicos, a assistência social e a defesa da 

ocupação. 

No campo do Direito Público, presenciaram-se gradativas alterações nos textos 

constitucionais dos Estados, incluindo em desfavor destes obrigações de cunho social, o que 

marcou o surgimento dos direitos sociais. Tal pensamento é referendado por Baggenstoss 

(2014, p. 57), ao afirmar que o perfil liberal do Estado provocou uma série de injustiças, 

sendo os movimentos sociais responsáveis por demonstrar que as liberdades pelas quais lutou 

a burguesia eram insuficientes para uma vida digna. Surgiu daí a consciência pela necessidade 

                                                           
20 Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] el movimiento obrero renuncia a poner en cuestión el estado de las 

relaciones de producción, la propiedad privada y el control privado del proceso de acumulación, a cambio de la 
garantía a que el Estado intervenga en el proceso redistributivo para asegurar condiciones de vida más igualitarias, la 
seguridad y el bienestar a través de los servicios, la asistencia y también la defensa de la ocupación.”. 
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de justiça social, ensejando o início de reivindicações de prestações positivas do Estado. Esse 

cenário, segundo a autora, fez com que o Estado passasse a “agir de modo sistemático sobre o 

processo econômico e a assunção pelos poderes públicos de novos programas de ação”, dando 

ensejo ao que futuramente se classificaria como os direitos fundamentais de segunda geração, 

ligados aos setores sociais e econômicos. 

Com relação ao Direito Privado, foram essenciais à sua mudança de percepção os 

movimentos sindicais, os quais, principalmente ao longo do século XIX, defenderam o 

pensamento de que o trabalho não poderia ser considerado uma mercadoria, posto que era 

inseparável da pessoa do trabalhador. Assim, deveria o trabalhador usufruir de direitos 

mínimos, como, por exemplo, uma jornada de trabalho condizente com suas limitações 

físicas, bem como o direito a um repouso semanal. Comparato (1998, p. 43), inclusive, 

registra o papel da Revolução Industrial na mudança de perfil estatal liberal, registrando que 

nesta época “a humanidade principiou a sofrer o impacto da mais profunda e decisiva 

transformação sócio-econômica de todos os tempos”. 

Em contraposição ao Direito Civil, eminentemente individualista, estudiosos do 

Direito passaram a defender a necessidade de surgimento de um direito voltado para a 

sociedade, “[...] quer dizer um Direito cujo paradigma não é o indivíduo isolado (sujeito 

jurídico abstrato), senão um indivíduo em grupo ou coletividade social”, como bem afirma 

Pérez (2015, p. XLIX, tradução nossa)21. 

Nesse contexto é que surge a doutrina do Direito Social, cuja criação passou pela 

defesa do pensamento de que o Direito Privado deveria, necessariamente, conhecer limites, 

haja vista que não se referiria à relação entre um homem e seus bens, mas, sim, a uma relação 

entre homens. Portanto, para Gierke (2015, p. 17, tradução nossa)22, tem-se que “[...] onde 

homem e homem se colocam frente a frente, para nossa atual concepção, ali fica excluída 

potestade sem dever. De modo que o Direito privado também parece que deve partir deste 

ponto: não há direito sem dever”. Tomando por base tal concepção de não existir direito sem 

dever, deveria o particular titular de um direito exercê-lo de modo a gerar benefícios para o 

meio social ou, pelo menos, não gerar prejuízos para a sociedade. 

A influência do Direito Social sobre o Direito Privado fez com que este passasse a ter 

outros objetivos além do seu então principal propósito, que era regular as relações entre os 

                                                           
21Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] es decir un Derecho cuyo paradigma no es el individuo aislado 

(sujeto jurídico abstracto), sino un individuo en grupo o colectividad social”. 
22Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] donde hombre y hombre se colocan frente a frente, para nuestra 

actual concepción, allí queda excluída potestad sin deber. De modo que el Derecho privado también parece que debe 
partir de este punto: no hay derecho sin deber”. 
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particulares. Para Otto von Gierke apud Pérez (2015, p. XVII, tradução nossa)23, “hoje mais 

bem tem o Direito privado a missão de proteger o fraco contra o forte, e o benefício da 

comunidade, contra o egoísmo do indivíduo”. No mesmo sentido é a opinião de Garea (1995, 

p. 55-56), para quem a socialização do Direito acaba por limitar a liberdade individual, 

retirando dos homens parte da liberdade que o Direito Privado lhes dava para regular suas 

relações, em nome da defesa do interesse geral ante o interesse egoísta dos particulares. 

O sindicalismo teve papel de destaque no processo de transformação social operado 

no momento histórico posterior à Revolução Industrial. O movimento sindical se fez forte e 

passou a reivindicar, em contraposição ao não intervencionismo do Estado Liberal, uma 

atuação mais forte e positiva por parte do Estado, que culminou, inclusive, com alterações no 

direito de propriedade, como se obvia da opinião de Cavedon (2003, p. 23), que ressalta o 

papel dos sindicatos na proteção dos direitos sociais, exigindo do Estado prestações 

associadas às necessidades básicas dos cidadãos, como saúde, trabalho, educação, previdência 

social, bem como atuando para impor limites às liberdades da burguesia, englobando, 

inclusive, a propriedade privada. 

Como consequência dos movimentos por direitos sociais e pela adoção de uma 

postura mais ativa por parte dos Estados, número considerável destes acabou por superar a 

forma liberal, limitada pela lei, e, sob a influência dos aludidos movimentos sindicalistas, 

passou por profundas reformas constitucionais, incluindo prestações positivas a serem 

assumidas pelo ente estatal, bem como dando início ao movimento de constitucionalização do 

direito civil. Isso fez com que a norma constitucional, antes dirigida a defender o particular do 

próprio Estado, tivesse também por finalidade defender um indivíduo dos demais, como bem 

observa Garea (1995, p. 50). 

A nova forma estatal surgida foi marcada, então, como bem registra Fernandes 

(2005, p. 34-36), por uma atuação positiva, prestacional em prol dos cidadãos, sendo chamada 

pela doutrina de Estado do Bem-Estar Social. Além de assegurar ao povo direitos sociais 

mínimos, destinados a “efetivar a fruição das liberdades individuais e políticos”, passou a 

intervir também na sociedade, na economia e nas relações entre os particulares, exigindo 

destes que o exercício de seus direitos individuais não fosse, da mesma forma, responsável 

por violações aos direitos dos demais indivíduos.  

A influência do Estado do Bem-Estar Social, de fato, fez-se sentir no Direito Privado. 

A propriedade privada, que, como visto, gozava de características diversas do que se observa 

                                                           
23Acima tradução livre. No original, tem-se: “hoy más bien tiene el Derecho privado la misión de proteger al débil 

contra el fuerte, y el beneficio de la comunidade, contra el egoísmo del individuo”. 
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hodiernamente, passou por relevantes transformações ao longo do tempo. Reputa-se, porém, 

que as principais influências exercidas sobre o direito de propriedade decorreram da doutrina 

do Direito Social, notadamente da grave tensão social que marcou o final do século XIX e 

início do século XX, como ressalta Calvo San José (2000, p. 40). Este cenário de socialização 

das relações privadas foi que determinou o surgimento da função social da propriedade, como 

contraposição ao caráter individualista que o direito de propriedade passou a ter após a 

Revolução Francesa.  

Coube a Comte (1880, p. 156), historicamente, a primeira referência ao caráter social 

do direito de propriedade (1880, p. 156, tradução nossa)24, ao afirmar que cada cidadão 

deveria ser visto como um funcionário público e teria, portanto, obrigações para com o corpo 

social, estendidas até as suas propriedades, que, para o positivismo, devem ter “uma 

indispensável função social destinada a formar e a administrar os capitais com os quais cada 

geração prepara os trabalhos da seguinte. Sabiamente concebida, esta apreciação normal 

enobrece sua posse, sem restringir sua justa liberdade e até fazendo-a mais respeitável”. 

Seguiu-se Comte pelo alemão Otto von Gierke, que defendeu a existência de uma 

função social do direito privado, pela primeira vez, em discurso lido em 05 de abril de 1899 

perante a Associação de Jurisconsultos de Viena. Dentro dessa concepção social do Direito é 

que Gierke (2015, p. 17, tradução nossa)25 defendia o pensamento de que o Direito Privado 

também deveria possuir limites, haja vista que não deveria ele ser entendido como o exercício 

de uma mera faculdade, “[...] senão mútua relação de vontades”. Tal raciocínio aplicava-se, 

ainda segundo Gierke (2015, p. 17, tradução nossa)26, também ao direito de propriedade, para 

quem “também o direito real (direito de propriedade), em último termo, é uma relação entre 

vontades humanas, não entre uma vontade isolada e o objeto sem vontade.”. Raciocínio 

semelhante adota Garea (1995, p. 17), que afirma, a partir do Estado do Bem-Estar Social, ter 

ocorrido o abandono da noção de propriedade como uma relação entre um sujeito e um 

objeto, passando a se privilegiar as repercussões sociais do exercício de tal direito. 

Não se pode, porém, negar que a Igreja Católica, muito antes de Comte ou Gierke, 

embora não falasse no caráter social de que deveria ser dotado o direito de propriedade, já 

                                                           
24Acima tradução livre. No original, tem-se: “Dans tout état normal de l'humanité, chaque citoyen quelconque 

constitue réellement un fonctionnaire public, dont les attributions plus ou moins définies déterminent à la fois les 
obligations et les prétentions. Ce principe universel doit certainement s'étendre jusqu’à la propriété, où le positivisme 
voit surtout une indispensable fonction sociale, destinée à former et à administrer les capitaux par lesquels chaque 
génération prépare les tra- vaux de la suivante. Sagement conçue, cette appréciation normale ennoblit sa possession, 
sans restreindre sa juste liberté, et même en la faisant mieux respecter.”. 

25 Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] sino mutua relación de voluntades.” 
26 Acima tradução livre. No original, tem-se: “también el derecho real (Sachenrecht), en último término, es una 

relación entre voluntades humanas, no entre una voluntad aislada e el objeto sin voluntad.”. 
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criticasse o seu exercício egoístico. Santo Tomás de Aquino via o homem como superior aos 

demais seres e bens existentes, aos quais denominava de “bens exteriores”, e entendia que tal 

superioridade advinha do fato dele haver sido feito à imagem e semelhança de Deus e dotado 

de razão e livre arbítrio. Ele entendia que, segundo o direito natural, os bens exteriores 

existiam para atender à comunidade e servir ao bem comum. Portanto, não existiria direito de 

propriedade no direito natural; todavia, este não impediria a sua criação através de 

convenções humanas, por leis positivas. 

O que há de ser ressaltado no pensamento de Santo Tomás de Aquino é o fato de 

que, para ele, o direito positivo deveria sempre estar em conformidade com o direito natural, 

ou seja, este seria o fundamento de validade daquele. Assim, no que diria respeito ao 

exercício do direito de propriedade, criado pelo direito positivo, ele deveria ser exercido em 

conformidade com o bem comum buscado pelo direito natural, devendo ser constantemente 

justificado. 

Migot (2003, p. 29 e 37), explicitando o pensamento de Santo Tomás de Aquino, 

definiu os bens exteriores como “todos os seres intramundanos, excetuado-se o homem”, que 

estaria acima deles. Para Santo Tomás de Aquino, os bens exteriores pertenceriam à natureza, 

e esta, por sua vez, pertenceria a Deus. O homem, assim, ocuparia o topo do cosmo e poderia 

exercer o domínio (no sentido de dominação, posse, e não de propriedade) e livremente 

usufruir dos “seres inferiores” e de tais bens exteriores, usando-os com discernimento e 

responsabilidade, de acordo com a sua natureza. O homem, assim, teria apenas a posse das 

coisas, porque, segundo Migot (2003, p. 55), ainda traduzindo as ideias de Santo Tomás de 

Aquino, “o domínio pertence a Deus por direito de criação”. Portanto, deveriam todas as 

coisas, nelas podendo-se incluir a terra em uma acepção ampla, sempre concorrer para o bem 

comum e os fins do homem, refutando-se o supérfluo. “O que sobeja, seja reconsiderado em 

função do bem social da multidão”. 

A Igreja Católica manifestou-se não só através da opinião dos santos, mas também de 

modo formal, por intermédio dos próprios papas, ocupantes do trono de São Pedro na Terra. 

Assim, em mais de uma ocasião, expressou-se no sentido de entender necessário voltar-se a 

propriedade privada ao bem comum, muito embora, é fato, em algumas destas oportunidades 

tenha-o feito de forma tímida, mitigando ou até mesmo desprezando o que de fato se deva ter 

por bem comum. Isso pode ser observado nas Encíclicas Rerum Novarum, Quadragesimo 

Anno, Mater et Magistra, Pacem in Terris e Populorum Progressio. 

Na Encíclica Rerum Novarum, datada de 15 de maio de 1891, o papa Leão XIII 

expressamente abomina a propriedade comum (referindo-se à doutrina socialista) por 
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entender que a propriedade privada é fruto do trabalho do homem, decorrente do emprego de 

seus rendimentos em sua aquisição. Afirma ainda que, apesar de particular, a propriedade não 

deixa de atender ao bem comum, posto que todos os mortais se alimentam do produto dos 

campos.  

A Encíclica Quadragesimo Anno, publicada pelo papa Pio XI em 15 de maio de 1931 

e cujo próprio nome faz menção ao quadragésimo aniversário da Encíclica Rerum Novarum, 

reafirma o conteúdo desta quanto à aceitação da propriedade privada, declarando possuir ela 

um viés tanto individual quanto social, ou seja, voltado para o bem comum. A despeito de 

entender necessária a contribuição da propriedade para o bem comum, referida Encíclica 

afirma que o domínio e o uso da propriedade não se confundem, não sendo da alçada da 

justiça exigir o atendimento do referido fim (bem comum). Afirma ainda que o seu não 

atendimento não enseja a perda do direito, ao expressamente fazer constar a assertiva de que 

“muito mais ainda é alheio à verdade dizer, que se extingue ou se perde o direito de 

propriedade com o não uso ou abuso dele”.  

A Encíclica Mater et Magistra, publicada pelo papa João XXIII em 15 de maio de 

1961, reafirma a defesa da propriedade privada, ressaltando, todavia, a necessidade de que 

esta atenda à sua função social. Esta é a primeira Encíclica em que a Igreja Católica trata 

diretamente da função social da propriedade, conclamando expressamente os proprietários a 

cumpri-la. Nas outras Encíclicas citadas anteriormente, apesar de ressaltar o bem comum 

como fim da propriedade privada, a Igreja não demonstrava de forma direta sua preocupação 

com o seu real cumprimento, parecendo mais desejar apenas ofertar uma alternativa à 

doutrina socialista.  

Menos de 02 (dois) anos depois, em 11 de abril de 1963, foi publicada também pelo 

papa João XXIII a Encíclica Pacem in Terris, que em seu dispositivo 22 reiterou o emprego 

da expressão função social da propriedade ao afirmar que se deve “[...] recordar que ao direito 

de propriedade privada é inerente uma função social”. 

Já em 26 de março de 1967, o papa Paulo VI editou a Encíclica Populorum 

Progressio, afirmando expressamente no dispositivo 23 que “[...] a propriedade privada não 

constitui para ninguém um direito incondicional e absoluto”. Vai mais além esta Encíclica ao 

vedar a utilização da propriedade privada em detrimento do bem comum e, principalmente, 

por impor ao poder público a obrigação de, surgindo algum impasse entre os direitos privados 

e os interesses comunitários, atuar para “[...] resolvê-lo, com a participação ativa das pessoas 

e dos grupos sociais”. 

Otto von Gierke foi, segundo Pérez (2015), o precursor da doutrina do direito social, 
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tendo a sua ideia sido retomada e aprimorada por nomes como León Duguit, Raymond 

Saleilles e Maurice Hauriou. Gierke criticava o individualismo que imperava no Direito 

Privado, propondo a socialização do direito individual, o qual havia sido tão valorizado na 

Revolução Francesa. A socialização do Direito, todavia, não era para Gierke a adesão ao 

socialismo, mas, na realidade, a introdução de medidas sociais na legislação e a superação do 

caráter absolutista da propriedade, como decorrência da participação do indivíduo na 

sociedade, devendo contribuir para com esta. Com relação à socialização do Direito privado, 

afirma Gierke (2015, p. 14, tradução nossa)27 que “[...] nosso Direito privado tem que estar 

impregnado de uma gota de socialismo”. 

A doutrina do Direito Social, de Otto von Gierke (2015, p. 17), pregava a 

inexistência de “direito sem dever”, ou seja, não haveriam direitos subjetivos cujo exercício 

dependeria apenas da vontade de seu titular, imposta à dos demais. O exercício de direitos, na 

realidade, para tal doutrina, deveria trazer como resultado, necessariamente, benefícios para a 

sociedade, regra aplicável também ao direito de propriedade. Tal doutrina trouxe, portanto, 

uma nova visão do direito de propriedade, um novo tratamento dado a este pelo Direito em si, 

como bem expõe Garea (1995, p. 165) ao afirmar que o Direito perdeu sua função de 

meramente proteger o proprietário, passando a ter a missão de servir de elo entre este e a 

sociedade. 

Concorda Häberle (2003, p. 12) com a afirmação de que fora Gierke o responsável 

pela difusão da ideia de que os direitos privados deveriam ser também, simultaneamente, 

meio para o cumprimento de tarefas sociais. Portanto, para determinar-se o conteúdo e os 

limites de um direito fundamental seria necessária a reflexão sobre sua função social. “Com 

apoio nas ideias de Gierke se chega à convicção de que o conteúdo do direito é determinado 

por meio de sua função ético-jurídica e social. Isso tem como consequência que um exercício 

contrário à sua função não está coberto pelo conteúdo do direito”28. 

Léon Duguit aprofundou os estudos acerca da doutrina do Direito Social e acabou 

por tornar-se, talvez, o seu mais conhecido defensor. Para ele, os direitos subjetivos do 

homem são reflexos de sua ativa participação para o progresso da sociedade. Prossegue 

Duguit (2003, p. 13) afirmando que o direito social seria reflexo do convívio social, da 

necessária relação de interdependência mantida entre os membros de uma determinada 

                                                           
27Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] nuestro Derecho privado tiene que estar impregnado de una gota de 

socialismo”. 
28Acima tradução livre. No original, tem-se: “Con referencia al pensamento de Gierke se ha llegado en ella a la 

convicción de que el contenido del derecho es determinado por medio de su función ético-jurídica y social. Ello tiene 
como consecuencia que un ejercicio contrario a su función no está ya cubierto por el contenido del derecho”. 
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comunidade. Entende Duguit que a solidariedade social estaria intimamente ligada a dois 

fatores, no caso a solidariedade do homem para com seus iguais ou pela satisfação das 

necessidades do grupo de acordo com as diferentes aptidões de seus membros. 

A doutrina do Direito Social de Duguit (2007, p. 153), externada em mais de uma de 

suas obras, visa combater a noção individualista de que estava impregnado o Direito no final 

do século XVIII e ao longo do século XIX, e seu raciocínio critica frontalmente normas 

jurídicas da época, em especial a Declaração dos Direitos do Homem de 1789 e o Código 

Civil de Napoleão. 

O modelo individualista, segundo Duguit (2007, p. 213, tradução nossa)29, funda-se 

no fato de que “[...] seus autores não se tem preocupado em apreciar a legitimidade das 

apropriações existentes de fato e de determinar seu fundamento. Tem tomado as situações 

existentes e as tem declarado intangíveis”. Tratando-se, pois, de direitos intangíveis, o 

legislador da época conferiu aos proprietários proteção absoluta, assim caracterizada, ainda de 

acordo com Duguit (2007, p. 213, tradução nossa)30, por “[...] dar ao possuidor da coisa um 

direito subjetivo absoluto: absoluto em sua duração, absoluto em seus efeitos; um Direito que 

terá por objeto a coisa apropriada e por sujeito passivo todos os indivíduos [...]”. 

Em superação à concepção do direito de propriedade como um direito individual, 

subjetivo, a doutrina do direito social de Duguit (2003, p. 20-21) propõe que “[...] O homem 

que vive em sociedade tem direitos; mas esses direitos não são prerrogativas que lhes 

pertençam na sua qualidade de homem; são poderes que lhes pertencem porque, sendo 

homem social, tem um dever a cumprir e deve ter o poder de cumprir tal dever.”. 

Com base em tal doutrina, Léon Duguit (2007, p. 158) refuta o instituto da 

propriedade privada como sendo um direito subjetivo, ou seja, como um poder a ser utilizado 

por seu detentor a seu bel-prazer, por entender que a noção de direito subjetivo fundamentar-

se-ia em uma concepção metafísica, surreal. Na realidade, deve o homem, em uma concepção 

realista que surgira para superar a metafísica da noção de direito subjetivo, no exercício de 

seu direito de propriedade, refletir em proveito social; é ele livre para o gozo de seu direito, 

desde que este contribua para a solidariedade social. Tal doutrina é, pois, o fundamento do 

instituto da função social. 

Tendo em vista a influência da doutrina do Direito Social sobre o direito de 
                                                           
29Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...], sus autores no se han preocupado de apreciar la legitimidad de las 

apropriaciones existentes de hecho y de determinar su fundamento. Han tomado las situaciones existentes y las han 
declarado intangibles.”. 

30 Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] dar al poseedor de la cosa un derecho subjetivo absoluto: absoluto 
en su duración, absoluto en su efectos; un Derecho que tendrá por objeto la cosa apropriada y por sujeto passivo 
todos los indivíduos [...]”. 
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propriedade através do princípio da função social, a propriedade privada passou a ser vista, na 

opinião de Duguit (2007, p. 215), como a função social do detentor da riqueza, por entender 

ele que todo indivíduo, através de sua propriedade, deve contribuir para o progresso social e 

aumento da riqueza geral. 

Por fim, conclui Duguit (2007, p. 216, tradução nossa)31 que o direito positivo possui 

relevante papel como garante do cumprimento da função social da propriedade, posto que 

“[...] o Direito positivo não protege o pretendido direito subjetivo do proprietário; porém 

garante a liberdade do possuidor da riqueza para cumprir a função social que lhe incumbe 

pelo fato mesmo desta posse, e é por isso que posso dizer sobretudo que a propriedade se 

socializa”. 

A doutrina do Direito Social, da forma como proposta por León Duguit, é alvo de 

críticas devido ao seu extremismo. Häberle (2003, p. 13-14) discorda do referido autor pelo 

fato dele por a ideia da função social do Direito no centro de sua teoria, rejeitando a doutrina 

dos direitos subjetivos. Para Häberle, “os direitos fundamentais são essencialmente direitos 

públicos subjetivos”32. Ao atribuir a eles, como pretende Duguit, uma concepção 

eminentemente funcional, acaba por sacrificar o próprio significado individual do direito, haja 

vista que os direitos fundamentais passam a ser garantidos apenas tendo por objetivo o 

resultado coletivo. Todavia, os direitos fundamentais devem também ser garantidos com o fim 

de desenvolver a personalidade individual do seu titular. 

Críticas também existem à opinião de Duguit de ser a propriedade privada a função 

social do detentor da riqueza. Cánovas (2015, p. 41-42), por exemplo, critica tal conceituação 

por entendê-la como uma verdadeira negação da propriedade privada como um direito 

subjetivo. Para este autor, pressupor que o proprietário deveria, ao invés de atender ao seu 

interesse, visar essencialmente o interesse social seria o mesmo que o equiparar a um 

funcionário público. Assim, segundo Cánovas, o que se deve ter em mente é que nada impede 

que a propriedade, em seu exercício, venha a ter uma função social, a ser obtida através de 

determinados limites ou deveres; todavia, há de ser respeitado o interesse do proprietário no 

exercício de seu direito, impedindo-se que, sob o pretexto de cumprir a função social da 

propriedade, venha a ser anulada a utilidade que deve ter o bem para o seu dono. Garea (1995, 

                                                           
31Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...], el Derecho positivo no protege el pretendido derecho subjetivo del 

propietario; pero garantiza la libertad del poseedor de una riqueza para cumprir la función social que le incumbe por 
el hecho mismo de esta posesión, y por esto es por lo que yo puedo decir sobre todo que la propiedad se socializa.”. 

32Acima tradução livre. No original, tem-se: “Pero los derechos fundamentales son esencialmente derechos 
públicos subjetivos”. 
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p. 254-264) também rejeita tal conceituação pelo fato de tratar o proprietário como um mero 

concessionário ou funcionário, negando os seus interesses privados. 

A positivação do direito de propriedade com viés social deu-se, pioneiramente, com a 

Constituição mexicana de 1917, seguida pela Constituição de Weimar33, em 1919, que, em 

seu artigo 153, afirma que “a propriedade obriga. Seu uso deve servir ao bem da 

comunidade”34. Garea (1995, p. 44) chama a atenção para a limitação ao exercício do direito 

de propriedade que faz a Constituição alemã, alterando significativamente as características 

do direito de propriedade até então existentes, a ponto de permitir a imposição legal de limites 

ao desfrute da propriedade, tendo em vista o bem da comunidade.  

Toda a influência provocada pela doutrina do Direito Social sobre o direito de 

propriedade repercutiu no sentido de que este passou a demandar do seu titular a obrigação de 

se comportar de modo a trazer um retorno para a comunidade. Moreira (1986, p. 65) afirma 

que a função social “modifica radicalmente o sentido tradicional de direito natural ou de 

direito subjetivo exclusivo e ilimitado. [...] o bem deve estar vinculado a um interesse 

econômico voltado para o bem comum”. 

Partilha ainda de raciocínio idêntico Cánovas (2015, p. 39-40), que afirma 

categoricamente a influência que as novas concepções sociais tiveram sobre a concepção 

tradicional e eminentemente liberal de propriedade. Assim, as transformações deste período 

não se limitaram à figura do Estado, mas repercutiram nos ordenamentos da época, impondo 

ao instituto da propriedade um novo papel, a fim de “que a utilidade desta não se esgote no 

puro benefício de seu titular, e que obrigue a este a ter em conta a nova vertente social”35. 

Essa mudança de perspectiva, para a autora, marca um período de “publicização” do Direito 

Privado, decorrente da implantação do Estado Social de Direito. 

Prossegue ainda Garea (1995, p. 153, tradução nossa)36 traçando um relevante 

paralelo acerca das características do direito de propriedade durante o Estado Liberal e 

                                                           
33Weimarer Reichsverfassung. Disponível em: <http://www.jura.uni-

wuerzburg.de/fileadmin/02160100/Elektronische_Texte/Verfassungstexte/Die_Weimarer_Reichsverfassung.pdf>. 
Acesso em: 05 dez. 2016. 

34Acima tradução livre. No original, tem-se: “Art. 153. Das Eigentum wird von der Verfassung gewährleistet. Sein 
Inhalt und seine Schranken ergeben sich aus den Gesetzen. Eine Enteignung kann nur zum Wohle der Allgemeinheit 
und auf gesetzlicher Grundlage vorgenommen werden. Sie erfolgt gegen angemessene Entschädigung soweit nicht 
ein Reichsgesetz etwas anderes bestimmt. Wegen der Höhe der Entschädigung ist im Streitfalle der Rechtsweg bei 
den ordentlichen Gerichten offen zu halten, soweit Reichsgesetze nichts anderes bestimmen. Enteignung durch das 
Reich gegenüber Ländern, Gemeinden und gemeinnützigen Verbänden kann nur gegen Entschädigung erfolgen. 
Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich Dienst sein für das Gemeine Beste. 

35Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] que la utilidad de ésta no se agote en el puro beneficio de su 
titular, y que obliga a éste a tener en cuenta la nueva vertiente social”. 

36Acima tradução livre. No original, tem-se: “En el orden liberal, la titularidade de un derecho dominical comporta el 
otorgamiento de un poder sin más. [...] se adquieren simultáneamente un conjunto de vínculos, deberes y 
obligaciones que establecen las directrices y pautas de conducta conforme a las cuales ha de actuar el propietario.”. 
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durante o Estado do Bem-estar Social. Afirma o referido professor que, “na ordem liberal, a 

titularidade de um direito de propriedade comporta a outorga de um poder sem limites”, cujo 

exercício fica ao alvedrio do proprietário. Tal característica de ausência de limites, todavia, 

resta superada quando do advento do Estado do Bem-estar Social, sendo suplantada pelo fato 

de que, junto do direito, “adquire-se simultaneamente um conjunto de vínculos, deveres e 

obrigações que estabelecem as diretrizes e pautas de conduta conforme as quais há de atuar o 

proprietário”. 

Assim, segundo Garea (1995, p. 45), com o surgimento do Estado Social do Direito 

há uma fuga do direito de propriedade, então concebido no Estado Liberal como uma forma 

de proteção e resistência do proprietário frente às abusivas investidas do Estado absoluto, para 

um direito limitável em razão de intervenções legislativas, justificadas pelo interesse geral. 

 

1.4 DA NECESSÁRIA DESCONSTRUÇÃO DO PARADIGMA LIBERAL DE 

PROPRIEDADE LEGADO HISTORICAMENTE 

 
Muito se discute, é fato, acerca do papel que o Estado deve ter sobre o controle 

social, havendo, obviamente, defensores de vários tipos de estado, a serem classificados neste 

caso de acordo com o seu grau de intervenção social. Parece, todavia, que todo o traçado 

histórico exposto anteriormente revelou a necessidade de superação do paradigma liberal, que, 

a despeito de sua relevância no momento histórico em que surgido o Estado Liberal, 

hodiernamente não atende por completo às necessidade de uma vida em sociedade. 

O Estado Liberal, segundo Baggenstoss (2014, p. 55-56), tinha, enquanto premissas 

fundamentais, “[...] a submissão ao império da lei, a divisão de poderes e o enunciado dos 

direitos fundamentais e suas garantias”, e, ainda assim, caracterizava-se como uma autoridade 

soberana na sociedade; todavia, “[...] é uma soberania limitada pela instituição dos direitos 

individuais, ou de primeira dimensão.”. Isso marcou, em sua opinião, uma “[...] inversão do 

pensamento tradicional existente entre Estado e cidadão, em que o interesse do Estado era 

considerado superior ao do indivíduo. Nesse período, o cidadão primeiro tem direitos e, após, 

deveres perante o Estado; enquanto a autoridade estatal, em primeiro plano, tem dever (de 

abstenção) e, depois, direitos.”. 

Não se pode, pois, negar a relevância que teve o Estado Liberal quando de seu 

surgimento, ao representar a superação de um modelo absolutista que não respeitava direitos 

mínimos dos cidadãos. Porém, a realidade diária do Estado Liberal após sua implantação, 

como já descrito acima e ressaltado por Fornerolli (2014, p. 63), caracterizou-se por uma 



54 
 

postura eminentemente absenteísta, em que sua atuação se limitava a assegurar a liberdade e o 

exercício da propriedade. Melo (2012, p. 63-65), inclusive, afirma que a garantia da 

propriedade está intrinsecamente relacionada com o Direito e como finalidade principal deste; 

outrossim, o referido autor retrata a propriedade como no centro do sistema capitalista, o qual 

consolidou o positivismo jurídico e depende profundamente da noção de propriedade para 

existir. Este fato, no caso a consciência quanto à centralidade da propriedade para o sistema 

capitalista, gera, para Melo (2012, p. 66), “[...] desconfiança com relação ao verdadeiro papel 

que a funcionalização da propriedade é capaz de exercer, pois a propriedade não é um 

elemento casual ou substituível do sistema, mas a sua própria fundação.” 

No âmbito do Direito, o sistema liberal apresenta-se, segundo Fensterseifer (2005, p. 

5), como de estrutura fechada, que mantém o status quo das elites e “não possibilita o trânsito 

jurídico dos valores emergentes da sociedade contemporânea”. Seguindo as regras de tal 

sistema, o Direito deixa de ser um instrumento de emancipação e transformação social 

(concretizador da dignidade da pessoa humana, do bem-estar e da paz social) para ser um 

instrumento de regulação e dominação da sociedade. 

Em opinião similar, Peña (1998, p. 214) chama a atenção para o fato de que “todo 

sistema jurídico reproduz (e por isso existe) e produz (e para isso existe) uma determinada 

teoria do valor”37. Para ele, o sistema jurídico moderno tem como valores a liberdade e a 

propriedade, que, em conjunção que ele reputa impossível, resultam “na liberdade de privar 

aos outros de sua liberdade (e também de sua vida). Consiste a liberdade de propriedade na 

apropriação da liberdade dos outros. Dizer que algo é de propriedade privada não é indicar 

quem pode gozar desse algo, senão ordenar quem não pode gozar desse algo”38. 

O papel que teve a colonização na formação e caracterização da propriedade no 

Brasil foi de grande relevância, haja vista que impôs a cultura dos colonizadores sobre a 

colônia e seus habitantes. Os latifúndios, por exemplo, foram para Aparicio (2018, p. 31) fruto 

do regime de sesmarias aqui implantado por ocasião da colonização. 

Os reclamos populares em busca de uma postura estatal mais ativa conduziram à 

formação de um novo tipo de Estado, dito social, em que este atuava como um verdadeiro 

integrante da sociedade. Tinha por finalidade a construção de uma sociedade mais equânime 

em suas relações sociais e até mesmo no exercício da propriedade, a fim de combater as 
                                                           
37Acima tradução livre. No original, tem-se: “Todo sistema jurídico reproduce (y por eso existe) y produce (y 

para eso existe) una determinada teoria del valor”. 
38Acima tradução livre. No original, tem-se: “La conjunción imposible de libertad y propiedad da como resultado 

la libertad de privar a otros de su libertad (y también de su vida). En esto consiste la libertad de propiedad en 
apropiarse de la libertad de otros. Decir que algo es de propiedad privada no es indicar quine puede gozar de 
ese algo, sino ordenar quien e no puede gozar de ese algo. 
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desigualdades. Tal opinião é ratificada por Mello (1982, p. 64), para quem “é sabido e assente 

que o constitucionalismo do século XX marca-se pela superação da perspectiva inerente ao 

liberalismo individualista do período clássico”, citando como exemplo as Constituições 

mexicana, de 1917, e de Weimar, de 1919, as quais, ainda segundo o autor, “[...] são os 

primeiros sinais expressivos de um ideário novo, de cunho social, cristalizado nas cartas 

fundamentais”. 

A despeito da introdução de um aspecto social sobre a propriedade, representado pela 

função social como conteúdo inerente ao direito de propriedade em si, não se pode negar a 

influência que o processo de colonização europeu teve sobre a América e sobre o 

desenvolvimento jurídico desta. O paradigma da propriedade instituído através do ideal 

liberal, para Silva (2016, p. 44), “era um núcleo de intangibilidade do aspecto privado sobre o 

público, do individual sobre o social. Com efeito, a partir deste postulado de intangibilidade é 

que a burguesia sentia-se segura contra eventuais intromissões estatais”. 

Nem mesmo a introdução da função social da propriedade como um aspecto do 

próprio conteúdo do direito de propriedade foi capaz de conter o caráter liberal que tem 

historicamente marcado o exercício de tal direito. Com tal conclusão concorda Solé (2017, p. 

28-29), que registra, no caso da Espanha, que a dificuldade no cumprimento da função social 

da propriedade dos imóveis vazios pelo poder público se deve, em parte, à inércia deste, mas 

também pela existência de uma ideologia liberal, que resiste à implantação do Estado Social e 

Democrático de Direito. 

Essa sobredita ideologia liberal, que tem marcado tradicionalmente a exploração da 

propriedade no Brasil pelo mercado imobiliário, tem contribuído historicamente para produzir 

um efeito de marginalização na sociedade. Assim, como registra Ribeiro (2004, p. 38), “[...] 

os efeitos dos novos mecanismos de vulnerabilização produzem a despossessão moral de 

vastos segmentos da população. A globalização impõe a lógica do mercado e, 

simultaneamente, cria uma massa marginal”. Essa massa marginalizada, para o referido autor, 

nada mais é que o produto da segregação residencial utilizada nas cidades como forma de 

gestão social, sendo fato que “a modernização, realizada pela acumulação liberal, ao mesmo 

tempo que promove, quebra os laços da integração social”. 

Deve-se fazer o registro de que houve, de certa forma, uma tentativa de contenção da 

influência do liberalismo sobre o instituto da propriedade, especialmente no início do século 

XX, quando foram elaboradas em alguns Estados novas Cartas Constitucionais com viés 

marcadamente social quanto ao exercício da propriedade. 
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Silva (2016, p. 47) frisa que mesmo os pensamentos de Marx acerca do comunismo, 

especialmente com relação à propriedade, não foram capazes de superar a visão burguesa de 

tal instituto. O comunismo prega o fim da propriedade, pelo menos em sua forma objetiva, 

mantendo-se apenas uma relação subjetiva e essencial dos homens com os bens. Tal doutrina, 

porém, não vingou, perdurando o ideal burguês, “que impede de visualizar uma relação 

intersubjetiva entre os indivíduos. Uma visão que impele o não reconhecimento do outro”. 

Em análise que desenvolve acerca do papel do Estado em suas formas liberal mínima 

e socialista, Santamaría (2016, p. 59) chega à conclusão de que o equilíbrio entre tais formas 

parece ser a via adequada para a vivência comunitária. Justifica seu raciocínio apontando os 

erros de tais sistemas, ao afirmar que, no estado liberal mínimo, há um verdadeiro desprezo 

pelos direitos sociais, ao passo que o estado socialista desprezou os direitos de liberdade. Com 

base em tal conclusão é que afirma que “o socialismo sem liberdade se torna um sistema de 

opressão; o liberalismo sem justiça social se torna um sistema de iniquidade”39. 

Da narrativa histórica até agora construída acerca do instituto da propriedade pode-se 

concluir que grande parte do tratamento normativo dado a este está, ainda hoje, 

intrinsecamente relacionada à cultura liberal que imperou durante séculos, mormente após a 

Revolução Francesa. Gurvitch (2005, p. 7-8)40, em obra cuja versão original remonta à década 

de 1930, já enxergava no caráter essencialmente individualista do direito o principal obstáculo 

“à renovação positiva da razão jurídica, [...] à força criadora da ciência do direito, nada tendo 

contribuído mais fortemente a cavar uma fossa entre os conceitos dos juristas e a vida jurídica 

real [...]”. 

                                                           
39Acima tradução livre. No original, tem-se: “El socialismo sin libertad se torna en un sistema de opresión; el 

liberalismo sin justicia social se torna en un sistema de inequidade.”. 
40Acima tradução livre de pequeno trecho das páginas 7 e 8 da referida obra. Vale o registro da integralidade do 

trecho, dada a sua profundidade para compreensão do assunto: “Quizá nada se há opuesto más a la renovación 
positiva de la razón jurídica, seguramente nada ha aniquilado tampoco la fuerza creadora de la ciencia del 
derecho, nada ha contribuido más fuertemente a cavar una fosa entre los conceptos de los juristas y la vida 
jurídica real, que el prejuicio profundamente enraizado del carácter esencialmente individualista del derecho. 
El individuo soberano y autónomo (representante unificado de la categoría abstracta de la humanidad en 
general) como fin supremo del derecho; la limitación negativa de las libertades exteriores de los individuos 
como función única del derecho; la voluntad dirigente del individuo en pequeño (el hombre) o en grande (el 
Estado centralizado que absorbe a sus miembros en una unidad simple), considerada como fundamento 
exclusivo de la fuerza obrigatoria del derecho; la sumisión de una multitud de indivíduos aislados e igualados 
conforme a una regla genérica, como única manifestación posible de la comunidad jurídica, desposeída de 
todos los caracteres de una verdadera relación concreta entre sus miembros, de toda cualidad de ‘totalidad’, 
que es reemplazada por la generalidad abstracta de la ley; en definitiva el encuadramiento del derecho dentro 
de la reglamentación de la sola conducta exterior del individuo, considerado como el único medio de 
separación neta entre el derecho y la moral, constreñida exclusivamente al interior del sujeto (Gesinnung), 
todas estas tesis del individualismo jurídico se repiten y se perpetúan, si no en su conjunto, al menos a través 
de una u otra de estas afirmaciones, en la mayor parte de las definiciones y concepciones jurídicas corrientes.” 
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Uma mudança de perspectiva começa a desenhar-se no final do século XX. 

Santamaría (2016, p. 19-32) expõe, de modo sistemático, um panorama evolutivo do 

constitucionalismo ao longo dos séculos XIX, XX e XXI. Inicia-se, no século XIX, após a 

Revolução Francesa, por um constitucionalismo liberal conservador, já descrito 

anteriormente; apresenta-se, no início do século XX, o constitucionalismo social, de caráter 

prestacional, também já referido. Por fim, já no final do século XX e início do século XXI, 

reformula-se o constitucionalismo a partir de um processo de refundação da democracia, com 

a inserção, inclusive, de deveres fundamentais aos particulares. 

Dentro desta última perspectiva constitucional, há de se pensar em uma mudança de 

paradigma quanto ao instituto da propriedade, que atenda aos novos preceitos do 

constitucionalismo, voltado para o social, o humano e coletivo, como registra Fensterseifer 

(2005, p. 1). Esta mudança do constitucionalismo já está em curso na América Latina, por 

intermédio de movimento que a doutrina tem denominado de “novo constitucionalismo 

latino-americano”. 

Corrobora este sentimento de necessidade de superação do paradigma liberal Santos, 

B. de S. (2009, p. 193-194), afirmando de forma categórica a vivência atual de um momento 

paradóxico. Ao mesmo tempo em que se apresenta urgente a adoção de medidas com vistas à 

contenção da crise ecológica, das desigualdades sociais e da criatividade destrutiva do 

capitalismo, há em paralelo, para o referido autor, “o sentimento de que as mudanças 

necessárias são de longo prazo, são civilizacionais. [...] é necessário transformar este Estado 

moderno, cuja crise final foi causada pelo neoliberalismo”41. 

Fonseca (2015, p. 309) tenta construir um panorama histórico da América Latina no 

período que antecedeu o início de tal movimento, afirmando a presença de “regimes políticos 

autoritários na América Latina entre os anos de 1960 a 1990”. Já Ribeiro (2004, p. 32) registra 

o surgimento, nas décadas de 1970 e 1980, de movimentos de lutas contra os mecanismos de 

espoliação urbana nas cidades latino-americanas, como indicaram, por exemplo, os programas 

de urbanização de favelas, reflexo de “preocupações dos organismos internacionais com os 

efeitos regressivos da política econômica neoliberal”. Portanto, as novas cartas constitucionais 

que seguiram a tal interregno representaram uma refundação da democracia na região e 

trouxeram novos significados para institutos como a dignidade da pessoa humana, a 

propriedade e direitos fundamentais sociais, em especial os coletivos. 
                                                           
41Acima tradução livre. No original, tem-se: “Por otro lado, hay un sentimiento casi opuesto: el sentimiento de 

que las transformaciones que necesitamos son de largo plazo, son civilizacionales. Es decir, de que no es 
posible cambiar todo ahora porque para ello no basta tomar el poder; es necesario transformar este Estado 
moderno, cuya crisis final fue producida por el neoliberalismo”. 
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Especificamente com relação à propriedade, esta sofreu forte pressão social e política 

dos processos revolucionários para que deixasse de ser considerada absoluta. Em razão disso, 

a função social surge então com maior peso, agregando, ainda segundo Fonseca (2015, p. 

309) “à propriedade uma ‘servidão social’, obrigacionalizando o antes direito sacral e 

absoluto das codificações liberais, o de propriedade”. Corrobora tal pensamento Peña (1998, 

p. 219), para quem o tratamento de soberano e déspota conferido ao proprietário afeta a 

liberdade dos outros e ameaça os recursos naturais; portanto, advoga a necessidade de “limitar 

esta instituição até a linha em que ponha em perigo a liberdade dos outros ou as condições 

ecológicas de reprodução da vida”42. 

Este período de refundação da democracia foi marcado, por exemplo, pelo 

reconhecimento de novos titulares coletivos de direitos de propriedade, como camponeses, 

indígenas, remanescentes quilombolas. Surge, na opinião de Fonseca (2015, p. 309), “um 

panorama enfim, de mudança em direção da propriedade vinculada a obrigações 

constitucionais, ultrapassando a fase jurídica liberal da propriedade livre e absoluta, ante 

cidadãos não-proprietários assujeitados”. 

A Constituição da República Federativa do Brasil encampou este novo paradigma 

através, por exemplo, do reconhecimento de direitos originários dos indígenas sobre as terras 

que tradicionalmente ocupem (art. 231 CF), direito das comunidades remanescentes de 

quilombolas à propriedade definitiva das terras de quilombos que ocupem (art. 68 do ADCT), 

além também da obrigação de cumprimento da função social da propriedade. Ressalta tal fato 

Fensterseifer (2005, p. 2), para quem “a nova ordem jurídica civilista, sob o prisma de um 

Direito Civil-Constitucional, emerge comprometida com realidade social brasileira para 

denunciar e romper paradigmaticamente com o modelo liberal-individualista do Direito Civil 

napoleônico”. 

Interessante a crítica que Fensterseifer (2005, p. 2-4) faz acerca da realidade social 

ainda vivenciada em nossa sociedade, mais de 30 (trinta) anos após a promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 e de seus novos valores, fundada na 

incapacidade que o Direito tem tido de adequar-se às relações sociais. O positivismo jurídico 

apresenta-se como dotado de uma neutralidade jurídica, apartada da realidade social. Portanto, 

as novas relações sociais impõem “uma nova dinâmica ao direito, o qual deve criar 

mecanismos para recepcionar a complexidade da sociedade pós-moderna na sua dimensão 

humana e social”.  

                                                           
42Acima tradução livre. No original, tem-se: “Es necesario pues limitar esta institución hasta la línea en que 

ponga en peligro las libertades de los otros o las condiciones ecológicas de reproducción de la vida”. 
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Partilha de tal opinião Melo (2012, p. 22-23), para quem a existência de normas, 

inclusive constitucionais, determinando a implantação de princípios que visam transformar a 

realidade social não é, muitas vezes, por si só, capaz de alcançar tal objetivo, haja vista que se 

depara, na prática, com realidades mais tortuosas do que supõe o direito. Isto é constatado, 

segundo o referido autor, “[...] quando princípios e normas são colocados em face das 

situações concretas que se propõem transformar e, ainda mais, quando se considera o 

emaranhado de ideologias com que se depara a vontade constitucional no percurso entre o 

texto e a realidade”. 

Esta forma de enxergar o Direito e a efetividade de seu papel de transformação 

social, para Melo (2012, p. 22-23), gera uma ambigüidade, por muitas vezes não se 

compreender que a eficácia das normas compreende fatores outros que não apenas a própria 

existência destas. A despeito disso, para o autor, “[...] não se pode afirmar que seja irrelevante 

a existência ou inexistência de previsões legais de transformação social. É forçoso reconhecer 

que a existência das previsões estimula e legitima reivindicações de mudança. [...]”. Ao 

pressupor a existência de tal ambigüidade, Melo (2012, p. 23), no estudo da função social da 

propriedade rural, chega a se questionar “[...] até que o ponto o direito é capaz de submeter o 

instituto da propriedade a interesses sociais (em oposição a interesses individuais), 

considerada a sua importância intrínseca para o funcionamento do capitalismo?” 

No caso brasileiro, por exemplo, a despeito de a Constituição Federal, em seu art. 5°, 

inciso XXIII, aduzir que a propriedade atenderá à sua função social, pouca consciência há por 

parte dos legisladores, administradores públicos e até mesmo dos próprios cidadãos de uma 

forma geral quanto ao seu cumprimento. O Código Civil, à guisa de demonstração, traz em 

seu art. 1.228 a faculdade do proprietário de usar, gozar e dispor de sua coisa, o que acaba por 

transmitir a ideia de liberdade na destinação a ser conferida ao patrimônio. 

Especificamente com relação à propriedade, o que tem acontecido na prática é que 

não se vislumbra que a função social, como dever fundamental dos cidadãos-proprietários, 

tenha sido incorporada em definitivo à cultura nacional, tanto no âmbito de visão dos 

obrigados como daqueles competentes para exigir-lhe o cumprimento. Justamente em razão 

disso é que Fensterseifer (2005, p. 2) chama a atenção para a necessidade de uma 

“reconstrução conceitual do direito de propriedade à luz dos novos valores constitucionais 

agregados ao seu conteúdo, entre eles: a dignidade humana, a justiça social e a proteção do 

meio ambiente”. 

Chama Fensterseifer (2005, p. 16), portanto, a atenção para a necessidade de que a 

propriedade seja exercida em conformidade com o interesse social, devendo este prevalecer, 
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haja vista que da concretização da função social da propriedade é que se implementam os 

valores mais elementares do Estado social e democrático de Direito, entre eles o bem estar 

social, o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana e o direito à vida. Reconhece o 

referido autor (p. 17) existir relação direta entre a dignidade da pessoa humana e a 

propriedade, desta decorrendo “o acesso à moradia, à alimentação, à renda mínima, ou seja, 

ao mínimo existencial assegurado a todos pela Carta Constitucional de 1988”. 

Santamaría (2016, p. 13) traça relevante crítica àqueles que exercitam a ciência 

jurídica, por considerar (e inclusive se incluir dentre eles) que a grande maioria dos juristas, 

influenciado pelo formalismo jurídico imperante, é declaradamente neutro e limita-se a 

aplicar a lei, sem levar em consideração o impacto social e as consequências de tal ato. Da 

mesma forma, Melo (2012, p. 23-24) ressalta a dificuldade que é implementar, efetivar a 

função social da propriedade, face o confronto de ideologias necessário para a sua efetivação. 

Acerca deste assunto, apresenta-se Melo (2012, p. 23-24) consciente de que se está a 

pretender implementar uma norma que propõe uma mudança social profunda e, nesse caso, 

“[...] os obstáculos são ainda maiores, porque tais institutos dependem de uma ampla 

reformulação da abordagem jurídica tradicional e enfrentam concepções nucleares do direito.” 

O novo constitucionalismo latino-americano, em sua origem, representa o que se 

espera deste novo paradigma acerca do direito de propriedade. Na visão de Fonseca (2015, p. 

312), a propriedade foi alçada ao centro do drama latino-americano em razão da forma 

jurídica de apropriação de terras de modo excludente e concentrador, que utilizava a injustiça 

social e a violência estatal e privada como estratégia de manutenção. Coube às novas 

constituições do período de redemocratização a introdução de uma nova percepção, mais 

includente e aberta a novos formatos e titulares antes negados em seus direitos territoriais, 

como índios e negros, em especial, mas afetando pobres e migrantes em geral. 

Dentre as alterações operadas pelo novo constitucionalismo latino-americano no 

direito constitucional de vários países da América Latina, Fonseca (2015, p. 315) ressalta, 

especificamente com relação ao instituto da propriedade, que “na nova sintaxe constitucional 

da propriedade, o evento central é que, em todas as constituições latino-americanas, o caráter 

absoluto e sacral da propriedade cede à crescente obrigacionalização e funcionalização 

(função social da propriedade), e a propriedade é ‘adjetivada’”. Registra ainda o referido 

autor, porém, que essa funcionalização da propriedade tem um caráter secundário, haja vista a 

facilidade com que se adapta ao modelo liberal-exclusivista de propriedade. Tal afirmação 

não deixa de ser verdadeira, podendo ser vislumbrada na dificuldade enfrentada para 
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concretizar-se a função social da propriedade, em especial em razão dos interesses capitalistas 

e muitas vezes especulativos por trás do não uso de bens imóveis. 

Portanto, para Fonseca (2015, p. 315), a inovação vislumbrada no novo 

constitucionalismo latino-americano é “a ressemantização da propriedade pelo resgate da 

forma primordial e ancestral de ‘território’”. Fonseca (2015, p. 315), inclusive, traz 

interessante quadro distintivo entre as características do “território” e da “propriedade”, cuja 

transcrição há de ser feita: 

Território Propriedade 

Coletivo – comunal Individual – familiar 

Permanente, indisponível Duradoura, disponível 

Partilha horizontal – gerações Partilha vertical – sucessões 

Sem delimitação espacial rígida Delimitação espacial rígida 

Legitimidade e tradição como origem Legalidade burocrática na origem 

Efetividade e ocupação Formalidade e titulação 

Ocorrência: pode ser interestatal Ocorrência: intraestatal 

Holístico – inclusivo Privado – exclusivo 

Direito originário Direito secundário/derivado 

Ecológico, social, ambiental Econômico, estamental 

Antropológico, sociológico, cultural Político, jurídico e histórico 

 

Em pensamento semelhante à ressemantização da propriedade proposta por Fonseca, 

convém mencionar uma nova prática democrática que Santos, B. de S. (2009, p. 199) chama 

de “neoterritorialidade”. Acreditava-se que, com a globalização, o território perderia 

importância, pois tudo passaria a ser global. Todavia, o que se vê é a repentina importância 

que cobram o território e a terra como aspectos centrais. Essa demanda por terra e território, 

segundo Santos, B. de S., apresenta-se mais forte no continente latino-americano, na África e 

na Ásia e de diferentes formas, tanto rurais quanto urbanas. Pode-se associar essa maior 

demanda por terra e território na América Latina, África e Ásia com o fato de serem tais 

continentes compostos, em sua maioria, por países subdesenvolvidos, marcados por uma má 

distribuição de renda e, principalmente, por um forte processo colonizacional. 

A função social da propriedade e o reconhecimento dos direitos territoriais são, 

segundo Fonseca (2015, p. 321), um “novo e formidável contraponto” à ideologia liberal. Os 

novos direitos territoriais, ambientais e coletivos sobre a propriedade vem completar a função 
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social da propriedade, através do multiculturalismo dos direitos humanos. Há, portanto, a 

necessidade de uma ressignificação do instituto da propriedade, o que, no que diz respeito à 

sua função social, já prevista constitucionalmente no Brasil, somente será alcançado a partir 

de um perfil mais ativo do poder público. 

Na opinião de Fonseca (2015, p. 321), o novo constitucionalismo latino-americano 

representa essa mudança de paradigma que se busca no tratamento do instituto da 

propriedade, haja vista que dá ênfase no acesso à propriedade como direito fundamental, a ser 

exercido “‘com’ e ‘sob’ critérios”, não mais de forma absoluta. Há um verdadeiro efeito 

descolonializante, que põe fim ao exclusivismo e absolutismo da propriedade. É Fonseca 

(2015, p. 316) ainda firme na opinião de que o novo constitucionalismo latino-americano 

chama a atenção para a necessidade de uma repersonalização do ordenamento, para que se 

proceda a uma subjetivação em perspectiva mais coletiva. Quando se fala em 

repersonalização apenas através do princípio da dignidade da pessoa humana, registra que 

ainda se está a trabalhar em uma perspectiva individualista. 

Pode-se relacionar tal repersonalização com a funcionalização social da propriedade 

imobiliária, por intermédio de uma posição intermediária entre a propriedade exclusiva, 

eminentemente liberal, e a propriedade coletiva fundada no território, quando compatível. 

Obviamente, a propriedade coletiva que tem por fundamentação o território não se aplica a 

todos as espécies de propriedade imobiliária; portanto, uma efetiva exigência da função social 

da propriedade serve como mecanismo para se perseguir satisfatoriamente essa mudança de 

perspectiva pessoal buscada pelo Direito. 

 

1.5 UMA TENTATIVA DE CONCEITUAR A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 
Toda a narrativa construída acima certamente demonstrou a dificuldade que é 

conceituar a função social da propriedade, mormente porque, muito embora não sob esta 

designação, a sua base valorativa já vem sendo discutida há bastante tempo entre estudiosos 

do Direito e de outros campos da ciência, até mesmo da religião, sem que se tenha obtido um 

consenso. 

A primeira discussão que talvez se possa suscitar acerca da função social da 

propriedade e, principalmente, da forma em que positivada no ordenamento brasileiro diz 

respeito à natureza jurídica da norma que se extrai dos dispositivos constitucionais que a 

prevêem, ou seja, se regra ou princípio.  
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Dworkin (2002, p. 39-40) afirma que a principal distinção entre estas espécies 

normativas seria, em verdade, de natureza lógica, posto que “[...] As regras são aplicáveis à 

maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e 

neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada 

contribui para a decisão.” Já os princípios, nas palavras do autor, “[...] mesmo aqueles que 

mais se assemelham a regras não apresentam conseqüências jurídicas que se seguem 

automaticamente quando as condições são dadas.”.  

Essa distinção traz a reboque, ainda para Dworkin (2002, p. 42), uma outra, de que 

“Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a dimensão do peso ou 

importância.”. Assim, deparando-se o Poder Judiciário com uma situação que demande o 

intercruzamento de princípios, levará ele em consideração a força relativa de cada um dos 

princípios envolvidos para decidir qual deles aplicar, característica que a aplicação das regras 

não envolve, justamente em virtude da aplicação destas seguir, como dito, a maneira do 

“tudo-ou-nada”. Os ordenamentos jurídicos possuem normas destinadas a suplantar os 

conflitos entre regras, que se corporificam na aplicação, por exemplo, de critérios temporais, 

de especificidade ou de hierarquia, previstos, por exemplo, na Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42, com suas posteriores alterações), o que não sói 

a ocorrer quando da aparente conflituosidade entre princípios. 

Ávila (2006, p. 78-79)43 também busca sintetizar as diferenças que permeiam as 

espécies normativas regra e princípio através da conceituação que constrói para cada uma 

delas, apontando como diferenças de relevo, em especial, a natureza finalística e prospectiva 

dos princípios, em oposição ao caráter descritivo e retrospectivo das regras. A função social 

da propriedade, da maneira como posta pelo legislador constituinte brasileiro, apresenta-se 

como um fim a ser alcançado a partir do exercício do direito de propriedade, e a sua aplicação 

demanda um cotejo entre a conduta do proprietário e o estado de coisas que visa a norma 

alcançar, o que faz dela, ao que parece, uma norma da espécie princípio. 

Inobstante a nossa Lei Maior não trazer uma definição para tal princípio, não se pode 

negar o fato de que parte da doutrina nacional e internacional aventurou-se nessa missão, 

arriscando fazê-lo. Pode-se citar, por exemplo, Santos, R. L. F. dos (2009, p. 328-329), para 

                                                           
43 Afirma Humberto Ávila que “As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e 

com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, 
sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes são axiologicamente 
sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos. 

 Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de 
complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o 
estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.”. 
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quem “exercer a propriedade é atribuir ao bem uma utilidade e uma eficiência, e isso pode ser 

definido como função social”. A ausência de definição clara do que deva ser essa utilidade ou 

eficiência confirma a abertura do conceito de função social da propriedade. 

Semelhantes são as opiniões de Silveira e Mastrodi (2018, p. 18-19), para quem, de 

antemão, a ideia de função social rechaça toda espécie de abuso ou destruição da propriedade. 

Por outro lado, complementam referida definição com a assertiva de que, além de não mais 

servir ao proprietário de forma exclusiva, deve a propriedade “atender, de alguma forma, a 

interesses de ordem pública, interesses coletivos ou difusos. Isto é função social. [...] No caso 

de imóveis urbanos, devem se prestar à moradia, ao comércio ou à indústria”. 

Encontra-se também definição da função social da propriedade nas palavras de 

Domínguez Luis (1999), para quem a ideia de função social da propriedade está diretamente 

associada à aptidão dos bens, de acordo com suas características específicas, de atender aos 

reclamos coletivos da comunidade, harmonizando-os às faculdades do proprietário no 

exercício de seu direito. 

Outros autores, porém, enxergam-na como um conceito aberto ou indeterminado, 

como é o caso de Garea (1995, p. 467), ao afirmar que “a função social se mostra como uma 

cláusula abstrata e genérica; [...] imprecisa e indeterminada juridicamente, pois a Constituição 

se limita a reconhecê-la como um título legitimador do conteúdo do direito de propriedade, 

sem definir seu conceito nem precisar seus contornos gerais”44. 

Muito embora não o afirme diretamente, pode-se depreender também partilhar de tal 

entendimento sobre ser a função social da propriedade um conceito indeterminado Darner 

(2016, p. 36)45, que a define como “o conjunto de limitações estabelecidas pelos poderes 

públicos, singularmente por lei, para conseguir finalidades de interesse geral que, claramente, 

se consideram prevalentes ante o puro interesse particular”. Um detalhe importante trazido na 

definição posta por Darner (2016, p. 38) é o fato dele estabelecer que as limitações impostas 

ao proprietário em nome da função social da propriedade devem constar em lei, conferindo, 

portanto, segurança jurídica àqueles que desfrutam de tal direito. A justificativa para essa 

exigência é a de evitar a utilização do aludido princípio para a prática de arbitrariedades, 

referendando, assim, despotismos. Portanto, sujeita-se a aplicação do princípio da função 

                                                           
44Acima tradução livre. No original, tem-se: “Sin embargo, la función social se muestra como una cláusula 

abstracta y genérica; como una noción vaga, imprecisa e indeterminada juridicamente, pues la Constitución se 
limita a reconocerla como un título legitimador de las intervenciones legislativas delimitadoras del contenido 
del derecho de propiedad, sin definir su concepto ni precisar sus contornos generales”. 

45Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] podríamos decir que la función social de la propiedad es el 
conjunto de limitaciones establecidas por los poderes públicos, singularmente por ley, para conseguir 
finalidades de interés general que, por supuesto, se consideran prevalentes ante el puro interés particular.” 
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social da propriedade ao princípio da legalidade, bem como, por via de conseqüência, ao 

controle judicial. 

A despeito das opiniões acima referidas, o fato é que, como já citado anteriormente, 

não existe um consenso quanto ao que se deva entender acerca da função social da 

propriedade, mormente porque sua definição variará de acordo com o tipo de propriedade 

analisado, se móvel, imóvel urbana ou rural, empresarial etc. Pode-se ainda suscitar que a 

doutrina também discute se seria a função social conteúdo ou elemento externo do direito de 

propriedade, o que, certamente, fará relevante diferença quanto à obrigação do proprietário de 

cumpri-la e ao papel do poder público em sua implementação. Ao se afirmar ser a função 

social integrante do próprio conteúdo do direito de propriedade, outra não pode ser a 

conclusão do que pela obrigatoriedade do seu atendimento por parte do proprietário, sem 

exceção. 

Para citar autores partidários de cada uma de tais linhas de pensamento, pode-se 

registrar, por exemplo, a opinião de Cánovas (2015, p. 272), para quem a função social da 

propriedade constitui um verdadeiro elemento externo de tal direito. Para ela, não é possível 

que o conteúdo da propriedade privada seja utilizado para tutelar interesses gerais ou públicos 

em razão de sua função social, pois aceitar tal premissa equivaleria a contrapor a situação 

jurídica ativa do proprietário, inerente à sua própria condição, com limitações ao referido 

poder jurídico. Segundo ainda Cánovas (2015, p. 272)46, defender que a função social da 

propriedade faça parte do conteúdo do direito de propriedade desnaturaria a condição de 

direito subjetivo deste, posto que “[...] a função social é sempre limitativa para o proprietário; 

e se se integrasse no conteúdo da propriedade privada, esta deixaria de ser um direito 

subjetivo, para passar a ser outro tipo de situação jurídica, distinta, de poder e dever, 

conjuntamente, quer dizer, uma função ou situação jurídica mista.”. Apesar de possuir 

entendimento diverso, Garea (1995, p. 281) registra que essa seria também a posição da Igreja 

Católica, para quem “a função social é uma regra moral carente de valor jurídico que opera 

desde o âmbito externo da propriedade privada, porque esta se considera como um direito 

natural e inviolável, anterior ao Estado e ao próprio Direito”47. 

                                                           
46Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...]. Por ello, la función social es siempre limitativa para el 

propietario; y si se integrase en el contenido de la propiedad privada, ésta dejaría de ser un derecho subjetivo, 
para pasar a ser otro tipo de situación jurídica, distinta, de poder y de deber, conjuntamente, es decir, una 
función o situación jurídica mixta.”. 

47Acima tradução livre. No original, tem-se: “En definitiva, para el pensamento católico, la función social es una 
regla moral carente de valor jurídico que opera desde el ámbito externo de la propiedad privada, porque ésta se 
considera como un derecho natural e inviolable anterior al Estado y al Derecho mismo”. 
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Externando sua opinião, a qual é corroborada pelo presente trabalho, Garea (1995, p. 

284-288) é assente ao afirmar que o erro daqueles que entendem a função social da 

propriedade como um elemento externo do direito de propriedade repousa no fato de estarem 

tais autores ainda ligados a uma noção clássica de direito subjetivo, correspondente a uma 

potestade de seu titular. Não se pode, pois, entender o proprietário como detentor de 

faculdades inicialmente ilimitadas e que, somente posteriormente, poderiam vir a ser objeto 

de limitações, caso o interesse da coletividade assim o reclame. Para o autor, “[...] já desde 

um primeiro momento não se reconhecem ao titular dominial esses amplos e tendencialmente 

ilimitados poderes. A anteriormente incondicionada atribuição de poder que representava a 

propriedade na ordem liberal vem agora a condicionar-se neste sentido”48. 

Em uma visão mais atual, ao tratar da função social dos direitos fundamentais, 

Häberle (2003, p. 14) demonstra a necessidade de que o exercício destes passe a ter uma 

necessária relação com o conjunto social, deixando de lado qualquer interpretação que os trate 

exclusivamente como direitos individuais. Quando se confere aos direitos fundamentais uma 

função social, eles contribuem para a ordem social como um todo, credenciando-se como 

“elemento constitutivo do sistema jurídico-constitucional de valores”. 

Interessante a reflexão a que chega Häberle, no sentido de que conceber a função 

social desta forma pressupõe que se entenda claramente a união que deve existir entre 

liberdade e função social, não as podendo entender como excludentes. Portanto, o exercício 

da liberdade que, de certa forma, caracteriza os direitos fundamentais deve estar associado a 

um caráter social, a ser constantemente atualizado de acordo com a vivência social, sob o 

risco de se incorrer em um “desperdício da experiência”, como denomina Boaventura de 

Sousa Santos. “Do contrário, vira uma mera liberdade formal. Portanto, todo exercício de um 

direito fundamental é, em um sentido específico, uma atividade social”, na opinião de Habërle 

(2003, p. 14). 

Acerca do papel que possuem os direitos frente à sociedade, Holmes e Sunstein 

(2011, p. 35)49 afirmam que “os direitos em sentido legal tem ‘dentes’. Portanto, são qualquer 

coisa, menos inofensivos ou inocentes. [...] o indivíduo que exerce os seus pode sentir a 

tentação de usá-los mal”. Tal pensamento conduz à convicção da necessidade de limitação 

interna de determinados direitos, a fim de que, como poderes a serem exercidos contra os 
                                                           
48Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] ya desde un primer momento no se reconocen al titular 

dominical esos amplios y tendencialmente ilimitados poderes. La anteriormente incondicionada atribución de 
poder que representaba la propiedad privada en el orden liberal, viene ahora a condicionarse en sentido social”. 

49Acima tradução livre. No original, tem-se: “Los derechos en sentido legal tienen ‘dientes’. Por lo tanto, son 
cualquier cosa menos inofensivos o inocentes. [...] el individuo que ejerce los suyos puede sentir la tentación 
de usarlos mal”. 
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outros, possuam restrições naturais. Essa tentação de usar mal os direitos pode, obviamente, 

recair sobre algum titular do direito à propriedade, motivo pelo qual a função social da 

propriedade surge como barreira à mesma. 

Os referidos autores advogam ainda a concepção de que todos os direitos, ainda que 

aqueles tachados como “direitos negativos”, relacionados ao exercício das liberdades 

individuais, a exemplo do direito de propriedade, somente existem graças à atuação do 

Estado. Afirmam isso baseados no fato de que qualquer desrespeito ao exercício livre de tal 

direito será, certamente, levado formalmente ao Estado, por um de seus órgãos, muito 

provavelmente o Poder Judiciário, e demandará do mesmo uma atuação positiva, tendente a 

resguardá-lo. Assim, para Holmes e Sunstein (2011, p. 48), a riqueza privada, em suas 

variadas formas, somente existe graças ao governo, que presta aos proprietários o serviço de 

proteger e assegurar suas propriedades com os recursos que arrecada. Ora, se o direito de 

propriedade só existe em razão da atuação e do custeio estatal, com recursos advindos de toda 

a sociedade, tem-se que repousa em tal fato mais uma razão para que o exercício de aludido 

direito, além de servir ao proprietário, sirva também ao corpo social, ao invés de trazer para 

este maiores ônus, advindos do mau uso da propriedade. 

No que diz respeito ao ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal, 

apesar de se reportar à função social da propriedade, não traz uma definição da mesma, 

transferindo tal tarefa ao legislador infraconstitucional. Na Carta Magna, em especial em seu 

art. 5°, inciso XXIII, consta apenas a obrigação de que todas as espécies de propriedades 

respeitem ao aludido princípio. Esta obrigação, inserida no título que trata dos direitos e 

deveres fundamentais, é enxergada por Pontes e Lima (2012, p. 263) como uma elevação da 

função social da propriedade à categoria de cláusula pétrea constitucional. 

Especificamente com relação à propriedade urbana, objeto de nosso estudo, a 

Constituição Federal, em seu art. 182, § 2°50, atribuiu ao poder público municipal, através da 

aprovação legislativa do plano diretor, a missão de fixar as exigências fundamentais de 

ordenação da cidade, a cujo cumprimento corresponde o atendimento da função social da 

propriedade urbana. Do referido dispositivo constitucional pode-se, pois, extrair a conclusão 

de que o conceito de função social da propriedade poderá variar de Município para Município 

ou, até mesmo, entre regiões de um mesmo Município, como bem ressalta Fornerolli (2014, p. 
                                                           
50Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem- estar de seus habitantes. 
[...] 
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 
da cidade expressas no plano diretor 
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317). Interessa neste momento, porém, a topologia conferida pela Lei Maior à função social 

da propriedade, haja vista que discussões mais aprofundadas quanto ao referido princípio 

serão desenvolvidas no capítulo seguinte. 

Até o presente momento buscou-se expor, de forma sintética, o perfil do instituto da 

propriedade privada, tendo restado demonstrado prevalecer a ideia de que a função social hoje 

é tida pela doutrina como integrante do conteúdo daquela. Tal conclusão possui bastante 

relevância para o estudo do referido instituto, posto que, a partir do momento em que se 

concebe a função social como integrante do conteúdo da propriedade privada, impede-se a 

adoção de qualquer linha de pensamento que as trate, propriedade e função social, de forma 

dissociada. Esta linha de pensamento, em nosso sentir, foi adotada no Brasil pela Constituição 

Federal de 1988, que, ao mesmo tempo em que garante o direito de propriedade (art. 5°, 

inciso XXII51), impõe que ele atenda a sua função social (art. 5°, inciso XXIII52). 

Parece, todavia, que a Constituição Federal foi mais adiante, pois insere o dispositivo 

constitucional que trata da obrigação de cumprimento da função social da propriedade dentro 

do Título II, denominado “Dos direitos e garantias fundamentais”, em seu Capítulo I, 

intitulado “Dos direitos e deveres individuais e coletivos”, pretendendo, portanto, dar o 

caráter de fundamentalidade a tal dever que incumbe ao proprietário. As doutrinas nacional e 

internacional trabalham, de maneira profunda, uma categoria jurídica apelidada de “dever 

fundamental”, encontrando-se representantes de tal teoria, por exemplo, nas pessoas de Diaz 

(1982), Peces-Barba Martinez (1987), Comparato (1997), Nabais (1998) e Pedra e Freitas 

(2015). 

Uma definição de deveres fundamentais é ensaiada por Nabais (1998, p. 63-64), que 

os apresenta como “deveres jurídicos do homem e do cidadão que, por determinarem a 

posição fundamental do indivíduo, têm especial significado para a comunidade e podem por 

esta ser exigidos”. Tais deveres fundamentais devem estar previstos no texto constitucional. A 

lei até pode, por si, criar deveres aos indivíduos; todavia, se não tiverem amparo 

constitucional, serão apenas deveres ordinários ou legais. 

Pode-se citar também a conceituação de dever fundamental construída pelo Grupo de 

Pesquisa intitulado “Estado, Democracia Constitucional e Direitos Fundamentais”, 

coordenado pelos professores Daury Cesar Fabriz e Carlos Henrique Bezerra Leite, além de 

                                                           
51Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] 
XXII - é garantido o direito de propriedade; 

52Art. 5° [...]: XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
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Pedra. Referido conceito está contido no artigo de Pedra e Freitas (2015, p. 66-67), referindo 

ser o dever fundamental “uma categoria jurídico-constitucional, fundada na solidariedade, que 

impõe condutas proporcionais àqueles submetidos a uma determinada ordem democrática, 

passíveis ou não de sanção, com a finalidade de promoção de direitos fundamentais”. 

Peces-Barba Martinez (1987, p. 336), por sua vez, também conceitua os deveres 

fundamentais, apresentando-os como obrigações jurídicas ligadas “a dimensões básicas da 

vida do homem em sociedade, a bens de primordial importância, à satisfação de necessidades 

básicas ou que afetam a setores especialmente importantes para a organização e o 

funcionamento das instituições públicas, ou ao exercício de direitos fundamentais, geralmente 

no âmbito constitucional”53. A propriedade imobiliária, sem sombra de dúvidas, pode ser 

considerada um bem de primordial importância, mormente se se chamar a atenção para o 

direito fundamental à moradia, diretamente relacionado à satisfação de necessidades básicas 

do ser humano. 

A ideia de dever constitucional, segundo Diaz (1982, p. 69-71), foi-lhe despertada a 

partir da sua constatação de inexistência de estudos quanto à imposição de efeitos vinculantes 

à Constituição em relação aos particulares. Quanto aos poderes públicos, parece-lhe certa a 

vinculação de suas atividades, tanto em seus aspectos formais quanto materiais, às disposições 

constitucionais, sancionando-se os atos contrários à Constituição com a decretação de sua 

invalidade. Assim, para o referido autor, “dita vinculação pode configurar-se como um 

autêntico dever jurídico geral para os poderes públicos”54. 

Peces-Barba Martinez (1987, p. 330) faz um resgate histórico da origem dos deveres, 

afirmando que eles primeiro surgiram no âmbito da ética e da religião, para, somente depois, 

serem absorvidos pelo Direito, isso já no final do século XVIII, com a crise do 

jusnaturalismo, consolidando-se, portanto, a partir do século XIX. Como ratifica Nabais 

(1998, p. 62-63), os deveres, enquanto ainda apenas na órbita moral, não podem ser exigidos 

do cidadão pelo Estado, devendo o Direito positivo albergá-los, dada a liberdade que possuem 

os indivíduos. 

                                                           
53Acima tradução livre. No original, tem-se: “Con todas estas precisiones podemos estipular el uso del concepto 

deberes fundamentales como aquellos deberes jurídicos que se refieren a dimensiones básicas de la vida del 
hombre en sociedade, a bienes de primordial importancia, a la satisfacción de necesidades básicas o que 
afectan a sectores especialmente importantes para la organización y el funcionamiento de las Instituciones 
públicas, o al ejercicio de derechos fundamentales, generalmente en el ámbito constitucional”. 

54Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] dicha vinculación puede configurarse como un auténtico deber 
jurídico general para los poderes públicos”. 
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Outro importante ponto traçado por Peces-Barba Martinez (1987, p. 330)55 diz 

respeito ao papel que os deveres desempenham dentro do ordenamento jurídico, 

especialmente quando albergados na Constituição, ao lado de direitos também fundamentais. 

Nesse caso, ocupam os deveres fundamentais “posições moderadas que pretendem limitar os 

efeitos dos direitos como levedura revolucionária”, ou seja, servem como mecanismo estatal 

de controle social, a fim de evitar que o exercício de direitos, em especial aqueles que causam 

sentimentos de desigualdade social em virtude de ainda não serem exercidos efetivamente por 

todo o grupo social, a exemplo da propriedade, venham a ser causa de levantes populares. 

Neste mesmo sentido é a opinião de Nabais (1998, p. 64), que enxerga os deveres 

fundamentais como “uma categoria jurídico-constitucional própria colocada ao lado e 

correlativa da dos direitos fundamentais, uma categoria que, como correctivo da liberdade, 

traduz a mobilização do homem e do cidadão para a realização dos objetivos do bem 

comum”. 

Importante é também o registro que faz ainda Nabais (1998, 62-63), ao afirmar que 

ao princípio da liberdade (ou da autonomia do indivíduo) “não corresponde uma emancipação 

absoluta ou anárquica”, ou seja, não possui o indivíduo liberdade para tudo fazer. Na verdade, 

vem a “liberdade acompanhada da correspondente responsabilidade social ou comunitária”. 

Portanto, pode-se compreender pela existência de uma lista aberta de deveres fundamentais. 

Ressalta, porém, a ideia de que não existe na Constituição uma cláusula geral de 

“deverosidade social”, mas, sim, deve cada dever fundamental ter na Carta Maior um 

fundamento expresso ou implícito. 

O fato de os deveres fundamentais serem fundados, segundo o Grupo de Pesquisa 

“Estado, Democracia Constitucional e Direitos Fundamentais”, na solidariedade constitui 

outro relevante aspecto a ser destacado. Esta opinião é ratificada por Peces-Barba Martinez 

(1987, p. 336)56, para quem “o cumprimento de um dever fundamental não traz benefícios 

apenas ao titular do direito fundamental correlato, se este existir, mas, sim, alcança uma 

dimensão de utilidade geral, beneficiando ao conjunto de cidadãos e à sua representação 

jurídica, o Estado”. 

A função social da propriedade, portanto, encaixa-se na noção de dever fundamental 

ora apresentada, devendo ser entendida como uma obrigação que recai sobre todo e qualquer 
                                                           
55Acima tradução livre. No original, tem-se: “Cuando los deberes se incorporan al Derecho positivo, 

especialmente al nivel superior, paralelos a los derechos fundamentales, lo hacen desde posiciones moderadas 
que pretenden limitar los efectos de los derechos como levadura revolucionaria”. 

56Acima tradução livre. No original, tem-se: “El ejercicio de un deber fundamental no reporta benefícios 
exclusivamente al titular del derecho subjetivo correlativo, cuando existe, sino que alcanza una dimensión de 
utilidad general, beneficiando al conjunto de los ciudadanos y a su representación jurídica, el Estado”. 
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proprietário. Sobre o assunto, Comparato (1997) é assente ao afirmar que a redação dada ao 

art. 5°, § 1°, da Constituição Federal, tendo em vista assegurar aplicação imediata aos deveres 

fundamentais, repele toda exegese possível que venha a tratar a “função social da propriedade 

como mera recomendação ao legislador, e não como vinculação jurídica efetiva, tanto do 

Estado quanto dos particulares”. Tal conclusão se deve ao fato de que as relações atinentes a 

um direito subjetivo englobam, obviamente, sujeitos nos polos ativo e passivo; dessa forma, 

“quem fala, pois, em direitos fundamentais está, implicitamente, reconhecendo a existência 

correspectiva de deveres fundamentais”. 

Reforça o pensamento ora esposado o dispositivo constitucional previsto no art. 3°, 

inciso I57, que elenca como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 

a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A função social da propriedade possui, 

sem sombra de dúvidas, potencial para contribuir para uma maior justiça social, a partir do 

momento em que a exigência de seu cumprimento tem a possibilidade de, além de outros 

efeitos, contribuir para uma melhor distribuição patrimonial e no combate à especulação 

imobiliária. 

Conceber a função social da propriedade como um dever fundamental não significa, 

obviamente, esvaziar o direito de propriedade. Ao contrário, está-se a associar a liberdade 

outrora sem limites conferida ao proprietário com a solidariedade pregada pela norma 

constitucional. Assim, como bem ressaltam Pedra e Freitas (2015, p. 64), “a liberdade deve 

ceder à solidariedade. Mas isso não significa que se esteja tolhendo a liberdade de uma 

pessoa; pelo contrário, a solidariedade garantirá a liberdade de todos. Para tanto, é preciso que 

as pessoas renunciem ao egoísmo”. Assim, seguindo tal linha de raciocínio, ratificam a ideia 

de ser a função social da propriedade um dever fundamental Pedra e Freitas (2015, p. 67), 

para quem, partindo da premissa de sua razão solidária, a ser concretizada pelo proprietário, 

devem ser impostos a este condutas proporcionais aplicáveis a todos submetidos à ordem 

democrática, com o desiderato de promover direitos fundamentais, como a moradia, o 

trabalho e o bem-estar. 

Há de se frisar que, para Diaz (1982, p. 83-86), os deveres fundamentais contidos na 

Constituição implicariam, na realidade, em um desenvolvimento legislativo, ou seja, na 

necessidade de edição de lei regulamentando-os. Tais deveres seriam, em verdade, mandados 

vinculantes dirigidos ao legislador, e não vinculações às condutas dos particulares. Com tais 

deveres, conferir-se-ia legitimidade à intervenção do poder público em determinadas relações 

                                                           
57Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
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sociais ou em certos âmbitos da autonomia pessoal. Teria o poder público, portanto, segundo 

Diaz (1982), a obrigação (e não mera faculdade) de editar norma regulamentando os deveres 

fundamentais previstos na Constituição. 

A despeito da existência de doutrina relatando a necessidade de intervenção 

legislativa infraconstitucional que discipline os deveres fundamentais, não se pode negar o 

conhecimento da opinião de Comparato (1997), para quem o dever de respeito à função social 

da propriedade é exigível mesmo que não haja lei o regulamentando. O fundamento 

empregado pelo autor para o alcance de tal conclusão é o mesmo já referido anteriormente, no 

sentido de que “a existência de alguém como sujeito ativo de uma relação jurídica implica, 

obviamente, a de um sujeito passivo, e vice-versa”. Portanto, ao reconhecer a Constituição 

“que as normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicação imediata, ela está 

implicitamente reconhecendo a situação inversa; vale dizer, a exigibilidade dos deveres 

fundamentais é também imediata, dispensando a intervenção legislativa”. 

Ainda segundo Comparato (1997), especificamente no que diz respeito à propriedade 

imobiliária urbana, a ausência de lei municipal específica disciplinando a função social da 

propriedade impediria apenas a aplicação das sanções previstas no art. 182, § 4°, da 

Constituição. Não haveria óbice, porém, para que, diante do descumprimento do dever 

fundamental de cumprimento da função social da propriedade, fossem aplicadas 

consequências jurídicas ao proprietário, a exemplo da negativa de tutela possessória na seara 

judicial. 

Prossegue Comparato (1997) afirmando que o poder público, em sua esfera 

competente (seja ela federal, estadual ou municipal, a depender do tipo de propriedade 

envolvida), tem a obrigação constitucional de exigir o cumprimento dos deveres fundamentais 

ligados à propriedade privada, por ser este objeto de política pública, constitucionalmente 

obrigatória. Fundamenta o autor a referida obrigatoriedade nos objetivos fundamentais do 

Estado brasileiro previstos no art. 3°, incisos I e III, da Constituição58, dos quais se pode 

extrair a existência de uma “política de redistribuição equitativa das propriedades, sobretudo 

[...] de imóveis urbanos adequados à construção de moradias. A não realização dessa política 

pública representa, indubitavelmente, uma inconstitucionalidade por omissão”. 

 
 

                                                           
58Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
[...] 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
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2 POLÍTICA URBANA E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE: DA 
INDISPENSABILIDADE DE TAL RELAÇÃO 

 

A proposta de mudança de paradigma referida no capítulo anterior, como se pôde 

ver, visa suplantar um arquétipo histórico do instituto da propriedade privada, o qual tem sido 

responsável por contribuir para a construção de um modelo de propriedade e, principalmente, 

de planejamento urbano excludente. Ressaltam Mastrodi e Isaac (2016, p. 737-738) que o 

Estado de Direito teria surgido com o propósito de promover o direito público; porém, desde 

o seu surgimento, em 1789, tem promovido primordialmente o direito privado, tanto no 

cenário político-institucional como no plano sócio-espacial. Afirmam ainda, como exemplo, 

que, desde a Revolução Industrial, a estrutura urbana tem sido pensada com olhos postos no 

escoamento da produção, e não no fluxo de pessoas. 

Para Lefebvre (2006, p. 3-6), o processo de industrialização, iniciado em meados do 

século XIX, é o efeito indutor da urbanização e da problemática urbana. Uma ressalva, porém, 

há de ser feita: as cidades já existiam antes da industrialização; esta é que, na realidade, 

pressupõe uma ruptura do sistema urbano preexistente. O processo de surgimento das 

indústrias começa fora das cidades, instalando-se aquelas próximas a fontes energéticas, 

meios de transporte, matérias-primas etc. Após esse período inicial de implantação, as 

indústrias passam a se aproximar da cidade. Assim, a industrialização “toma de assalto” a 

zona urbana, transformando-a. Ocorre, no dizer de Lefebvre (2006, p. 8-9), um duplo 

processo, ou um processo com dois aspectos, industrialização e urbanização, haja vista que 

aquela não traz para o espaço urbano apenas empresas, mas também estabelecimentos 

diversos, como bancários, políticos, técnicos etc. 

O processo de industrialização ocasionou, ainda segundo Lefebvre (2006, p. 10-11), 

o aprofundamento de um processo induzido de “implosão-explosão”. As concentrações 

urbanas aumentam, alcançam densidades “inquietantes”, enquanto se observa a deterioração 

de outros núcleos urbanos. Em algumas cidades, os centros urbanos são tomados por 

escritórios; em outras, “são abandonados aos pobres e tornam-se guetos”. Já o processo de 

urbanização gera um “movimento geral de concentração” da população nas cidades. Isso 

ocasiona um “despovoamento” das aldeias, que permanecem rurais, mas perdem seu estilo de 

vida. Os “antigos gêneros de vida” viram folclore, fato observável, por exemplo, no Brasil, 

onde as festas juninas, típicas das comunidades rurais, hoje são atrações turísticas do folclore 

brasileiro. 
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Acerca do processo de urbanização, Harvey (1981, p. 117) ressalta a sua crença de 

que o termo “urbano”, no modo capitalista de produção, tem um significado específico que 

não pode ser utilizado em outros contextos sociais sem antes passar por uma radical 

transformação. O surgimento das fábricas importou, para ele, na separação física entre o lugar 

de trabalho e o lugar de residência, haja vista que, até então, as pessoas trabalhavam em suas 

próprias residências ou propriedades rurais ou próximo a elas, sem uma separação física 

abrupta. 

O processo de implantação e concentração de indústrias, que, segundo Harvey (1981, 

p. 121), determinou a separação entre o lugar de trabalho e o lugar de residência, fez surgir, 

pois, problemas relacionados à moradia, dos quais decorreram, por sua vez, lutas de classes 

pela questão habitacional. Assim, afirma Harvey que “a aglomeração e a concentração da 

produção representaram um problema quantitativo para a habitação dos trabalhadores em 

certas localidades”59, cuja solução fora inicialmente tentada pelos capitalistas através da 

produção de habitações de propriedade da própria empresa, mas, posteriormente, deixada para 

o mercado habitacional. 

A luta de classes associada ao processo de industrialização, como conta a história, 

repercutiu na formação do espaço urbano. Afirma ainda Harvey (1981, p. 121) que algumas 

revoluções urbanas ocorridas ao longo do século XIX, como por exemplo as revoluções de 

1848 ao redor da Europa e a Comuna de Paris em 1871, impactaram a formação espacial da 

cidade, haja vista o fato de a burguesia haver chegado à conclusão do perigo que representava 

a alta concentração de algumas classes sociais ditas perigosas em certas áreas da cidade. Tal 

conclusão importou em uma resposta da burguesia “caracterizada por uma política de 

dispersão para que os pobres e a classe trabalhadora pudessem ser submetidos ao que os 

reformadores urbanos do século XIX de ambos os lados do Atlântico chamaram de ‘influência 

moral dos subúrbios’”60. A solução encontrada pela burguesia fora, pois, propiciar à classe 

                                                           
59Acima tradução livre. No original, tem-se: “The agglomeration and concentration of production posed an 

immediate quantitative problem for housing workers in the right locations - a problem which the capitalist 
intitially sought to resolve by the production of company housing but which thereafter was left to the market 
system.” 

60Acima tradução livre. No original, tem-se: “The revolutions of 1848 across Europe, the Paris Commune of 
1871, the urban violence which accompanied the great railroad strikes of 1877 in the United States and the 
Haymarket incident in Chicago, clearly demonstrated the revolutionary dangers associated with the high 
concentration of the `dangerous classes' in certain areas. The bourgeois response was in part characterized by a 
policy of dispersal so that the poor and the working class could be subjected to what nineteenth-century urban 
reformers on both sides of the Atlantic called the `moral influence' of the suburbs. Cheap suburban land, 
housing and cheap transportation were all a part of this solution entailing, as a consequence, a certain form and 
volume of investment in the built environment on the part of the bourgeoisie.” 
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trabalhadora o acesso à terra, à habitação e a transportes baratos em subúrbios, através de 

investimentos daquela em ambientes construídos. 

Outras tentativas de contenção das revoluções urbanas foram feitas através de 

técnicas de controle social, representadas, por exemplo, pela expressão “dourar o gueto”, ou 

seja, ofertar melhorias às regiões suburbanas como forma de controle social, tudo isso em 

nome de um alegado “princípio da comunidade”. Esse princípio seria, pois, utilizado como 

um antídoto contra a luta de classes. Segundo Harvey (1981, p. 122), “o princípio implicava 

um compromisso para melhoria da comunidade e um compromisso com essas instituições, 

tais como a igreja e o governo civil, capazes de forjar o espírito de comunidade [...]”61. 

Para fazer frente aos problemas surgidos em razão da industrialização, surge o 

urbanismo. Sobre este, Lefebvre (2006, p. 21-22) divide o surgimento e a sua evolução em 3 

períodos: o primeiro, em que a industrialização “destrói” a realidade urbana; o segundo, 

simultâneo ao primeiro, em que a industrialização, ao mesmo tempo em que destrói o espaço 

urbano, fomenta a urbanização, a migração da população rural para as cidades; e o terceiro, 

como aquele em que, de fato, “nasce (ou renasce) a reflexão urbanística, sucedendo a um 

urbanismo sem reflexão”. 

Imperioso se faz aqui o registro da existência da Carta de Atenas, que se constitui de 

um documento elaborado em novembro de 1933, após a realização do IV Congresso 

Internacional de Arquitetura Moderna, e teve por objetivo, justamente, condensar as 

conclusões a que chegou o referido encontro. Pode-se citar, a princípio, a definição de 

urbanismo positivada no aludido documento como sendo “a administração dos lugares e dos 

locais diversos que devem abrigar o desenvolvimento da vida material, sentimental e 

espiritual em todas as suas manifestações, individuais ou coletivas”. Supera tal conceito a 

noção outrora existente de que o urbanismo estaria relacionado exclusivamente à questão 

estética das cidades. Ainda segundo a Carta de Atenas, o urbanismo possui três funções 

fundamentais pelas quais deve zelar: 1ª) habitar; 2ª) trabalhar; e 3ª) recrear-se. Seus objetivos, 

por outro lado, são: 1º) a ocupação do solo; 2º) a organização da circulação; e 3º) a legislação. 

O urbanismo, hodiernamente, tem objetivos bem mais amplos do que os outrora 

estabelecidos pela Carta de Atenas, como se observa da Nova Agenda Urbana62. Certo é, 

                                                           
61Acima tradução livre. No original, tem-se: “The principle entailed a commitment to community  improvement 

and a commitment to those institutions, such as the church and civil government, capable of forging 
community spirit.” 

62Documento elaborado em 2016, pela ONU, após a realização em Quito, no Equador, da Terceira Conferência 
das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, intitulada de Conferência Habitat 
III, da qual fez parte a República Federativa do Brasil. Ao final do referido encontro, as delegações presentes 
adotaram o documento intitulado “Nova Agenda Urbana”, que se destina a reger as questões urbanísticas pelos 



76 
 

porém, que a maioria destes objetivos, a serem alcançados conjuntamente pelos particulares e 

poderes públicos, está diretamente relacionada ao uso da propriedade privada. Por tal motivo 

é que se podem ler definições de planejamento urbanístico como a de Collado (1979, p. 164-

165), para quem o urbanismo é quem delimita a utilidade econômica do solo objeto de direito 

de propriedade, retirando do particular tal faculdade. Collado (1979, p. 155-162) entende que 

a submissão da propriedade privada à legislação urbanística decorre da necessária 

acomodação entre os interesses particulares e públicos, estes advindos da intervenção do 

poder público em razão da questão urbanística, dada a insuficiência do Código Civil espanhol 

no tratamento da matéria em virtude de seu viés nitidamente individualista. A legislação civil 

assegura o direito de propriedade individual; porém, o regramento urbanístico é quem 

delimita o seu conteúdo, motivo pelo qual o direito de propriedade urbana submete-se à 

função pública do urbanismo, tendo seu exercício controlado por este. 

O urbanismo surge, portanto, para conciliar os interesses particulares e coletivos com 

relação aos efeitos que o exercício do direito de propriedade pode provocar no espaço urbano. 

Cánovas (2015, p. 25) ressalta apenas que a normatização urbanística deve levar em 

consideração o interesse geral (coletivo), que nem sempre condiz com o interesse público 

(estatal). Importante também é registrar que o Direito Urbanístico não tem, para com a 

propriedade privada, mero conteúdo indicativo, mas, sim, com bem ressalta Sundfeld (2014, 

p. 52), determinante, exigindo dos proprietários privados que adequem seus comportamentos 

ao quanto previsto no plano diretor. Assim, funciona como verdadeiro limite ao exercício do 

direito de propriedade. 

A questão urbanística tem sido, historicamente, para as cidades brasileiras, um 

problema a ser enfrentado. O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA (2015, p. 

32), quando da participação brasileira na Conferência Habitat III, realizada pela Organização 

das Nações Unidas, elaborou vultoso relatório63 acerca da situação urbana nacional. Na 

ocasião, registrou-se o intenso processo de industrialização vivenciado no Brasil, o qual 

esteve associado a uma acelerada urbanização e à explosão demográfica. A urbanização 

                                                                                                                                                                                     
seguintes 20 (vinte) anos. 

63Convém citar do aludido relatório o seguinte trecho: “Com a intensificação do processo de industrialização, o 
Brasil assistiu a um processo acelerado de urbanização, associado à explosão demográfica. [...] 
Tal urbanização assumiu perfil notadamente metropolitano. Nas maiores cidades brasileiras, o acelerado 
processo de urbanização se fez marcar, por um lado, pelo loteamento irregular como solução habitacional nas 
periferias e, por outro, pela multiplicação de vazios urbanos e pelo número de imóveis vagos em áreas 
urbanizadas. Tais características trouxeram como consequências, em termos de desintegração socioterritorial 
entre bairros e áreas centrais, a segregação socioespacial, a fragmentação espacial e a elevação dos custos de 
implantação e uso da infraestrutura urbana, entre outros problemas. A vacância urbana, em 2010, atingiu 4,7 
milhões de domicílios.” 
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brasileira foi marcada pelo perfil metropolitano, apresentando-se caracteristicamente como 

fundada em loteamentos irregulares. Como conseqüência, assistiu-se ao surgimento de 

“desintegração socioterritorial entre bairros e áreas centrais, a segregação socioespacial, a 

fragmentação espacial e a elevação dos custos de implantação e uso da infraestrutura urbana, 

entre outros problemas”. 

Observa-se, pois, que a realidade brasileira não está alheia aos problemas que o mau 

gerenciamento urbanístico ocasiona aos centros urbanos e, principalmente, aos cidadãos que 

nele residem. Tal resultado, obviamente, é fruto de errôneas (ou até mesmo inexistentes) 

políticas urbanas, motivo pelo qual não se pode descurar da responsabilidade dos gestores 

públicos, principalmente municipais, quanto à situação urbanística dos agrupamentos sociais. 

Em levantamento feito pelo IBGE (2019, p. 23), que buscou traçar o perfil dos Municípios 

brasileiros, constatou-se que apenas “[...] 2866 municípios possuíam Plano Diretor, o que 

corresponde a cerca de 53,4% deste universo ou 51,5% de todos os municípios brasileiros. 

Com outros instrumentos e sem Plano Diretor, figuravam 2505 municípios.”. Portanto, 

praticamente metade dos Municípios de nosso país não dispõem de uma política urbana bem 

delimitada, contando eventualmente apenas com legislações esparsas, que versem sobre um 

ou outro instrumento de política urbana.  

Esse panorama faz com que a pesquisa do IBGE (2019, p. 23) conclua que “O fato 

de 2505 municípios terem afirmado que possuem os instrumentos de planejamento e não 

terem Plano Diretor indica que tais instrumentos provavelmente não são utilizados de forma 

articulada e com o objetivo de garantir a função social da cidade. [...].”. Em alguns dos casos, 

como mencionado no levantamento geográfico e estatístico, eventuais instrumentos de 

política urbana existiam já antes da regulamentação do Estatuto da Cidade, do que se pode 

concluir que “[...] sua existência isolada não garante, necessariamente, o cumprimento da 

“função social da cidade”.”. 

É fato, porém, que a concepção de cidade hoje predominante não condiz mais com 

aquela adotada quando do início do processo de urbanização, o que acaba por impactar, 

obviamente, na noção de função social da propriedade urbana. Tradicionalmente, a ciência 

urbana estudava a cidade como dotada de uma forma confinada. Todavia, para Gottdiener 

(2016, p. 17), hoje a cidade, em especial os grandes centros, não pode mais ser encarada 

apenas como uma versão mais ampla. O referido autor prefere chamar os grandes centros 

urbanos de “região metropolitana polinucleada”, diretamente relacionada “às ligações 

hierarquicamente estruturadas a processos de sistema global, como a acumulação de capital e 

a nova divisão internacional do trabalho”. Assim, o estudo da cidade não se deve dar mais 
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apenas com base em suas características físicas, pois estas ignoram a integração dos espaços 

de assentamento através das ações de forças sistêmicas. 

Interessante é a forma como Gottdiener (2016, p. 14) vê hoje a cidade, enxergando a 

vida urbana como portátil e atribuindo a mesma característica à cidade, dada a facilidade com 

que hoje se erguem novos aglomerados urbanos. A cidade não é hoje mais tida por compacta; 

sua população metropolitana está distribuída e organizada em áreas regionais em permanente 

expansão, “amorfas na forma, maciças no escopo e hierárquicas em sua escala de organização 

social”. 

Assim é que, ainda na opinião de Gottdiener (2016, p. 18), o estudo da cidade deve 

ser feito, em contraste ao que os analistas urbanos convencionais defendem, tomando por base 

a sua formação atual em regiões polinucleadas, que “não são mais organizadas pelas 

atividades sócio-espaciais do centro histórico da cidade”. Conclui-se, pois, que a 

diferenciação entre “urbano” e “rural” perdeu seu valor analítico, assim como não se pode 

mais ter o centro histórico como o “coração” da cidade, dado o processo de desconcentração64 

por que tem esta passado, em especial os grandes centros, de uma forma geral. 

De um modo geral, pode-se afirmar que a função social da propriedade urbana está 

intrinsecamente relacionada à dignidade humana das pessoas que vivem nos centros urbanos, 

podendo ser entendida como uma condição para o alcance desta. Relacionando-se, pois, com 

essa perspectiva da reflexão urbanística, mas, na verdade, abrangendo-a, há de se chamar a 

atenção para o dever do Estado de promover o alcance da dignidade humana, a qual, sem 

sombra de dúvida, passa, obviamente, pela qualidade do ambiente em que se encontra 

inserido o ser humano e demais espécies de seres vivos. Quando se fala em ambiente, não se 

pode descurar, como ressalta Fensterseifer (2008, p. 61-62), de seu aspecto urbano, ou seja, 

“onde o ser humano vive, mora, trabalha, estuda, pratica lazer”. É essencial, dentro dessa 

concepção de dignidade, a qualidade “da paisagem que se vê, do patrimônio histórico e 

cultural que se contempla, do som que se escuta, entre outras manifestações da dimensão 

ambiental”. 

Muito se discute se seria a forma espacial da cidade que influenciaria a conduta 

social dos homens, ou se seria o reverso. Harvey (1977, p. 41)65, na realidade, entende pela 

ocorrência de um fenômeno complementar, em que “as formas espaciais e os processos 

                                                           
64Para Gottdiener (2016, p. 19), “desconcentração se refere ao aumento absoluto de população e à densidade de 

atividades socais em áreas fora das tradicionais regiões citadinas e dos centros populacionais”. 
65Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] las formas espaciales y los processos sociales se encuentran em 

continua interacción, [...] considerados como complementários y no como alternativas que se excluyen 
mutuamente”. 
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sociais se encontram em contínua interação, [...] considerados como complementares e não 

como alternativas que se excluem mutuamente”.. 

É fato, como bem ressaltado por Tavares (2019, p. 59), que o Direito Urbanístico 

brasileiro evoluiu bastante após a Constituição Federal de 1988, principalmente com o papel 

conferido à função social da propriedade pela Lei Maior, “como fundamento para 

implementação de uma política urbana efetiva”. Registra Krell (2010, p. 182), inclusive, o 

potencial conferido à função social da propriedade e o entendimento equivocado tido por 

muitos autores acerca dela, pois a entendem “apenas como meio para justificar limitações da 

propriedade privada no interesse público, por meio do exercício do ‘poder de polícia’ dos 

órgãos estatais, desconhecendo que a função social não apenas limita o direito de propriedade, 

mas o define e estrutura nas suas diversas áreas de incidência.” 

A partir de tal raciocínio, pode-se concluir que a função social da propriedade não 

deve ser utilizada apenas como limite, possuindo um papel muito mais ativo na condução do 

processo urbanístico, o qual é ignorado pelos gestores públicos. A regulamentação da função 

social da propriedade permite que o gestor público defina o seu modo de utilização, 

conduzindo o processo urbanístico. Ressalte-se ainda que a Constituição alçou a função social 

à condição de um dever fundamental do proprietário, impondo-lhe a necessidade de atuação. 

Todavia, a despeito disso, como frisado por Tavares (2019, p. 59), ainda se vislumbra sobre o 

Direito Urbanístico pátrio uma forte influência de uma concepção liberal de desenvolvimento, 

que “reserva ao Estado uma limitada função indutora”. 

Os efeitos do mau aproveitamento da propriedade imobiliária, em especial a urbana, 

são sentidos no dia-a-dia da cidade e vistos sem a necessidade de um olhar mais acurado. Sua 

origem, obviamente, remonta há muito tempo, podendo-se associar ao processo de 

colonização aqui desenvolvido, como já frisado anteriormente. Fonseca (2015, p. 309) chama 

a atenção para o fato de que o modelo liberal de exploração da propriedade “absolutizou o 

poder privado em detrimento dos usos coletivos e comunitários da terra, com efeito na 

segregação territorial nas cidades e expulsão de populações rurais”. 

Há de se ressaltar que a exigência do cumprimento da função social da propriedade 

através de uma política urbana efetiva é uma forma de possibilitar uma vida digna à 

população, tendo em vista a concepção moderna de dignidade que envolve também a 

qualidade ambiental. Tanto isso é verdade que, em capítulo destinado ao meio ambiente, a 

Constituição Federal estabelece, em seu art. 22566, o “direito ao meio ambiente 

                                                           
66Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
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ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida”. A concepção de meio ambiente, para a doutrina atual, divide-se em algumas espécies, 

dentre elas o meio ambiente urbano. Quando se aborda a temática da tutela ambiental, há de 

ter-se mente que não se está a tratar apenas da natureza em si, posto que a tutela do ambiente 

subdivide-se em quatro dimensões, que, segundo Fensterseifer (2008, p. 164), são: ambiente 

natural ou físico; ambiente cultural; ambiente artificial ou criado, e o ambiente do trabalho. 

Interessa à presente pesquisa, sem menosprezar a importância das demais dimensões, o 

ambiente artificial, que Fensterseifer (2008, p. 164) refere compreender “o espaço urbano 

construído, quer através de edificações, quer por intermédio de equipamentos públicos”. A 

cidade encaixa-se em tal espécie de ambiente, devendo-se, pois, preocupar-se com a 

problemática ambiental a ela relacionada. 

 

2.1 DO DIREITO À CIDADE: A QUESTÃO URBANÍSTICA COMO UM DEVER DE 

TODOS 

 
Entender a cidade como um direito exige do leitor um desafio intelectual que lhe 

propõe uma mudança de paradigma, mormente em razão da complexidade deste direito e das 

relações com outros direitos que o seu exercício proporciona, muitas vezes em uma relação de 

exclusão de algum destes. 

Ao se pensar em um direito à cidade, deve-se preliminarmente perquirir o que se 

entende por “cidade”, a qual é o objeto do referido direito. A definição de cidade apresentada 

pelo Fórum Social Mundial Policêntrico67 na “Carta Mundial pelo Direito à Cidade” (2006, 

n.p.)68 69 chama a atenção pelo fato de dividi-la sob dois aspectos. Em uma acepção física, ter-

                                                                                                                                                                                     
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

67O Fórum Social Mundial Policêntrico “é um espaço internacional para a reflexão e organização de todos os que 
se contrapõem à globalização neoliberal e estão construindo alternativas para favorecer o desenvolvimento 
humano e buscar a superação da dominação dos mercados em cada país e nas relações internacionais” (Fonte: 
<http://forumsocialportoalegre.org.br/forum-social-mundial/>. Acesso em: 12 ago. 2019) Segundo o sítio 
eletrônico “Wikipédia”, “O Fórum Social Mundial (FSM) é um evento organizado por movimentos sociais de 
muitos continentes, com objetivo de elaborar alternativas para uma transformação social global. Seu slogan é 
Um outro mundo é possível. [...]Na origem, foi proposto como um contraponto ao Fórum Econômico Mundial 
de Davos, na Suíça [...].”. (Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Fórum_Social_Mundial>. Acesso 
em: 12 ago. 2019). 

68Documento disponível em: <http://www.polis.org.br/uploads/709/709.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2019. 
69Artigo I. DIREITO À CIDADE. 

[...] 
4. “Para os efeitos desta Carta, o conceito de cidade possui duas acepções. Por seu caráter físico, a cidade é 
toda metrópole, urbe, vila ou povoado que esteja organizado institucionalmente como unidade local de governo 
de caráter municipal ou metropolitano. Inclui tanto o espaço urbano como o entorno rural ou semi-rural que 
forma parte de seu território. Como espaço político, a cidade é o conjunto de instituições e atores que intervêm 
na sua gestão, como as autoridades governamentais, legislativas e judiciárias, as instâncias de participação 
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se-ia por cidade “toda metrópole, urbe, vila ou povoado que esteja organizado 

institucionalmente como unidade local de governo de caráter municipal ou metropolitano”. 

Porém, a cidade pode ser conceituada também sob um viés político, sendo, pois, definida 

como sendo “o conjunto de instituições e atores que intervêm na sua gestão, como as 

autoridades governamentais, legislativas e judiciárias, as instâncias de participação social 

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

divisão proposta em tal conceituação dá ideia da complexidade que envolve o estudo da 

cidade. 

Acerca do direito à cidade em si, Mello (2017, p. 438) entende-o “como uma norma 

ou um conjunto de normas jurídicas que forneçam razões para a ação de entes públicos e 

pessoas privadas, para resolver problemas jurídicos e decidir processos judiciais”. Apesar de 

se arriscar a conceituá-lo, Mello entende o direito à cidade como ainda em construção, 

tomando forma no direito público brasileiro. 

O direito à cidade é considerado pela doutrina como um direito humano, como 

registram Cenci e Seffrin (2019, p. 420-421), em virtude de “sua pluralidade de aspectos 

essenciais à vida humana. [...], uma vez que não apenas figura como condição capital para a 

vida digna, mas, sobretudo, em função de sua conexão direta com outros tantos direitos 

também considerados essenciais para a dignidade da pessoa humana”. Essa conexão com 

outros direitos faz com que Solé (2017, p. 25)70 entenda o direito à cidade como um direito 

complexo, “que engloba o conjunto de direitos vinculados à cidade (direito de propriedade, 

direito à moradia, direito à igualdade, direito à liberdade religiosa, direito ao meio ambiente, 

direito à seguridade, etc.)”; assim, estão todos interconectados, e uma política pública eficaz é 

capaz de, a um só tempo, atuar na implementação de vários deles. 

Interessante ainda é a reflexão que faz Mello (2017, p. 443-444) ao registrar o fato 

de, apesar de o direito à cidade não estar apresentado em nenhum instrumento normativo 

como um direito coletivo, ser extreme de dúvida que a coletividade titulariza “o direito a uma 

cidade dotada de características como justiça, sustentabilidade, capacidade de garantir o bem-

estar dos seus habitantes, de cumprir a função social da propriedade urbana”. Chega o autor a 

tal conclusão ao afirmar que, embora não conste expressamente na Constituição ou em outra 

norma inferior a indicação expressa de sua natureza coletiva, pode ser ela extraída de várias 

normas que induzem a essa convicção, como, por exemplo, a Lei de Ação Civil Pública (Lei 
                                                                                                                                                                                     

social institucionalizadas, os movimentos e organizações sociais e a comunidade em geral.” 
70Acima tradução livre. No original, tem-se: “que engloba el conjunto de derechos vinculados a la ciudad 

(derecho de propiedad, derecho a la vivenda, derecho a la igualdad, derecho a la libertad religiosa, derecho al 
médio ambiente, derecho a la seguridade, etc.)”. 
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nº 7.347/85), ao tutelar a lesão à ordem urbanística, o Estatuto da Cidade e o próprio artigo 

182 da Constituição Federal. 

Assim, para Mello (2017, p. 443-444), o direito à cidade “é titularizado pela 

coletividade indeterminada e potencialmente indeterminável formada pelas pessoas que 

habitam ou usam o espaço urbano que constitui a cidade”. Tipifica-se, ademais, como um 

direito transgeracional, “já que o valor político-moral e jurídico na justiça e sustentabilidade 

da cidade não se restringe aos indivíduos hoje existentes, mas se estende àqueles que 

pertencerão às gerações que nela vão habitar no futuro, como prevê expressamente o artigo 2º, 

I, in fine, do Estatuto da Cidade”. 

Considerando-se, pois, a existência de um direito à cidade, com as características 

acima descritas, cabe, pois, perquirir: a quem cabe implementar tal direito? Tal 

questionamento deve-se ao fato de que merece ser melhor discutido qual o papel que possuem 

o poder público e os particulares na efetivação do mesmo. 

Uma análise do panorama atual das cidades pelo mundo afora, de uma forma geral, 

foi desenvolvida através da já referida “Carta Mundial pelo Direito à Cidade”, documento 

produzido a partir do Fórum Social Mundial Policêntrico (2006, n.p.). De acordo com o 

referido documento, o Século XXI iniciou-se com metade da população mundial vivendo em 

cidades, marca que chegará a 65% no ano de 2050. Registra a sobredita Carta ainda que, 

apesar da interferência produzida pelo modo urbano de vida nas relações sociais e territoriais, 

observa-se nos países pobres a adoção de modelos que se “caracterizam por estabelecer níveis 

de concentração de renda e poder que geram pobreza e exclusão, contribuem para a 

depredação do meio ambiente, aceleram os processos migratórios e de urbanização, a 

segregação social e espacial e a privatização dos bens comuns e do espaço público”. 

Tal panorama é extremamente prejudicial ao desenvolvimento urbano, haja vista que 

favorece a proliferação da pobreza e da precariedade, privando a população urbana do acesso 

a condições básicas. Interessante é o fato de que a referida Carta (2006, n.p.) atribui parte da 

responsabilidade por tal fenômeno ao poder público, que se omite ou trata com desdém a 

situação ao demonstrar “desconhecer os aportes dos processos de produção popular para a 

construção das cidades e da cidadania”. 

Reconhecendo a existência de um direito à cidade, o Fórum Social Mundial 

Policêntrico, em sua Carta Mundial pelo Direito à Cidade (2006, n.p.)71, descreve-o em seu 

                                                           
71Buscou-se acima sintetizar o conceito de direito à cidade trazido pela Carta Mundial pelo Direito à Cidade. A 

definição trazida na referida Carta, todavia, é bem mais ampla e merece ser conhecida pelo leitor:  
“ARTIGO I. DIREITO À CIDADE 
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preâmbulo como responsável pela ampliação do “tradicional enfoque sobre a melhora da 

qualidade de vida das pessoas centrado na moradia e no bairro até abarcar a qualidade de vida 

à escala da cidade e de seu entorno rural, como um mecanismo de proteção da população que 

vive nas cidades ou regiões em acelerado processo de urbanização”. Abre-se, pois, uma nova 

perspectiva a partir do reconhecimento de tal direito, com ênfase na “maneira de promoção, 

respeito, defesa e realização dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e 

ambientais garantidos nos instrumentos regionais e internacionais de direitos humanos”. 

De tudo quanto visto até o presente momento, pode-se extrair a conclusão de que o 

poder público possui relevante papel na implementação do direito à cidade, haja vista que 

perpassa pela sua atuação a efetivação de grande parte dos direitos que compõem o complexo 

direito à cidade, a exemplo do direito à moradia, à segurança, à saúde pública, à alimentação, 

ao acesso à água potável e à energia elétrica etc.  

Buscando exemplificar a atuação do poder público frente à implementação do direito 

à cidade, em especial com relação a um dos direitos que o compõem, como no caso do direito 

à moradia, Solé (2017, p. 20)72 registra o fato de que as políticas públicas de incentivo e 

subsídio à aquisição da moradia têm se mostrado ineficientes para a solução do problema, não 

tornando a moradia acessível. Assim, registra como exemplo a situação de vários países, 

como França, Bélgica, Inglaterra e Estados Unidos, que combinam à prática de subvenções 

“intervenções públicas de limitação que podem chegar até à expropriação do uso da moradia 

vazia que descumpre sua função social”. A conduta adotada por tais países é referendada por 

                                                                                                                                                                                     
[...] 
2. O Direito a (sic) Cidade é definido como o usufruto eqüitativo das cidades dentro dos princípios de 
sustentabilidade, democracia, equidade e justiça social. É um direito coletivo dos habitantes das cidades, em 
especial dos grupos vulneráveis e desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de ação e organização, 
baseado em seus usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito à livre 
autodeterminação e a um padrão de vida adequado. O Direito à Cidade é interdependente a todos os direitos 
humanos internacionalmente reconhecidos, concebidos integralmente, e inclui, portanto, todos os direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais que já estão regulamentados nos tratados internacionais 
de direitos humanos. Este supõe a inclusão do direito ao trabalho em condições eqüitativas e satisfatórias; de 
fundar e afiliar-se a sindicatos; de acesso à seguridade social e à saúde pública; de alimentação, vestuário e 
moradia adequados; de acesso à água potável, à energia elétrica, o transporte e outros serviços sociais; a uma 
educação pública de qualidade; o direito à cultura e à informação; à participação política e ao acesso à justiça; 
o reconhecimento do direito de organização, reunião e manifestação; à segurança pública e à convivência 
pacífica. Inclui também o respeito às minorias e à pluralidade étnica, racial, sexual e cultural, e o respeito aos 
migrantes. 
O território das cidades e seu entorno rural também é espaço e lugar de exercício e cumprimento de direitos 
coletivos como forma de assegurar a distribuição e o desfrute eqüitativo, universal, justo, democrático e 
sustentável dos recursos, riquezas, serviços, bens e oportunidades que brindam as cidades. Por isso o Direito à 
Cidade inclui também o direito ao desenvolvimento, a um meio ambiente sadio, ao desfrute e preservação dos 
recursos naturais, à participação no planejamento e gestão urbanos e à herança histórica e cultural.” 

72Acima tradução livre. No original, tem-se: “Si bien todos estos países recurren a medidas de fomento, también 
todos ellos combinan éstas com intervenciones públicas de limitación que pueden llegar hasta la expropiación 
del uso de la vivienda vacía que incumple su función social.” 
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Solé (2017, p. 27)73, o qual a ratifica afirmando que “junto ao direito à moradia (e à cidade) o 

conceito de função social da propriedade tem um papel relevante nas políticas públicas 

conducentes a gerar moradia acessível”. 

Observa-se, em verdade, que a implementação do direito à cidade está diretamente 

relacionada à forma como é tratado o espaço urbano, tanto pelo poder público como pelos 

particulares, sejam elas proprietários, possuidores etc., e o cumprimento de sua função social 

parece ser uma condição para a efetivação do referido direito. Como ressaltado no tópico 

anterior, pode-se observar estreita relação entre a função social da propriedade e a política 

urbana. Tal relação possui, como dito, papel indispensável na condução da política urbana 

municipal, que, todavia, não tem sido enxergado adequadamente pelos gestores públicos em 

especial. 

Ao traçar um panorama sobre a situação atual, Tavares (2019, p. 59-60) enfatiza a 

relevância que teve (e tem) o Estatuto da Cidade para a transformação da política urbana no 

cenário nacional, haja vista ter sido tal norma responsável por dar eficácia plena aos 

dispositivos constitucionais que tratam de Direito Urbanístico; todavia, ao mesmo tempo em 

que registra tal reconhecimento, o referido autor entende que o poder público, com base na 

sobredita norma e na leitura que dela faz, tem limitado sua própria atuação. Isso se dá porque 

tem agido apenas como um agente regulador do mercado, interpretando a norma em uma 

perspectiva liberal, ou seja, enxergando a si próprio como um mero regulador da produção do 

espaço urbano conduzida pelo mercado. Entende Tavares (2019, p. 59-60), ao contrário do 

que se tem observado na realidade acima ressaltada, que se poderia extrair da Constituição a 

conclusão de que a função de produção do espaço urbano seria, em verdade, uma função 

pública, a demandar atuação direta e independente do poder público, em especial o municipal. 

A crise das cidades, segundo Lefebvre (2006, p. 74-76), é mundial, variando suas 

causas de acordo com o regime político, as sociedades e até mesmo os países. Em países ditos 

em vias de desenvolvimento, ela se caracteriza pelo processo de favelização, em que as 

favelas fazem o papel de mediador entre o campo e a cidade. A industrialização trouxe a 

reboque o problema da moradia, e os políticos, com comportamentos imediatistas, só viram 

este problema; não viram, porém, os problemas de urbanismo que vieram juntos. 

Por outro lado, a degradação ambiental é associada por Fensterseifer (2008, p. 75-76) 

à existência correlata de pobreza e miséria, o que, sem sombra de dúvida, pode ser também 

                                                           
73Acima tradução livre. No original, tem-se: “Pero, como decíamos, junto al derecho a la vivienda (y a la ciudad) 

el concepto de función social de la propiedad tiene un papel relevante  en las políticas públicas conducentes a 
generar vivienda asequible.” 
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aplicável ao ambiente urbano. Nas áreas urbanas, em especial nas regiões centrais das 

cidades, em que não há uma política urbana voltada ao cumprimento da função social da 

propriedade, vivencia-se tal realidade, observando-se pessoas vivendo em condições 

subumanas, em imóveis muitas vezes invadidos. Para o referido autor, há verdadeira unidade 

e interdependência de todas as dimensões de direitos fundamentais (liberais, sociais e 

ecológicos). Assim, ao aplicar-se tal raciocínio ao direito de propriedade, vislumbra-se a 

necessidade de que, ao mesmo tempo em que sirva ao proprietário, deva também servir à 

sociedade, através de sua função social, com um emprego que respeite ao meio ambiente, no 

caso o urbano. 

Ao estudar o processo urbano sob o capitalismo, Harvey (1981, p. 120) conclui que a 

desvalorização de certos ambientes construídos seria funcional, ou seja, produzida pelo 

próprio capitalismo, que desvalorizaria determinadas regiões para que, no futuro, fossem 

objeto de novas investidas do capital. Assim, “sob o capitalismo há, portanto, uma luta 

perpétua em que o capital constrói uma estrutura física apropriada para a sua própria condição 

em um determinado momento, apenas para ter que destruí-la, geralmente no curso de uma 

crise, em um momento subseqüente”74. 

O pensamento de Harvey (1981, p. 120) representa, de forma sintética, o desafio 

vivenciado pelo capitalismo, corporificado na necessária decisão entre preservar o ambiente já 

construído ou destruí-lo a fim de abrir novos espaços de acumulação. A decisão pela 

preservação do ambiente construído, porém, muitas vezes é tomada associada com a idéia de 

abandono do mesmo e direcionamento dos investimentos para outras áreas da cidade ou 

região metropolitana, que proporcionarão lucros maiores. 

Vários outros urbanistas já se debruçaram sobre o papel do espaço para a sociedade, 

bem como sobre a função a ser desempenhada pelo Estado em relação também ao aludido 

espaço. Pode-se citar, por exemplo, o pensamento de Lefebvre (2006, p. 143-144) acerca do 

espaço, pois, como se depreende, este vai muito além de um mero meio de produção, sem 

maior relevância social, como afirma Harvey. O espaço, segundo Lefebvre, é também um 

produto das relações de produção, existindo o “espaço de consumo” e o “consumo de 

espaço”, como, por exemplo, no turismo. Lefebvre enxerga também o espaço como palco do 

conflito de classes, fruto de uma sociedade capitalista. As considerações de Lefebvre, em 

                                                           
74Acima tradução livre. No original, tem-se: “Under capitalism there is, then, a perpetual struggle in which 

capital builds a physical landscape appropriate to its own condition at a particular moment in time, only to have 
to destroy it, usually in the course of a crisis, at a subsequent point in time.” 
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especial aquela em que enxerga na luta pelo espaço uma representação do conflito de classes, 

fazem com que ele defenda a socialização da propriedade. 

Pensa-se, como caminho mais adequado a ser trilhado, o da funcionalização da 

propriedade, ratificado por Santamaría (2016, p. 59) em análise que desenvolve acerca do 

papel do Estado em suas formas liberal mínima e socialista, já citada acima. O equilíbrio entre 

tais formas parece ser a via adequada para a vivência comunitária, afirmando este autor que 

“o socialismo sem liberdade se torna um sistema de opressão; o liberalismo sem justiça social 

se torna um sistema de iniquidade”75. 

O direito à cidade, em ordenamentos de outros países, já se encontra positivado, 

gozando, inclusive, de status constitucional. Como exemplo de norma constitucional 

alienígena que resguarda o direito à cidade pode-se citar o art. 3176 da Constituição da 

República do Equador (2008), o qual assegura às pessoas o direito ao pleno desfrute da cidade 

e dos espaços públicos. Cumpre ainda ressaltar que tal dispositivo constitucional indica como 

base de seu exercício uma gestão democrática, que inclua a participação do poder público e da 

população, principalmente através do cumprimento da função social da propriedade e da 

cidade, além do exercício da cidadania. 

É fato, porém, que a forma tradicional de se conduzir a política urbana não tem sido 

capaz de realizar uma reestruturação sócio-espacial, causando, em verdade, um 

desenvolvimento desigual. Neste sentido, afirma Gottdiener (2016, p. 32) que “o que se toma 

por um processo natural da evolução social se revela uma forma desordenada de obtenção de 

lucro, ajudada pelo Estado e envolvendo a manipulação de padrões espaciais por interesses 

legítimos que atuam dentro do setor da propriedade”. Partindo de tal premissa, Gottdiener 

(2016, p. 33) afirma a necessidade de um novo paradigma conceitual acerca da política urbana 

contemporânea. Faz-se necessário, pois, superar a opinião apresentada por analistas 

convencionais, que insistem na idéia de que os padrões de crescimento refletem um processo 

“natural” de ajuste eficiente que envolve mudança demográfica e inovação tecnológica e em 

relação ao qual não se deveria interferir. 

Há a necessidade, portanto, de se repensar a forma como é produzido o espaço 

urbano, haja vista que este deve ser pensado na perspectiva do todo, do grupo social, e não 

apenas do proprietário, que teima em exercer o seu direito através de um modelo liberal. 
                                                           
75Acima tradução livre. No original, tem-se: “El socialismo sin libertad se torna en un sistema de opresión; el 

liberalismo sin justicia social se torna en un sistema de inequidade.”. 
76Art. 31. Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los 

principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilíbrio entre lo 
urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función 
social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
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Gottdiener (2016, p. 28) encampa essa nova forma de se pensar o espaço urbano ao afirmar 

que este “não é só um produto social, mas é também seu valor. Em suma, o espaço é uma 

construção social em todas as suas dimensões”. Tal premissa faz Gottdiener concluir que o 

espaço urbano não é construído de forma acidental, razão pela qual deve ser objeto do 

pensamento social, com o fim de que as relações sócio-espaciais passem a dar-se de forma 

consciente, vinculando “a transformação da obra à transformação da vida da comunidade”. 

Para Mello (2017, p. 455), por exemplo, ao se comparar o direito à moradia e o 

direito à propriedade, deve-se compreender que “o acesso à moradia é mais primário do que a 

direito à propriedade porque corresponde à necessidade de ter um espaço territorial que possa 

ser o seu abrigo existencial em face de um mundo natural potencialmente hostil e de uma vida 

comunitária conflituosa e competitiva”.  

Assim, incorporar tal concepção, como o fez o legislador constituinte derivado 

brasileiro ao albergar o direito à moradia como um direito social fundamental, ressalta a 

importância que deve ter, por exemplo, o cumprimento da função social da propriedade 

urbana perante uma sociedade extremamente desigual, onde parcela considerável da 

população sequer possui uma moradia digna, enquanto outros se dão ao luxo de especular 

com propriedades ociosas. Demonstra-se, pois, a necessidade de intervenções sociais, a serem 

conduzidas pelo poder público, com o objetivo precípuo de possibilitar o alcance dos 

resultados sociais necessários à superação da situação de desigualdade vivenciada por um 

tradicional método liberal de exploração da propriedade urbana privada. 

Cánovas (2015, p. 146-147) chama a atenção para o fato de que o advento da 

legislação urbanística alterou a forma do proprietário relacionar-se com a sua propriedade. Em 

uma concepção liberal do direito de propriedade, edificar em um terreno era uma decisão do 

proprietário, não havendo qualquer tipo de limite à edificação pretendida. Hoje, porém, esta 

decisão deve estar de acordo com a legislação urbanística, a qual, muitas vezes, tolhe certas 

liberdades do proprietário em prol da coletividade. 

A partir do momento em que se consegue compreender a complexidade do direito à 

cidade, representada pela ampla gama de direitos que o compõem, chega-se facilmente à 

conclusão de que a problemática urbanística, além de ser responsabilidade do poder público 

municipal, que a deve conduzir, é também responsabilidade de todos os envolvidos, 

englobando, portanto, os proprietários. Então, o mínimo que competirá ao proprietário de um 

imóvel urbano será fazer com que a sua propriedade cumpra com a sua devida função social, 

não se excluindo, obviamente, a imposição de comportamentos outros que se façam 

necessários ao respeito da legislação urbanística. 
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Ao se analisar o conceito de cidade apresentado pelo Fórum Social Mundial 

Policêntrico na Carta Mundial pelo Direito à Cidade (2006), já referido acima, em especial 

sob a sua vertente política, passa-se a ter noção de quão complexo é o referido direito e, 

principalmente, da importância que possui a participação direta de todos os envolvidos para 

que a sua efetiva implementação venha, de fato, a acontecer. 

Na Carta Mundial pelo Direito à Cidade, o Fórum Social Mundial Policêntrico 

(2006, n.p.) apresenta, em seu preâmbulo, a necessidade de se desenvolver um modelo 

sustentável de sociedade e de vida urbana, “baseado nos princípios da solidariedade, 

liberdade, igualdade, dignidade e justiça social, e fundamentado no respeito às diferenças 

culturais urbanas e o equilíbrio entre o urbano e o rural”. O alcance de tais objetivos, todavia, 

somente será possível através de uma conjunção de esforços, estabelecendo-se “os 

compromissos e medidas que devem ser assumidos pela sociedade civil, pelos governos locais 

e nacionais, parlamentares e pelos organismos internacionais para que todas as pessoas vivam 

com dignidade em nossas cidades”. 

Por fim, ainda de acordo com a Carta Mundial pelo Direito à Cidade (2006), o 

resultado pretendido a partir dessa conjunção de esforços é, principalmente, o de propiciar 

uma justa distribuição dos benefícios e responsabilidades resultantes do processo de 

urbanização, associada ao cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade. Sem 

prejuízo disso, tem-se por objetivo ainda o alcance de uma melhor distribuição da renda 

urbana e um democrático acesso à terra e aos serviços públicos para todos os cidadãos, 

especialmente àqueles com menos recursos econômicos ou em situação de vulnerabilidade. 

 
2.2 FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE X FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 
Ao se reconhecer a existência de um direito à cidade, clama-se, obviamente, que esta 

cumpra com a sua função social, que é a de assegurar a todos os que residem no espaço 

urbano a efetivação de todos os direitos que compõem aquele complexo direito. A narrativa 

até agora construída demonstra que o direito de propriedade está inserido dentro do direito à 

cidade, de modo que o cumprimento da função social da cidade exige, por via de 

conseqüência, o atendimento da função social das propriedades que compõem o espaço 

urbano. 
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O Fórum Social Mundial Policêntrico (2006, n.p.)77, em sua Carta Mundial pelo 

Direito à Cidade, é claro ao reconhecer a existência do princípio da função social da cidade, 

atribuindo-lhe, como principal objetivo, o de garantir o usufruto pleno dos recursos citadinos 

a todos os habitantes, o que ratifica a opinião exposta no parágrafo anterior. 

Já em 2016, a ONU realizou em Quito, no Equador, a Terceira Conferência das 

Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, intitulada de 

Conferência Habitat III, da qual fez parte a República Federativa do Brasil. Ao final do 

referido encontro, as delegações presentes adotaram o documento intitulado “Nova Agenda 

Urbana”, que se destina a reger as questões urbanísticas pelos seguintes 20 (vinte) anos. 

Referido documento expressamente dispõe acerca da necessidade de serem as cidades 

enxergadas para todos, assegurando aos habitantes igualdade na sua fruição e aos 

aglomerados urbanos em si um desenvolvimento justo, seguro, sustentável, acessível e 

próspero. Para tanto, é primordial o cumprimento das funções sociais das cidades e das 

propriedades urbanas, as quais somente são alcançáveis por intermédio de políticas públicas 

voltadas à sua realização. 

A política urbana, ainda segundo a Nova Agenda Urbana, deve ter, obviamente, 

objetivos bem mais amplos do que apenas a adequada utilização do espaço urbano segundo 

sua função social, regendo-se por princípios que visem concretizar a eliminação da pobreza, a 

sustentabilidade e inclusão econômicas e a sustentabilidade ambiental. Para tanto, exortam-se 

os gestores públicos, nos mais variados níveis, a assumirem compromissos como a 

erradicação da pobreza, o desenvolvimento urbano e rural centrado nas pessoas, o pleno 

respeito aos direitos humanos dos refugiados e migrantes, a promoção de políticas de 

habitação e acesso às infraestruturas básicas, dentre outros. 

Santos, Renata Lourenço Ferreira dos (2009, p. 329), entretanto, admite que as 

cidades só serão efetivamente sustentáveis quando, de fato, exigir-se “uma substanciação do 

conteúdo do direito de propriedade para que o mesmo atenda aos anseios da sociedade e 

preste-se a ordenar as cidades”. Isso só será alcançado, ao que parece, através de uma 

limitação da liberdade dos proprietários, buscando-se, através da superação do paradigma 

                                                           
77“ARTIGO II. PRINCIPIOS E FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DO DIREITO À CIDADE 

[...] 
2. FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE URBANA: 
2.1 Como fim principal, a cidade deve exercer uma função social, garantindo a todos seus habitantes o usufruto 
pleno dos recursos que a mesma oferece. Isso significa que deve assumir a realização de projetos e 
investimentos em benefício da comunidade urbana no seu conjunto, dentro de critérios de equidade 
distributiva, complementaridade econômica, respeito à cultura e sustentabilidade ecológica para garantir o bem 
estar de todos os habitantes, em harmonia com a natureza, para hoje e para as futuras gerações.” 
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liberal, que o poder público também trate a propriedade privada sob um viés social, e não 

necessariamente socialista, como já referido anteriormente. 

Não há dúvida da relação existente entre as funções sociais da cidade e da 

propriedade, posto que é manifesto o efeito, positivo ou negativo, que esta causa sobre a 

cidade como um todo, caso, respectivamente, seja ou não cumprida. Para Silveira e Mastrodi 

(2018, p. 11), o cumprimento da função social da propriedade é uma obrigação de todo e 

qualquer proprietário, o que “faz com que o detentor do direito subjetivo de propriedade seja 

posto em uma posição de inserção da sua propriedade no ambiente social”. Vão mais além os 

referidos autores ao afirmarem a obrigação de edificação compulsória existente sobre toda e 

qualquer propriedade situada na área urbana, como condição ao cumprimento da função social 

da propriedade, por não tolerarem a existência de propriedades abstratas. 

Ainda no mesmo sentido afirmam Silveira e Mestrodi (2018, p. 22-23) que o não 

cumprimento das exigências de ordem urbanística faz com que determinada propriedade não 

atenda não apenas à função social da propriedade, mas “a função social da cidade é 

diretamente afetada quando os espaços urbanos são ou não utilizados ou subutilizados para 

fins alheios aos prescritos no ordenamento urbanístico”. De forma até mais direta, afirmam 

Conti, Faria e Timóteo (2014, p. 153) que “[...] a propriedade privada há que ser considerada 

como ponto de partida para que a cidade exerça a sua função social.”. 

Afirma-se, pois, que a função social da propriedade é um dos instrumentos hábeis ao 

cumprimento da função social da cidade, existindo, obviamente, outros, alcançáveis através 

do emprego adequado da política urbana. O objetivo desta afirmação é, assim, o de registrar a 

sua utilidade, a fim de deixar assentado o papel que também cabe ao particular dentro da 

política urbana municipal. Pode-se citar, como forma de ratificar a opinião ora externada, o 

pensamento de Collado (1979, p. 162-163)78, para quem “[...] pode-se dizer, em primeiro 

lugar, que este direito [de propriedade privada urbana] aparece submetido à função pública do 

urbanismo”. Ratifica também esta afirmação a opinião de Pedra e Freitas (2015, p. 66), que, 

ao tratarem do art. 225 da Constituição Federal, afirmam encaixar-se dentro da ideia de 

coletividade, a quem cabe o dever de preservar o meio ambiente, o titular do direito de 

propriedade. Assim, cabe ao proprietário de imóvel urbano, por consequência, o dever de 

preservar o meio ambiente, primordialmente em sua espécie urbana, o qual será cumprido 

através do atendimento da função social da propriedade. 

                                                           
78Acima tradução livre. No original, tem-se: “De forma sintética puede decirse, en primer lugar, que este derecho 

aparece sometido a la función pública del urbanismo.” 
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Ao regular a utilização do solo através do planejamento urbano, a Administração 

Pública delimita o conteúdo do direito à propriedade privada urbana. Obviamente, ela não 

pode aniquilar o aludido direito; todavia, pode, a partir do planejamento adotado, fixar limites 

à sua fruição, como, por exemplo, estabelecer o tipo de utilização compatível com a área onde 

se situa o imóvel ou, até mesmo, compelir a sua utilização de acordo com o zoneamento, nos 

casos em que esteja o bem descumprindo a sua função social. A propriedade privada como 

direito planificado, ou seja, objeto de um planejamento urbanístico, como afirma Collado 

(1979, p. 165)79, tem, portanto, a sua utilidade econômica determinada, de modo que “se 

observa, pois, como se tem extraído do conteúdo do direito de propriedade liberal uma de suas 

faculdades mais importantes, a de fixar o destino ou aproveitamento do bem”. 

Registra ainda Collado (1979, p. 165)80 uma outra conseqüência óbvia, qual seja a de 

que o fato de o planejamento urbanístico estabelecer o regime de utilização de cada imóvel 

não implica de per si a obrigatória exploração do solo, a qual “é objeto por sua vez de uma 

ordenação individualizada, com a qual vem a extrair-se do conteúdo civilista do direito de 

propriedade uma nova faculdade, a do uso livre do bem, indeterminado em todos e cada um 

de seus elementos”. Referida ordenação individualizada, no que diz respeito ao cumprimento 

da função social da propriedade no âmbito da política urbana, encontra previsão normativa 

geral no ordenamento pátrio no art. 182 da Constituição Federal, bem como está 

infraconstitucionalmente prevista no Estatuto da Cidade. A individualização ocorre quando da 

edição, pelo poder público municipal, das leis municipais específicas exigidas por tais 

normas, no caso o plano diretor e a lei municipal que regulamente a aplicação das sanções 

previstas no art. 182, § 4º, da Lei Maior, exigindo, assim, dos particulares atingidos, o 

imediato aproveitamento de seus imóveis, sob pena da aplicação de sanções em razão do 

descumprimento de sua função social. 

Os ensinamentos de Collado (1979, p. 173)81 ratificam a opinião ora externada 

quanto à existência de intrínseca relação entre a função social da cidade e a função social da 

                                                           
79Acima tradução livre. No original, tem-se: “Se observa, pues, cómo se ha extraído del contenido del derecho de 

propiedad liberal una de sus facultades más importantes, la de fijar el destino o aprovechamiento del bien”. 
80Acima tradução livre. No original, tem-se: “A partir de la determinación del destino de los terrenos, se va a 

precisar de forma específica para cada parcela su titularidad pública o privada, así como su régimen de 
utilización, de tal manera que el destino per se no implica ni admite cualquier tipo o forma de explotación del 
suelo. Este es objeto a su vez de una ordenación individualizada, con lo que vuelve a extraerse del contenido 
civilista del derecho de propiedad una nueva facultad, la del uso libre del bien, indeterminado en todos y cada 
uno de sus elementos.” 

81Acima tradução livre. No original, tem-se: “En este cometido, el plan se pone al servicio de un principio de 
valor incrustado en la esfera del Derecho. La propiedad personal debe estar no solo al servicio de los intereses 
de su titular, sino de los intereses de la comunidad en que ese sujeto se integra. Para ello es indispensable una 
reestructuración del derecho subjetivo y específicamente del derecho de propiedad privada.” 
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propriedade urbana, tanto que afirma o referido autor que o plano diretor, com fundamento no 

princípio da função social da propriedade, regula o exercício do direito de propriedade. 

Assim, “a propriedade deve estar a serviço não apenas dos interesses do seu titular, mas 

também da comunidade em que ele se integra. Isso pressupõe uma reestruturação do direito 

subjetivo à propriedade privada”. 

Há de se registrar, ainda, que a atuação da Administração Pública quanto à questão 

urbanística é essencial ao cumprimento das funções sociais da propriedade e, especialmente, 

da cidade, posto que o atendimento específico desta é condição para se assegurar o respeito a 

direitos de matriz coletiva, como, por exemplo, a moradia, o lazer, a segurança e a assistência 

aos desamparados, previstos no art. 6° da Constituição Federal. Isso justifica, portanto, no 

dizer de Maciel (2009, p. 214-215), a atuação do poder público, que não deve tratar a luta 

entre multidões pobres e proprietários de latifúndios urbanos tendo por base apenas a 

legislação civil, principalmente ao se levar em consideração os direitos humanos 

fundamentais daquelas, que devem ser implementados com o auxílio do Estado (em sentido 

amplo). 

Não há dúvida, pois, de que os particulares devem cumprir com a função social de 

suas propriedades, haja vista que o alcance desta constitui verdadeiro dever fundamental do 

detentor do direito fundamental à propriedade, permitindo, com isso, a implementação do 

direito à cidade, de uma forma geral. Inclusive, Collado (1979, p. 173) ressalta que dois são os 

efeitos do plano urbanístico sobre a propriedade do solo, no caso fixar um destino urbanístico 

para os terrenos e, principalmente, vincular os proprietários a tais destinos. 

 
2.3 POLÍTICA URBANA E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE: FACULDADE OU 

DEVER DO ADMINISTRADOR PÚBLICO NA EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO 

DESTA? 

 

A efetivação do direito à cidade decorre, obviamente, do sucesso das políticas 

públicas adotadas pelo gestor público municipal. Fato é, ainda, que a implementação de tal 

direito pressupõe o cumprimento da função social da propriedade urbana, como demonstrado 

no tópico anterior. Questiona-se, porém, qual o grau de comprometimento que deve ter o 

administrador público quanto à exigência do atendimento de referida função social, ou seja, se 

sua atuação nesta seara poderia ser concebida como uma mera faculdade ou, na realidade, um 

dever funcional. 
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Para Tomás de Aquino, como já frisado acima, os bens que constituem a natureza 

dada devem atender ao bem comum, sendo este, para ele, um preceito de direito natural. Com 

a criação do Estado e o surgimento do direito positivo, há de ter-se em mente a obrigação de 

que este respeite aos preceitos daquele, ou seja, não se pode descurar da ideia de que o direito 

positivo e o Estado em si devem ter por obrigação propiciar o bem comum dos homens. 

Portanto, os cidadãos devem realizar-se no Estado, encontrando nele o acesso ao mínimo 

necessário à sua existência, e dentro desse mínimo deve-se ressaltar o acesso à terra em si. 

Quando o Estado se omite e permite a concentração imobiliária nas mãos de poucas pessoas, 

deixando de intervir através dos mecanismos de que dispõe a fim de efetivar o cumprimento 

da função social da propriedade, tal Estado está se desvirtuando de sua finalidade e impedindo 

que os homens alcancem a sua plena existência. 

Ainda em uma perspectiva histórica, encontram-se dentro da Igreja Católica 

manifestações mais diretas acerca do dever do Estado de agir a fim de combater o uso nocivo 

da propriedade em detrimento do bem comum, como se observa a Encíclica Populorum 

Progressio, de autoria do Papa Paulo VI (1967), em seu item 2382, ao afirmar que “surgindo 

algum conflito ‘entre os direitos privados e adquiridos e as exigências comunitárias 

primordiais’, é ao poder público que pertence ‘resolvê-lo, com a participação ativa das 

pessoas e dos grupos sociais’.”. 

Migot (2003, p. 115), ao tratar da responsabilidade do Estado frente ao instituto da 

propriedade privada e a sua equânime distribuição, é firme ao afirmar que “cabe importante 

tarefa ao Estado: não pode ficar indiferente diante desse problema e desafio. [...] Cabe-lhes 

providenciar para que a propriedade seja justamente distribuída.”. Registra ainda que a 

omissão diante de tão grave problema social foi causa de perecimento de muitos Estados ao 

longo da história da humanidade. 

O entendimento da realidade social no que diz respeito à questão urbanística exige, 

pois, a realização de estudos específicos, e o planejamento urbano, na opinião de Collado 

                                                           
8223. "Se alguém, gozando dos bens deste mundo, vir o seu irmão em necessidade e lhe fechar as entranhas, 

como permanece nele a caridade de Deus?".[21] Sabe-se com que insistência os Padres da Igreja determinaram 
qual deve ser a atitude daqueles que possuem em relação aos que estão em necessidade: "não dás da tua 
fortuna, assim afirma santo Ambrósio, ao seres generoso para com o pobre, tu dás daquilo que lhe pertence. 
Porque aquilo que te atribuis a ti, foi dado em comum para uso de todos. A terra foi dada a todos e não apenas 
aos ricos".[22] Quer dizer que a propriedade privada não constitui para ninguém um direito incondicional e 
absoluto. Ninguém tem direito de reservar para seu uso exclusivo aquilo que é supérfluo, quando a outros falta 
o necessário. Numa palavra, "o direito de propriedade nunca deve exercer-se em detrimento do bem comum, 
segundo a doutrina tradicional dos Padres da Igreja e dos grandes teólogos". Surgindo algum conflito "entre os 
direitos privados e adquiridos e as exigências comunitárias primordiais", é ao poder público que pertence 
"resolvê-lo, com a participação ativa das pessoas e dos grupos sociais".[23] 
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(1979, p. 166)83, representa “uma técnica administrativa de conteúdo complexo, não unitário, 

e de caráter concreto”. Os objetivos do planejamento urbanístico são, segundo o referido 

autor, diversos e estão diretamente relacionados com a propriedade privada em vários planos. 

Collado (1979, p. 166-169) prossegue estabelecendo os principais objetivos fundamentais do 

plano urbanístico, elencando, de forma sintética, três: a) apresentar-se como um método de 

conhecimento da realidade; b) habilitar a administração pública para a execução de 

determinadas obras públicas, legitimando a desapropriação de bens e direitos afetados pelas 

mesmas; e c) prever uma fonte de deveres e limitações à propriedade privada. 

Este terceiro objetivo, em especial, é o mais relevante de todos para o assunto ora 

discutido, por estar diretamente relacionado à exploração da propriedade privada pelo 

proprietário e ao papel reservado à administração pública, em especial à municipal, quanto ao 

cumprimento daquele. A relevância deste objetivo se apresenta hodiernamente pela 

circunstância de não guardar coerência o fato de o plano urbanístico estabelecer obrigações ao 

proprietário e, ao mesmo tempo, não se exigir do poder público municipal a adoção de 

condutas que constrinjam o proprietário ao cumprimento daquelas. 

De uma forma geral, ao se abordar o assunto do cumprimento da função social da 

propriedade, não se pode negar que se esteja também, na realidade, a perquirir acerca do papel 

que pode ter a Constituição na transformação social, haja vista que a Lei Maior aponta a 

função social como um dever fundamental do proprietário. Sobre o assunto, podem-se 

correlacionar as idéias de Konrad Hesse, as quais podem contribuir para a efetivação do 

referido princípio. 

De forma preliminar, Hesse (1991, p. 9), em sua obra “A Força Normativa da 

Constituição”, analisa o pensamento de Ferdinand Lassale, segundo o qual as questões 

constitucionais seriam questões políticas, e não jurídicas, pois dentro da Constituição estariam 

representadas as relações de poder dominantes no país, como, à época da obra deste (1862), o 

poder militar (Forças Armadas), o poder social (latifundiários), poder econômico (indústria e 

capital) e o poder intelectual. Para Lassale, segundo Hesse, a conjugação de tais poderes 

constituiria uma força ativa determinante das leis, ou seja, a produção normativa restaria 

comprometida pela influência dos mesmos e contra eles não atentaria, demonstrando uma 

verdadeira submissão. Essa influência exercida pelos poderes seria, em verdade, a 

Constituição real do país, enquanto a Constituição em si, no caso o texto normativo, seria a 

                                                           
83Acima tradução livre. No original, tem-se: “Si de alguna forma se pudiera caracterizar la figura del plan de 

urbanismo, cuando se ha utilizado, hasta nuestros dias, sería considerándolo como una técnica administrativa 
de contenido complejo, no unitario, y de carácter concreto.” 
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Constituição jurídica e não passaria de um pedaço de papel. Funda-se, pois, o pensamento de 

Lassale, ainda segundo Hesse (1991, p. 11), no fato de que, na tensão existente entre a norma 

estática e racional e a realidade fluida e irracional, o poder determinante estaria nas relações 

fáticas, ou seja, “a idéia de um efeito determinante exclusivo da Constituição real não 

significa outra coisa senão a própria negação da Constituição jurídica”. 

Hesse (1991, p. 15-16), porém, sustenta opinião divergente ao defender a 

impossibilidade de se dissociar, separar, a normatividade da realidade social, muito embora 

possam ser, obviamente, diferenciadas. Para Hesse, “[...] a Constituição procura imprimir 

ordem e conformação à realidade política e social. Determinada pela realidade social e, ao 

mesmo tempo, determinante em relação a ela, não se pode definir como fundamental nem a 

pura normatividade, nem a simples eficácia das condições sócio-políticas e econômicas”. A 

Constituição jurídica tem a pretensão de eficácia “como elemento autônomo no campo de 

forças do qual resulta a realidade do Estado. A Constituição adquire força normativa na 

medida em que logra realizar essa pretensão de eficácia”. Extrai-se de tal raciocínio, pois, a 

necessidade de uma combinação entre a normatividade e a força social, as quais se auto-

alimentam. 

Essa discussão acerca do papel conferido à norma constitucional pode facilmente ser 

trazida para a problemática em análise, mormente ao se levar em consideração as constatações 

quanto ao momento em que a Constituição adquiriria força normativa. Assim, poder-se-ia 

perquirir se o art. 5º, XXIII, da Constituição possui força normativa, bem como se a sanção 

constituiria uma condição para o alcance dessa força normativa. 

De toda a narrativa até agora exposta, parece evidente o fato de que a positivação da 

função social como um dever fundamental do proprietário fora fruto do pensamento 

neoconstitucionalista latino-americano, que propõe a superação do paradigma liberal de 

propriedade. Observa-se, pois, que a força social então surgida no período pós-guerra e pós-

ditadura determinou a inclusão de tal dispositivo na Lei Maior e, principalmente, os 

desdobramentos a ele dados, a exemplo da possibilidade de exigência do cumprimento 

forçado da função social da propriedade urbana pelo gestor público municipal. 

Complementarmente, espera-se que a Constituição seja também determinante para a realidade 

social e logre êxito em concluir na sociedade a superação do paradigma liberal a que se 

propôs, cuja pretensão constituiu a força vital para a inclusão da norma. 

A força normativa da Constituição proposta por Konrad Hesse não se concretiza, 

como afirmado anteriormente, pela simples inclusão da norma na Lei Maior, exigindo, para a 

sua real configuração, a sua efetiva implementação no seio social. Para tanto, afirma Hesse 
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(1991, p. 19) que “embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor 

tarefas. A Constituição transforma-se em força ativa se essas tarefas forem efetivamente 

realizadas, se existir a disposição de orientar a própria conduta segundo a ordem nela 

estabelecida [...]”. Portanto, deve a sociedade ser impelida não apenas pela vontade de poder, 

mas também pela vontade de Constituição, ou seja, de mover seus atos em conformidade com 

a norma constitucional. 

Hesse (1991, p. 19-20) afirma que, no processo de construção da força normativa da 

Constituição, não deve ela se assentar em uma estrutura unilateral, haja vista o processo de 

permanente mudança político-social vivenciado no mundo. Assim, “se pretende preservar a 

força normativa dos seus princípios fundamentais, deve ela incorporar, mediante meticulosa 

ponderação, parte da estrutura contrária. Direitos fundamentais não podem existir sem deveres 

[...]”. A partir desta última afirmação é que se chega à conclusão da legitimidade da exigência 

do dever fundamental de cumprimento do princípio da função social da propriedade feita ao 

proprietário. 

Pode-se afirmar, porém, que somente a efetiva atuação do poder público municipal 

na implementação de tal exigência é que será capaz de criar na sociedade a “vontade de 

Constituição” anteriormente referida. Por outro lado, as constantes mudanças normativas 

(citem-se, p. ex., as várias Emendas à Constituição Brasileira) prejudicam a formação de tal 

“vontade”, por abalar a credibilidade da Carta Maior ao torná-la instável. 

Obviamente, é de se ressaltar que a exigência do cumprimento da função social da 

propriedade não se deve dar de forma isolada, mas, sim, inserida dentro de um projeto de 

política urbana desenvolvido pela gestão municipal, tanto que existente um capítulo 

constitucional destinado a tal fim. Vários são os instrumentos de política urbana postos à 

disposição do gestor público municipal, os quais deverão, portanto, ser utilizados de forma 

coordenada, com vistas à obtenção dos resultados pretendidos.  

Collado (1979, p. 15-16)84 ratifica tal opinião, afirmando que o planejamento 

urbanístico não é apenas a previsão dos resultados urbanísticos, mas também a ordenação 

destes. Reside em tal aspecto, segundo o referido autor, a sua importância, como também a 

importância de sua ausência ou defeituosa utilização. Baseia-se tal modelo, assim, “[...] na 

determinação progressiva do conteúdo dos direitos implicados na ordenação urbanística de 

acordo com os interesses públicos, e na posterior distribuição igualitária das possibilidades de 
                                                           
84Acima tradução livre. No original, tem-se: “Este modelo se basa no en un cliché general y abstracto formulado 

de forma anticipada por la ley, sino en la determinación progresiva del contenido de los derechos implicados en 
la ordenación urbanística de acuerdo con los intereses públicos, y en la posterior distribución igualitaria de las 
posibilidades de utilización reconocidas.” 
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utilização reconhecidas”. Importante registrar ainda a opinião de Collado de que a fixação de 

tais conteúdos não implica em privação de direitos, mas apenas ordenação de seu conteúdo, 

permitida constitucionalmente. 

Acerca do assunto, traz-se novamente à baila a Carta Mundial pelo Direito à Cidade, 

elaborada pelo Fórum Social Mundial Policêntrico (2006, n.p.)85, a qual reconhece 

expressamente a existência de um verdadeiro dever, repousante tanto sobre as cidades quanto 

sobre as autoridades constituídas, de adotar todas as medidas, administrativas e legislativas, 

que venham a garantir a efetividade dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

Ao abordar os princípios da função social da cidade e da propriedade, o Fórum Social 

Mundial Policêntrico (2006, n.p.)86 é ainda mais enfático, registrando a existência de um 

verdadeiro dever de que seja promovido “o uso socialmente justo e ambientalmente 

equilibrado do espaço e do solo urbano, em condições seguras e com equidade entre os 

gêneros”, bem como de que as cidades “devem promulgar legislação adequada e estabelecer 

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

imóveis públicos e privados não edificados, não utilizados, subutilizados ou não ocupados, 

para o cumprimento da função social da propriedade”. 

                                                           
85“Artigo I. Direito à cidade.  

[...] 
6. As cidades, em co-responsabilidade com as autoridades nacionais, devem adotar todas as medidas 
necessárias, até o máximo de recursos de que disponha, para alcançar progressivamente, por todos os meios 
apropriados e com a adoção de medidas legislativas e normativas, a plena efetividade dos direitos econômicos, 
sociais, culturais e ambientais. Assim as cidades, mediante o ajuste de seu marco legislativo aos tratados 
internacionais, devem ditar as disposições legislativas o de outro caráter para tornar efetivos os direitos civis e 
políticos previstos nessa Carta.” 

86“ARTIGO II. PRINCIPIOS E FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DO DIREITO À CIDADE 
[...] 
2. FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE URBANA: 
[...] 
2.2. Os espaços e bens públicos e privados da cidade e dos cidadãos(ãs) devem ser utilizados priorizando o 
interesse social, cultural e ambiental. Todos os cidadãos(ãs) têm direito a participar da propriedade do território 
urbano dentro de parâmetros democráticos, de justiça social e de condições ambientais sustentáveis. Na 
formulação e implementação de políticas urbanas deve ser promovido o uso socialmente justo e 
ambientalmente equilibrado do espaço e do solo urbano, em condições seguras e com equidade entre os 
gêneros. 
2.3. As cidades devem promulgar legislação adequada e estabelecer mecanismos e sanções destinados a 
garantir o pleno aproveitamento de solo urbano e de imóveis públicos e privados não edificados, não 
utilizados, subutilizados ou não ocupados, para o cumprimento da função social da propriedade. 
[...] 
2.5. As cidades devem inibir a especulação imobiliária mediante a adoção de normas urbanas para uma justa 
distribuição dos ônus e benefícios gerados pelo processo de urbanização e a adequação de todos os 
instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do 
desenvolvimento urbano eqüitativo e sustentável. As rendas extraordinárias (mais-valias) geradas pelo 
investimento público – atualmente capturadas por empresas imobiliárias e por particulares – devem ser 
gestionadas em favor de programas sociais que garantam o direito à moradia e a uma vida digna aos setores em 
condições precárias e em situação de risco.” 
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No que pertine ao desenvolvimento urbano, o Fórum Social Mundial Policêntrico 

(2006, n.p.)87 estabelece também claramente a existência de um verdadeiro dever, que recai 

sobre o poder público, de desenvolver o sistema normativo, bem como projetos de 

planejamento e gestão, a fim de garantir o desenvolvimento urbano e a preservação do 

patrimônio natural, histórico, arquitetônico, cultural e artístico, além de priorizar a produção 

social do hábitat e a função social da cidade e da propriedade. 

Importante também se faz frisar a existência, na estrutura administrativa do 

Ministério das Cidades, do Conselho das Cidades (ConCidades), criado no ano de 2004 e que 

tem por objetivo materializar a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU). 

Trata-se de um órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva, o qual tem por 

finalidade estudar e propor diretrizes para a formulação e implementação da PNDU, bem 

como acompanhar a sua execução88. No exercício de sua competência, o referido conselho 

elaborou a Resolução Recomendada nº 34, de 1º de julho de 2005, posteriormente alterada 

pela Resolução Recomendada nº 164, de 26 de março de 201489, a qual registra, de forma 

muito clara, o conteúdo mínimo a ser tratado pelo plano diretor com relação aos vazios 

urbanos e à sua respectiva função social, advindo daí também a conclusão da existência de 

verdadeiro dever do gestor público em atuar na política urbana com vistas à implementação 

das funções sociais da cidade e da propriedade, em especial através dos instrumentos de 

política urbana previstos no art. 182, § 4º, da Constituição Federal. A despeito da existência 

de tal dever em desfavor do poder público, observa-se que grande parte dos gestores públicos 

municipais não cumpre com o mesmo, conduzindo de forma deficiente a política urbana.  

Gottdiener (2016, p. 55-56) sustenta várias críticas à teoria convencional da 

ocupação urbana, apresentando, dentre elas, a afirmação de que o meio ambiente construído 

somente será duradouro se for determinante para a implantação de atividades econômicas, 

sendo óbvio que esta está à mercê dos interesses do mercado imobiliário, o qual determina a 

implantação de novos empreendimentos imobiliários. Para o referido autor, isso é causa de 

um desenvolvimento urbano desigual, que justifica, sem dúvida, a intervenção do Estado.  

                                                           
87“Artigo V. DESENVOLVIMENTO URBANO EQUITATIVO E SUSTENTÁVEL 

1. As cidades devem desenvolver um planejamento, regulação e gestão urbanoambiental que garantam o 
equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a proteção do patrimônio natural, histórico, arquitetônico, cultural 
e artístico; que impeça a segregação e a exclusão territorial; que priorize a produção social do hábitat e a 
função social da cidade e da propriedade. Para tanto, as cidades devem adotar medidas que conduzam a uma 
cidade integrada e eqüitativa.” 

88Informação extraída do sítio eletrônico do Ministério das Cidades. Disponível em: 
<http://www.cidades.gov.br/conselho-das-cidades>. Acesso em: 14 nov. 2019. 

89Disponível em: 
<https://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosCidades/ArquivosPDF/Resolucoes/resolucao-34-
2005_alterada.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2019. 
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O raciocínio ora exposto é fácil de ser vislumbrado no cotidiano de muitas cidades 

brasileiras. Ora, não é incomum a abertura de novos loteamentos, que muitas vezes acabam 

correspondendo a novos bairros, sem que outros anteriores sequer tenham alcançado um 

quantitativo razoável de efetiva ocupação. Isso, na prática, pode ensejar o “esquecimento” de 

bairros mais antigos em prol de novos bairros, que são abertos apenas pelo interesse de 

empresas do ramo da construção civil, sem que exista, em verdade, uma demanda concreta 

por habitação. Assim, aqueles bairros esquecidos acabam se tornando vazios urbanos, por não 

mais se mostrarem atrativos economicamente, nem mesmo para aqueles que são proprietários 

de lotes. 

É imprescindível, portanto, a intervenção do poder público, por intermédio de uma 

política urbana que não só se mostre capaz de compelir à ocupação dos vazios urbanos, como 

também de revitalizar áreas que possam ser melhor aproveitadas, antes de se permitir a 

abertura, muitas vezes indiscriminada, de novos loteamentos, quando a cidade, 

independentemente destes, ainda apresenta grande potencial de crescimento. Esse tipo de 

política urbana pode ser implementado através do cumprimento da função social da 

propriedade, exigindo-se dos proprietários de imóveis situados em áreas de especial interesse 

para o Município o respeito a tal princípio, o que, certamente, impactará na abertura de novos 

empreendimentos. 

Collado (1979, p. 162-164) registra, inclusive, que o urbanismo é uma função 

pública da Administração Pública em relação ao direito de propriedade, derivando de tal fato 

uma série de competências para aquela, em especial: a) assegurar o uso racional do solo, 

através do estabelecimento de zonas distintas de utilização; b) regular o exercício do direito 

de propriedade, que deixa de ser uma situação jurídica neutra, para ser dominado por uma 

série de objetivos sociais que encerram um princípio de valor. Tal caracterização do direito de 

propriedade urbana faz com que Collado (1979, p. 163-164)90 afirme que “a propriedade 

urbana deixa de ser em sua origem um ato de soberania, cujos efeitos se impõem à esfera de 

interesses públicos da comunidade, e em seu exercício um direito dominado pela vontade de 

seu titular”. Ao contrário, a propriedade, ainda segundo Collado, em seu atual panorama, “luta 

para manter a garantia de um conteúdo mínimo, que se imponha ao legislador e, por 

conseqüência, à Administração Pública”. 

                                                           
90Acima tradução livre. No original, tem-se: “La propiedad urbana deja de ser en su origen un acto de soberania, 

cuyos efectos se imponen a la esfera de intereses públicos de la comunidad, y en su ejercicio un derecho 
dominado por la voluntad de su titular. Por el contrario, hoy el derecho de propiedad privada lucha por 
conseguir la garantía de un contenido mínimo, que se imponga al legislador y por supuesto a la Administración 
pública.” 
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Harvey (1977, p. 46)91, ao discutir a interação entre os processos sociais e as formas 

espaciais no âmbito dos sistemas urbanos, registra que toda e qualquer estratégia traçada com 

tal objetivo “há de conter e harmonizar as medidas destinadas a mudar a forma espacial da 

cidade [...] com as medidas destinadas a influir sobre os processos sociais que se desenvolvem 

dentro da cidade [...]”. 

Não há dúvida de que o Direito é um desses mecanismos que visa influir no 

comportamento social, legitimando-o; como afirma Hespanha (2009, p. 22-23), “o direito, em 

si mesmo, é já um sistema de legitimação, i.e., um sistema que fomenta a obediência daqueles 

cuja liberdade vai ser limitada pelas normas”. Ressalta Hespanha, em verdade, que o Direito é 

apenas um dos vários mecanismos que podem ajudar “a construir o consenso acerca da 

disciplina social”. Prossegue Hespanha (2009, p. 23) registrando que “o próprio direito 

necessita de ser legitimado, ou seja, necessita de que se construa um consenso social sobre o 

fundamento da sua obrigatoriedade, sobre a necessidade de se lhe obedecer”. 

A preocupação com o papel de transformação social que deve ser conferido ao 

Direito, segundo Melo (2012, p. 30-31), faz com que se faça “[...] necessário manter vivo o 

esforço para confrontar o direito e a realidade, aperfeiçoando-o a partir da constatação dos 

problemas que se apresentam na sua aplicação, na sua efetivação, com vistas à melhoria das 

condições de vida da sociedade como um todo, e não apenas de parcelas privilegiadas”. É 

fato, porém, ainda segundo Melo (2012, p. 30-31), que a simples positivação não produz, 

naturalmente, as alterações sociais necessárias, podendo-se afirmar que “o caminho entre a 

norma e sua aplicação é longo e tortuoso, condicionado ao uso desejado e possível da força – 

que é real”, mormente se se levar em consideração o caráter revolucionário que representa a 

norma que impõe o cumprimento da função social da propriedade. 

Parece, todavia, que este consenso sobre o fundamento da obrigatoriedade do Direito 

não existe, de uma forma geral, com relação à função social da propriedade, posto que, a 

despeito do tratamento normativo dado à matéria pela Constituição Federal, alçando-a à 

condição de um dever fundamental, não se vislumbra uma preocupação dos proprietários com 

relação ao cumprimento de tal dever. O proprietário, ainda em razão do ranço liberal existente 

sobre o instituto da propriedade privada, sente-se legitimado ao não a utilizar, descumprindo o 

dever fundamental posto no art. 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal. O mesmo 

sentimento, por outro lado, parece existir com relação aos gestores públicos, que parecem não 

                                                           
91Acima tradução livre. No original, tem-se: “ha de contener y harmonizar las medidas destinadas a cambiar la 

forma espacial de la ciudad [...] con las medidas destinadas a influir sobre los procesos sociales que se 
desarrollan dentro de la ciudad [...]”. 
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se dar conta da relevância que a sua atuação pode ter nos rumos da política urbana, em 

especial na implementação do direito à cidade, a partir da efetivação do princípio da função 

social da propriedade. 

A nova sistemática do direito privado na Constituição de 1988, representada pela 

constitucionalização do Direito Civil, produziu, sem sombra de dúvidas, efeitos também sobre 

o direito de propriedade.  Não se trata este mais de um direito absoluto, a ser posteriormente 

objeto de limitação em razão do poder de polícia do Estado, mas, sim, de um direito que já 

nasce com limitações. A edição do Estatuto da Cidade corrobora essa nova sistemática do 

direito de propriedade, afirmando tratarem-se suas normas de normas de ordem pública e 

interesse social. 

Antes do advento de tal dispositivo legal, a fixação e o efetivo cumprimento da 

função social e ambiental da propriedade urbana ficava ao alvedrio do Município. Porém, 

após a edição do marco legislativo da questão urbanística, entende Krell (2010, p. 175-176) 

que, “agora, este é obrigado, especialmente na elaboração do seu Plano Diretor, a seguir as 

normas da Lei 10.257/01, que regulamentou os dispositivos constitucionais sobre o assunto e 

trouxe significativas modificações no regime do uso do solo urbano”. 

Na opinião de Ribeiro (2004, p. 32), a aprovação do Estatuto da Cidade, além de 

reconhecer as funções sociais da cidade e da propriedade imobiliária, confere aos governos 

locais a possibilidade de “poderem retirar a dinâmica de organização urbana dos circuitos da 

acumulação privada de renda e riqueza geradas pela ação do poder público. A espoliação 

urbana pode ser combatida pelo reconhecimento das necessidades de reprodução das camadas 

populares na forma de um direito à cidade”. 

Fazendo uma análise comparada com o direito alemão e comentando o tratamento 

dado à propriedade privada na Constituição alemã e à necessidade de controle estatal sobre o 

seu uso, Krell (2010, p. 177) afirma ainda que “a propriedade imobiliária possui uma 

vinculação especial, visto que a sua intrínseca finitude e a imprescindibilidade do solo não 

permitem entregá-la às forças livres do mercado e à arbitrariedade do indivíduo [...]”. A outro 

ente, portanto, não cabe o papel de regular e fiscalizar o adequado uso da propriedade que não 

seja ao poder público. 

Imperioso se faz registrar que ordenamentos estrangeiros já tratam claramente o 

cumprimento da função social da propriedade como um dever, tanto que se chega a 

criminalizar o seu descumprimento. No além-mar, na Espanha, em alguns casos trata-se como 
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crime o descumprimento da função social da propriedade, como se observa do artigo 28992 do 

Código Penal (Lei Orgânica 10/1995, de 23 de novembro de 1995) do referido país, contido 

no capítulo intitulado “Da subtração de coisa própria à sua utilidade social ou cultural”, 

pertencente ao título XIII, “Delitos contra o patrimônio e contra a ordem socioeconômica”, o 

qual dispõe: “O que por qualquer meio destrua, inutilize ou danifique uma coisa própria de 

utilidade social ou cultural, ou de qualquer modo a subtraia ao cumprimento dos deveres 

legais impostos em interesse da comunidade, será punido com a pena de prisão de três a cinco 

meses ou multa de seis a dez meses”. 

Todo o arcabouço teórico anteriormente exposto destina-se, pois, ao fim de afirmar 

que o administrador público municipal, ao invés da mera faculdade, possui o dever de, por 

intermédio da política urbana municipal, intervir no uso da propriedade imobiliária, em 

especial sobre aquelas consideradas não edificadas, não utilizadas e subutilizadas, que 

corporificam, nos dizeres de Silveira e Mastrodi (2018), uma mera propriedade abstrata, ou 

seja, restrita ao título dominial, sem qualquer ato concreto de exercício do direito nos ditames 

de sua respectiva função social. Os referidos autores (2018, p. 5) corroboram da presente 

opinião, afirmando que, com a regulamentação da política urbana nacional, ocorrida em 2001 

com o advento do Estatuto da Cidade, as normas de direito urbanístico “devem ser utilizadas 

pelo Poder Público na restrição do uso antissocial da propriedade privada, para transformar a 

cidade em espaço de integração socioespacial dos indivíduos que nela se encontram”. Por uso 

antissocial entendem os referidos autores a hipótese do “pleno descumprimento das funções 

sociais da propriedade e da cidade”, exemplarmente demonstrado através da definição de 

propriedade abstrata. 

Prosseguem os referidos autores (2018, p. 25) ressaltando as conseqüências negativas 

da não utilização, pelo gestor municipal, dos instrumentos de política urbana previstos no 

Estatuto da Cidade. Tal omissão sujeita os moradores a prejuízos advindos da ação do 

mercado financeiro, o qual somente beneficia os detentores do capital e “entrega o território 

urbano às regras do mercado que, ao precificar a terra, determina que todos os direitos 

relativos ao urbano e à cidade [...] sejam transformados em produtos a serem comercializados 

segundo a lei da oferta e da procura”. 

Um exemplo de submissão dos direitos que compõem o direito à cidade pode-se 

pontuar com relação ao direito à moradia. A positivação deste como um direito fundamental 
                                                           
92Acima tradução livre. No original, tem-se: “Artículo 289. El que por cualquier medio destruyera, inutilizara o 

dañara una cosa propia de utilidade social o cultural, o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los 
deberes legales impuestos en interés de la comunidad, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco 
meses o multa de seis a 10 meses.” 
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social, contida no art. 6º da Constituição Federal, enseja, segundo Mello (2017, p. 456), o 

reconhecimento da existência de “um dever jurídico-constitucional do Poder Público de 

prover o acesso à moradia adequada para uma determinada coletividade de pessoas carentes, 

que não possuem recursos para obterem moradia por seus próprios esforços, por meio da 

instituição de políticas públicas de acesso à habitação popular”. 

Ora, dentre as possíveis políticas públicas a serem adotadas pelo poder público 

municipal, uma que possuiria relevante impacto na implementação do direito constitucional à 

moradia seria a exigência do cumprimento da função social pelas propriedades urbanas 

ociosas ou abstratas, objetos de especulação imobiliária. Esse simples agir por parte do 

Município possuiria o condão de impactar positivamente o mercado imobiliário do ponto de 

vista dos consumidores, limitando a especulação imobiliária e reduzindo, por conseqüência, 

valores de aluguéis ou de venda de imóveis, ao obrigar o particular a interromper o processo 

especulativo. 

A efetivação do direito à moradia, principalmente se este se concretizar através da 

aquisição da casa própria, constitui uma realização pessoal do cidadão que contribui para o 

alcance de sua felicidade. Estão o direito à moradia e a felicidade pessoal intrinsecamente 

relacionados, tanto que já existiu, inclusive, proposta de emenda à Constituição93 que tinha 

por finalidade considerar os direitos sociais previstos no art. 6º desta como essenciais à busca 

da felicidade. 

Cabe ressaltar, por fim, que o tratamento dado pela Constituição Federal à questão 

ambiental faz com que alguns autores, a exemplo de Fensterseifer (2008, p. 101), afirmem 

estar-se diante de um Estado Socioambiental de Direito, o qual não possui o perfil de um 

Estado Mínimo. Ao contrário, para o citado autor, trata-se de um Estado intervencionista, que 

regula a atividade econômica com o objetivo de “dirigi-la e ajustá-la aos valores e princípios 

constitucionais, objetivando o desenvolvimento humano e social de forma ambientalmente 

sustentável”. Fensterseifer chega a ser específico com relação à propriedade privada, 

afirmando categoricamente que “os interesses do seu titular devem ajustar-se aos interesses da 

sociedade e do Estado na determinação do exercício do seu direito, na esteira das suas funções 

social e ecológica”. 
                                                           
93A proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2010, de autoria do então senador Cristóvam Buarque, tinha 

por finalidade alterar “o artigo 6º da Constituição Federal para incluir o direito à busca da Felicidade por cada 
indivíduo e pela sociedade, mediante a dotação pelo Estado e pela própria sociedade das adequadas condições 
de exercício deste direito”. Em sua justificação, o projeto ressalta que a busca da felicidade individual 
pressupõe a felicidade coletiva, obtida “quando são adequadamente observados os itens que tornam mais feliz 
a sociedade, ou seja, justamente os direitos sociais [...]”. Tal proposta, porém, fora arquivada ao final da 
legislatura 2011-2014. Fonte: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/97622>. Acesso 
em: 01 mai. 2019. 
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Assim, se o gestor público municipal, por exemplo, possui a obrigação de agir com 

relação à implementação do direito social à moradia, e a exigência do cumprimento da função 

social da propriedade urbana com relação a imóveis vazios pode ser uma forma de se efetivar 

aquele direito, não há porque não se associar a obrigação de implementação do direito à 

moradia à correspondente obrigação de exigir o cumprimento da função social da 

propriedade. Tanto isso é verdade que tal comportamento já vem sendo adotado em 

ordenamentos estrangeiros, como bem ressalta Solé (2017, p. 27)94 ao afirmar que, frente ao 

problema comum das moradias vazias e tradição constitucional de delimitar o direito de 

propriedade respeitando o interesse geral, “diversos Estados vem reagindo contra o 

descumprimento da função social pela propriedade que supõe manter uma moradia vazia, 

enquanto existem numerosas pessoas que necessitam de um teto para viver”.  

 
2.4 DA PROBLEMÁTICA DO SOLO URBANO NÃO EDIFICADO, SUBUTILIZADO OU 

NÃO UTILIZADO 

 

Na presente pesquisa, busca-se, em especial, analisar juridicamente os aspectos 

relacionados ao cumprimento da função social da propriedade urbana no que diz respeito às 

espécies de propriedades elencadas no art. 182, § 4º, da Constituição Federal, no caso o solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado.  

É fato que a Constituição Federal, de uma maneira geral, em seu art. 5°, incisos XXII 

e XXIII95, garante o direito de propriedade, ao mesmo tempo em que afirma que a 

propriedade atenderá à sua função social. Mais adiante, especificamente no título em que 

disciplina a ordem econômica e financeira, a Lei Maior reafirma o princípio da função social 

da propriedade (art. 170, inciso III96). 

                                                           
94Acima tradução livre. No original, tem-se: “Siendo la vivienda vacía un problema común en diversos países 

que comparten una tradición constitucional de delimitación del derecho de propiedad en garantia del interés 
general, no es de extrañar que, desde hace ya muchos años, diversos Estados vengan reaccionando contra el 
incumplimiento de la función social a la propiedad que supone manterer uma vivienda vacía, mientras existen 
numerosas personas que necesitan un techo para vivir.” 

95Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:  
[...] 
XXII - é garantido o direito de propriedade; 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

96Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...] 
III – função social da propriedade; 
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Pode-se extrair de tais dispositivos a afirmação de que toda espécie de propriedade 

privada, e não apenas a imobiliária, deverá necessariamente atender à sua função social, 

opinião referendada pela doutrina na pessoa de Leonetti (1999, p. 21), quando afirma que “a 

expressão ‘propriedade’, nos art. 5º e 170 da Constituição, é utilizada em sentido amplo, de 

forma a englobar a titularidade de quaisquer bens ou direitos do particular, sejam de natureza 

corpórea, ou não”. Obviamente, portanto, encaixa-se dentro de tal concepção de propriedade a 

imobiliária urbana, cuja forma de utilização é regulada no capítulo constitucional destinado à 

política urbana.  

Partindo-se detidamente para o centro do assunto, no caso as espécies de solo urbano 

previstas no art. 182, § 4º, da Constituição Federal, Monteiro (2014, p. 98) define a 

propriedade não edificada como “a terra nua que não atende à utilização desejada pelo plano 

diretor e lei dele decorrente”. Já a subutilização de um imóvel ocorre quando seu 

“aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou legislação dele 

decorrente”. Por fim, imóvel não utilizado é aquele “abandonado e não habitado, incluídas as 

construções paralisadas e destruídas”. 

Estas espécies de solo urbano, especialmente quando situadas em áreas dotadas de 

infraestrutura, configuram o que a doutrina costuma chamar de vazios urbanos e representam, 

de maneira categórica, o descumprimento da função social da propriedade urbana. São 

definidos por Pereira e Alencar (2018, p. 132) como “[...] terrenos e edificações abandonadas 

ou subutilizadas inseridos no interior da malha urbanizada, em locais já valorizados ou em 

processo de valorização pelo mercado imobiliário dado ao conjunto de infraestrutura já 

instalado”. 

Ao disciplinar a atuação do poder público municipal na exigência do cumprimento 

da função social da propriedade de tais espécies de solo, o legislador constituinte, no art. 182, 

§ 4°97, concedeu-lhe textualmente a faculdade de exigir o adequado aproveitamento do solo 

                                                           
97Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem- estar de seus habitantes. 
[...] 
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 
da cidade expressas no plano diretor. 
[...] 
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, 
nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 
promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo 
Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 
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urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, através dos instrumentos do parcelamento 

ou edificação compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação mediante 

pagamento com títulos da dívida pública. 

É fato, entretanto, a partir de todo o ideário já exposto ao longo desta discussão, que 

o não atendimento da função social da propriedade por tais espécies de propriedades urbanas 

causa prejuízos aos aglomerados urbanos, impedindo a efetivação do direito à cidade, bem 

como de outros direitos sociais a ela relacionados, como, por exemplo, o direito à moradia, 

em especial por parte da população economicamente mais desfavorecida. Silveira e Mastrodi 

(2018, p. 5) corroboram a opinião ora exposta ao afirmarem a existência de interesses do 

mercado imobiliário em não implementar a função social de tais espécies imobiliárias e que 

acabam influenciando os gestores públicos a não fazerem uso dos instrumentos de política 

urbana constitucional e infraconstitucionalmente previstos. Ainda segundo os referidos 

autores, “a materialização desses direitos no âmbito da cidade contraria a lógica do mercado 

imobiliário, em que a terra urbana possui preço elevado e, portanto, negociado com quem tem 

condições econômicas de comprá-la e não atribuída a quem precisa de um lugar para viver”. 

O gestor público municipal há de ter a consciência de que a sua atuação, com vistas à 

implementação da política urbana, certamente trará discussão ou até mesmo resistência por 

parte dos proprietários diretamente atingidos, sejam eles detentores de grande capital ou 

proprietários individuais. Gottdiener (2016, p. 111) ressalta tal fato, afirmando que “as 

políticas de uso da terra são uma área inconstante de conflito político. As políticas do Estado, 

às vezes, são contestadas entre frações da classe trabalhadora, como os proprietários de casa, e 

frações capitalistas, como os investidores imobiliários de grande escala”. Por tal motivo, não 

pode (e nem deve) o gestor municipal intimidar-se, pois é inerente ao seu cargo os ônus das 

decisões políticas que atinjam determinadas pessoas ou grupos econômicos em benefício de 

toda a coletividade. 

Há de ter-se em mente que a não regulamentação das sanções previstas no art. 182, § 

4°, da Constituição Federal faz com que, como dito, o descumprimento da função social da 

propriedade pelos proprietários de imóveis urbanos não utilizados, subutilizados ou não 

edificados não se sujeite a qualquer penalidade, posto que os demais instrumentos de política 

urbana previstos no Estatuto da Cidade não se aplicam a estas espécies de imóveis. 

Quando se fala de cumprimento da função social da propriedade, deve ser frisada, 

como já ressaltado acima, a necessidade de contenção do paradigma liberal que impera em 

                                                                                                                                                                                     
valor real da indenização e os juros legais. 
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nosso país, haja vista que os proprietários, de uma maneira geral, acreditam que a não 

utilização de seu bem imóvel faz parte de sua esfera de sua liberdade, pouco importando se tal 

omissão acarreta prejuízos a terceiros possivelmente individualizáveis ou à própria 

coletividade como um todo. A ausência de regulamentação de sanções por parte do poder 

público, muito embora previstas constitucionalmente, contribui para a propagação dessa 

sensação de licitude na omissão dos proprietários.  

Para Entelman (2005, p. 54)98, o fato de as condutas dos proprietários estarem 

porventura dentro da esfera da licitude não impede a ocorrência de conflitos permitidos, ou 

seja, de conflitos dentro de um vácuo normativo que, a princípio, permitiria tachar de lícita a 

conduta dos proprietários envolvidos, mas que, ainda assim, feriria interesses pessoais 

diversos. Segundo o referido autor, a consequência mais grave de tal situação seria a de que o 

causador do conflito não se sentiria juridicamente obrigado, “porque nenhuma norma 

sanciona a ação ou omissão que o outro conflitante pretende de nós”. 

Assim, no que diz respeito à função social da propriedade, caso o gestor municipal 

não exerça a faculdade que lhe é conferida pelo art. 182, § 4°, da CF/88 de estabelecer 

sanções aos proprietários de imóveis situados em determinadas áreas incluídas no plano 

diretor, inexistirá obrigação jurídica ao proprietário descumpridor da função social da 

propriedade. Portanto, o poder público, antes de regular as sanções, não teria direito ao que 

espera do particular. 

Prossegue Entelman (2005, p. 58-66) afirmando que, dentro da área das condutas 

permitidas, existe um sem número de conflitos desdenhados pelo Direito porque, embora 

referentes a pretensões incompatíveis, são igualmente permitidas ou não sancionadas, e os 

juristas e advogados tendem a se ocupar exclusivamente dos conflitos normatizados, 

relegando aqueles. Aplicando esse raciocínio ao campo da função social da propriedade, 

pode-se ver que o descumprimento do princípio da função social da propriedade encaixa-se 

dentro das hipóteses que podem ensejar a ocorrência de conflitos permitidos, pois o imóvel 

urbano que não atende à sua função social repercute e causa prejuízos aos proprietários 

vizinhos, porém estes não possuem mecanismos para compelir o proprietário faltoso ao 

cumprimento da função social da propriedade, haja vista a estrita competência do ente público 

para atuar nesta seara. 

Antes do surgimento do Direito em si, a única maneira de se evitarem condutas 

indesejadas era através da violência ou da persuasão, praticadas pelos próprios membros da 

                                                           
98Acima tradução livre. No original, tem-se: “Esto es así porque ninguna norma sanciona la acción u omisión que 

el otro conflictuante pretende de nosostros”. 
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comunidade ou alguma autoridade moral. Com o seu surgimento, reprimiram-se as condutas 

proibidas com sanções. Assim, historicamente, quando a própria comunidade primitiva 

resolveu sancionar determinados comportamentos indesejados (ex.: incesto), diz Entelman 

(2005, p. 63) que surgiu um sistema jurídico. Só que, neste caso, o monopólio do exercício da 

força se dá por qualquer membro do grupo. No Estado Moderno, a força também está 

monopolizada, mas centralizada apenas nos órgãos estatais especializados. Essa técnica 

aplica-se da mesma forma ao objeto da presente pesquisa, podendo-se afirmar que, para obter 

determinado comportamento, v.g. o cumprimento da função social da propriedade, sanciona-

se a conduta contrária, no caso o descumprimento da função social da propriedade. 

Silveira e Mastrodi (2018, p. 20), por outro lado, afirmam a impossibilidade de se 

construir o direito à cidade enquanto existirem espaços privados que não exerçam a sua 

função social. Neste sentido, condenam a existência dos chamados espaços urbanos vazios, 

“[...] que podem ser compreendidos como áreas localizadas dentro do território da cidade e 

que já têm em seu entorno uma composição de serviços e equipamentos públicos que lhes dão 

capacidade de incluir socialmente as pessoas que estão à margem do entorno urbano”. 

Relevante a ressalva que fazem os referidos autores quanto à necessidade de 

existência de serviços e equipamentos públicos no entorno dos imóveis para que se possa 

exigir de seus proprietários o cumprimento de sua função social. Opinião semelhante é 

corroborada por Pontes (2018, p. 153), para quem não pode o gestor público municipal exigir, 

indiscriminadamente, o cumprimento da função social da propriedade de todos os 

proprietários de imóveis existentes na zona urbana, sob pena de flagrante violação à norma 

inserta no art. 182, § 4º, da Constituição Federal e ao princípio da isonomia. Ora, além do 

dispositivo constitucional referido exigir a delimitação legal de área inserida no plano diretor, 

constitui tratamento desigual exigir que o proprietário de imóvel situado no centro da cidade, 

onde há alta demanda de utilização, e o proprietário de imóvel localizado em loteamento 

recém-lançado, em que não existe qualquer infraestrutura de serviços públicos, cumpram com 

sua função social. 

Lefebvre (2006, p. 13, 21-22) chama a atenção para o fato de que o núcleo urbano, 

no caso as cidades, vive uma crise que o faz apodrecer, mas não desaparecer. Essa crise é 

diferente da que extinguiu a aldeia e criou a cidade, pois ela não extingue esta. A 

problemática urbanística, para Lefebvre (2006, p. 27), está associada à oposição entre dois 

tipos de valores: valor de uso e valor de troca. Deve ser resgatado, pois, em verdade, o valor 

de uso dos bens, o qual Lefebvre (2006, p. 46-47) relaciona ao valor de uma obra de arte, ao 

invés de seu valor de troca (valor comercial). 
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Tal posicionamento vai ao encontro do que afirma Peralta (2017, p. 663-664), o qual 

faz interessante crítica à noção de desenvolvimento sustentável, aplicável, sem sombra de 

dúvidas, à questão do aproveitamento do solo urbano. O modelo de desenvolvimento 

ocidental fracassou, haja vista que não foi capaz de retirar uma grande parcela da população 

da linha pobreza; todavia, logrou êxito em tornar mais ricos grande parte dos que já eram 

ricos. Essa expansão da zona urbana, fruto da especulação imobiliária, também tem seu custo 

para a natureza, pois exige desmatamento. Faz-se necessário, portanto, uma sustentabilidade 

forte, cuja idéia certamente se aplica à presente problemática. Por que abrir novos loteamentos 

quando existem centenas de imóveis desocupados nas cidades, fechados em razão da ganância 

de seus proprietários, que desejam apenas especular ou cobrar aluguéis surreais? 

Peralta (2017, p. 666-667) chama a atenção para cinco lições extraídas da natureza e 

que devem guiar a transição para uma sociedade sustentável, quais sejam: a interdependência 

entre os elementos da natureza; o papel da energia solar e das energias renováveis para o 

funcionamento da natureza; a natureza recicla nutrientes e resíduos; a natureza preserva a 

biodiversidade e os serviços ecossistêmicos; a natureza controla o tamanho populacional e o 

uso dos recursos. 

A partir desta última lição, ou seja, do papel que a natureza tem no controle 

populacional e do uso dos recursos, pode-se extrair a necessidade de uma distribuição 

equitativa do espaço ambiental e dos recursos naturais, a partir de uma noção de cidadania 

ambiental, solidária e responsável com o outro. Qual o sentido de se admitirem latifúndios 

improdutivos, grandes vazios urbanos, imóveis desocupados, quando há tantas pessoas sem 

ter onde morar? A exigência do cumprimento da função social da propriedade urbana com 

relação aos imóveis vazios e desocupados certamente conduziria os proprietários a rever o seu 

modo de agir, o seu interesse especulativo, em virtude das sanções passíveis de lhes serem 

aplicadas. O fato é que a existência dos vazios urbanos, como ressaltam Conti, Faria e 

Timóteo (2014, p. 155), é “[...] um dos fatores que retratam o desequilíbrio social e a inércia 

estatal na aplicação da legislação urbana”. 

Existem vários outros exemplos de descumprimento da função social da propriedade 

que estão diuturnamente acontecendo, não recebendo por parte dos gestores públicos 

municipais a devida resposta. Descumprem a sua função social, por exemplo, na opinião de 

Solé (2017, p. 25), os imóveis residenciais vazios em que a vacância perdure por razoável 

período de tempo. Além de não atenderem ao aludido princípio, acabam tais imóveis por 

gerar problemas correlatos para a cidade, como os de segurança ou salubridade, e a causar 

sobrecustos administrativos devido a necessária atuação do poder público municipal na 
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solução dos mesmos. Além disso, não se pode deixar de registrar os prejuízos causados aos 

proprietários de imóveis vizinhos. 

Cite-se ainda Lefebvre (2006, p. 77-79, 101), que, em sua análise das cidades, critica 

o zoneamento, por entender que se resume a uma justaposição de espaços, que tem criado 

uma verdadeira inversão da cidade, de cunho segregacionista. Registra ainda que, certamente, 

seria melhor às pessoas morar na cidade e trabalhar nos subúrbios, do que morar nos 

subúrbios e trabalhar nas cidades. A classe operária, para ele, é vítima da segregação urbana, 

tendo sido expulsa da cidade tradicional. Esse problema tem natureza política e é ofuscado 

pela questão da moradia, fruto de uma “integração desintegrante”. 

Tavares (2019, p. 69-70), embora não se refira diretamente à opinião de Lefebvre, 

chega a uma conclusão que diverge da deste, principalmente ao afirmar que a causa dos os 

problemas urbanos brasileiros não está ligada à falta de planejamento, mas “à prevalência dos 

interesses de proprietários, empreendedores, especuladores, enfim de toda sorte de integrantes 

de uma elite econômica que domina os processos de produção do espaço urbano, respaldando-

se no direito de propriedade”. Essa predominância de interesses já fora anteriormente 

ressaltada, quando se afirmou a necessidade de se conter o paradigma liberal que rege 

atualmente o exercício do direito de propriedade. 

Embora o pensamento de Tavares, ao nosso sentir, esteja certo quanto aos interesses 

que prevalecem quando se está a tratar do assunto política urbana, não se pode, todavia, 

descartar a opinião de Lefebvre, principalmente quando se constata que grande parte dos 

Municípios brasileiros sequer faz uso dos instrumentos de política urbana previstos no 

Estatuto da Cidade. Como já referido anteriormente, quase 50% (cinquenta por cento) dos 

Municípios brasileiros sequer tem plano diretor, o que impede a existência de uma política 

pública ordenada e que faça uso adequado dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. 

Tomás de Aquino, por outro lado, entende o Estado não como uma extensão da 

família, mas, na realidade, como uma organização moral, que tem por finalidade propiciar aos 

homens o bem comum. Todavia, há de se perquirir o seguinte: quando o Município se omite e 

permite a concentração imobiliária nas mãos de algumas pessoas, agravada pelo 

descumprimento da função social da propriedade, está ele a propiciar o bem comum que deve 

ser a sua finalidade, como Estado em sentido lato? 

Obviamente, não! Quando o Município deixa de intervir através dos mecanismos de 

que dispõe a fim de efetivar o cumprimento da função social da propriedade, está se 

desvirtuando de sua finalidade e impedindo que as pessoas alcancem a sua plena existência. 

Permitir, por exemplo, a especulação imobiliária em grandes glebas de terra no interior da 
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zona urbana faz com que o acesso à propriedade imobiliária para aqueles despossuídos dela se 

torne algo cada vez mais distante. 

Migot (2003, p. 16), ao analisar o pensamento de Tomás de Aquino acerca da 

propriedade privada, chega à conclusão de que “a ordem do ter vincula-se à ordem do ser. [...] 

O desenvolvimento das potencialidades humanas, tais como a sociabilidade, a politicidade, a 

autonomia e a liberdade, requer um adequado acesso aos bens econômicos”. Extrai-se dessa 

opinião o entendimento quanto à necessidade de existência de um patrimônio mínimo, a ser 

assegurado a cada ser humano como requisito para a preservação de sua dignidade, e essa 

segurança perpassa, necessariamente, pela intervenção do poder público, no caso o municipal. 

Assim, o problema do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 

mormente em razão da omissão dos gestores públicos na exigência do cumprimento da função 

social da propriedade, tem trazido para os centros urbanos graves problemas, decorrendo, 

muitas vezes, como afirma Rolnik (1995, p. 70), da prática de especulação imobiliária. Esta 

consiste, principalmente, na retenção de terrenos vazios em determinadas localizações, “na 

expectativa de valorizações futuras, que se dão através da captura do investimento em 

infraestrutura, equipamentos ou grandes obras na região ou nas vizinhanças, [...] gerando os 

chamados ‘vazios urbanos’, terrenos de engorda, objeto de especulação”. 

Para Harvey (1977, p. 50)99, a variação no preço dos imóveis, a exemplo da 

especulação imobiliária dantes referida, pode decorrer diretamente da dinâmica espacial do 

crescimento urbano, implicando “efeitos muito importantes sobre a distribuição de renda, e 

que seus efeitos se tornem desproporcionalmente importantes conforme aumenta o tamanho 

do sistema urbano”. É o que se visualiza claramente em Municípios que adotam políticas 

urbanas que não combatem a especulação imobiliária, omitindo-se do emprego, por exemplo, 

dos instrumentos que viabilizam o cumprimento forçado da função social da propriedade. 

Mais adiante, Harvey (1977, p. 54) traz em sua obra a informação de que a atividade 

de certos elementos existentes no sistema urbano produz, sobre outros elementos, efeitos 

denominados por ele de exteriores, conceito que se assemelha ao das externalidades previstas 

na Análise Econômica do Direito. Tais efeitos podem ser positivos ou negativos, e um dos 

exemplos citados refere-se justamente à influência que as propriedades abandonadas exercem 

sobre as suas adjacências. Para o autor, a política possui papel fundamental no controle de tais 

efeitos, o que, a nosso sentir, pode se dar seja através da elaboração do planejamento urbano, 

                                                           
99Acima tradução livre. No original, tem-se: “efectos muy importantes sobre la distribución del ingreso, y que 

sus efectos se vuelven desproporcionadamente importantes conforme aumenta el tamaño de un sistema 
urbano” 
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seja em um momento posterior de execução forçada do mesmo ou, até mesmo, de exigência 

do cumprimento da função social da propriedade. 

A existência de imóveis que descumprem a função social da propriedade, mormente 

na situação ora discutida, do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, pode, a 

depender do grau de omissão do poder público municipal, criar zonas de decadência dentro do 

espaço urbano, o que, segundo Harvey (1977, p. 53-54), representa um custo para os demais 

proprietários em virtude da proximidade àquelas. 

 

2.4.1 Dos instrumentos de política urbana previstos no art. 182, § 4°, da Constituição 
Federal 

 
A Constituição Federal, em capítulo específico destinado a tratar da política urbana a 

ser executada pelo poder público municipal (arts. 182 e 183), previu instrumentos destinados 

à concretização do princípio da função social da propriedade, a saber: sucessivamente, a 

edificação ou parcelamento compulsórios, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação 

com pagamento em títulos da dívida pública. Estes podem representar, na opinião de Ribeiro 

(2002, p. 440), “uma possibilidade de intervir efetivamente no crescimento da cidade, 

promovendo uma ocupação mais intensa nas áreas e dessa maneira reduzindo a pressão pela 

urbanização das áreas da cidade”. 

Este capítulo constitucional encontra-se regulamentado infraconstitucionalmente 

pelo Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01). Para Pinto (2012, p. 17), “o Estatuto da Cidade 

tem um importante papel social, qual seja, buscar a erradicação da pobreza e da 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”. Interessante é o destaque que 

esta autora dá à correta utilização da terra, afirmando ser a propriedade privada uma 

verdadeira fonte de pobreza e marginalização e, principalmente, que “[...] quando utilizada 

para fins outros que não ao bem social acaba gerando a especulação imobiliária, que contribui 

demasiadamente para a ‘favelização’, um meio insalubre gerado pela pobreza decorrente, em 

grande parte, da má utilização do solo urbano”. 

A vontade da Carta Magna, salvo melhor juízo, parece ser a de que os instrumentos 

de política urbana previstos possam ser utilizados como mecanismos para compelir o 

proprietário a dar a seu bem finalidade compatível com a função social que dele se espera, 

contribuindo, assim, para o pleno desenvolvimento das cidades e o bem estar dos seus 

moradores. 

De antemão, vale registrar que o emprego de qualquer dos instrumentos de política 
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urbana previstos no art. 182, § 4º, da Constituição está sujeito aos requisitos gerais traçados 

por este dispositivo, cumulados àqueles ainda previstos no Estatuto da Cidade. Pontes (2018, 

p 91-92) afirma poderem ser extraídos do referido dispositivo constitucional e do Estatuto da 

Cidade os seguintes requisitos, a serem atendidos pelo gestor municipal que intente aplicar 

uma de tais sanções: 
a) existência de propriedade urbana não edificada, subutilizada ou não utilizada; b) 
existência de plano diretor, o qual deve indicar as áreas de relevante interesse para o 
Município; c) existência de lei municipal específica delimitando, dentre as indicadas 
pelo plano diretor, as áreas sujeitas à obrigação de parcelamento, edificação ou 
utilização compulsórios e, consequentemente, à tributação progressiva; d) adequação 
da norma local à legislação federal, no caso a Lei nº 10.257/01; e) aplicação 
sucessiva das sanções. 

Postos os requisitos constitucionais ao emprego dos instrumentos de política urbana, 

surge a obrigação, ainda que de forma sintética, de se expor a forma como trata o assunto o 

Estatuto da Cidade. Esta norma veio a lume em decorrência da exigência constitucional, 

contida no art. 182 da Constituição, de edição de norma federal que viesse a regulamentar, de 

forma geral, a ordenação da política urbana dos Municípios. Conforme o seu art. 1º, parágrafo 

único, tem por finalidade estabelecer “normas de ordem pública e interesse social que 

regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar 

dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”. Ao que parece, busca a Lei nº 10.257/01 

prevenir e corrigir os efeitos nocivos que o mau uso da propriedade pode trazer para a 

sociedade, através da regulamentação das sanções previstas no art. 182, § 4º, da Constituição, 

como ressalta Galvani (2015, p. 127)100. 

Os instrumentos de política urbana previstos no art. 182, § 4º, da Constituição devem 

ser aplicados, como se pôde depreender dos requisitos acima expostos, de forma sucessiva, 

motivo pelo qual se exporá a seguir, de forma sintética, sobre cada um deles.  

 

2.4.1.1 Parcelamento ou edificação compulsórios 

 

O parcelamento ou edificação compulsórios encontram-se regulados nos artigos 5º e 

                                                           
100A opinião da autora, apesar de extensa, merece ser transcrita na íntegra: “Nesse sentido, o Direito, com 

razoável frequência, identifica efeitos nocivos que a utilização de um bem provoca no meio coletivo. Por 
vezes, o foco da tentativa de se eliminar ou reduzir custos sociais se dão mediante a imposição de sanções, 
como ocorre sobremaneira com a normatização de trânsito, ou ainda nas questões de poluição e reparação do 
meio ambiente degradado. Daí que, em vários estatutos jurídicos, há tempos elaborados e em vigor encontram-
se comprovações da teoria que se encampa. É assim com o Estatuto da Terra, com a Lei 10.257/01, com os 
direitos de vizinhança do tradicional Código Civil brasileiro, com os mais diversos decretos administrativos 
que tentam corrigir ou impedir a geração dos efeitos nocivos à sociedade, advindos do exercício possessório 
por uma pessoa física ou jurídica. É assim, v.g., com relação ao poder de polícia que o Estado exercita sobre o 
particular quanto às questões de vigilância sanitária.” 
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6º do Estatuto da Cidade101. Na opinião de Carvalho Filho (2013, p. 99), constitui-se o 

parcelamento da providência pela qual se procede à subdivisão do imóvel, em partes iguais ou 

não, de modo a resultarem vários módulos imobiliários autônomos em substituição à área 

parcelada. Pode ser voluntário ou compulsório. O parcelamento sancionatório, previsto na 

Constituição, possui natureza compulsória e deve atender ao plano diretor da cidade e à lei de 

parcelamento e ocupação do solo urbano, respeitando, por exemplo, o tamanho mínimo do 

lote por zona. O que a lei não diz quanto à sanção do parcelamento compulsório, mas que se 

deve tomar por implícito, é que o proprietário será compelido não apenas a parcelar 

compulsoriamente o seu imóvel, mas também a vendê-lo ou utilizá-lo, pois não faz sentido o 

proprietário de uma gleba de terras na zona urbana que não atenda à sua função social ser 

obrigado a parcelá-la e permanecer dono de vários lotes, também sem dar a eles uma função 

social. 

Já a edificação, ainda segundo Carvalho Filho (2013, p. 100), é a atividade por meio 

da qual se executa alguma construção sobre o solo. Assim, através dessa sanção, é o 

proprietário compelido a construir em seu imóvel, aplicando-se, pois, na hipótese do imóvel 

não edificado ou subutilizado que não atenda à função social. Para Monteiro (2014, p. 94-95), 

esta sanção implica a imposição de verdadeira obrigação de fazer ao proprietário, sujeita ao 

que disciplina o Estatuto da Cidade ao seu respeito e, principalmente, aos requisitos traçados 

de forma geral pela Constituição, já referidos acima. É necessário, para a efetivação de tal 

penalidade, que o Município edite “pelo menos duas leis de sua competência: plano diretor e 

lei(s) específica(s)”. O plano diretor, como já dito, é condição para a imposição de qualquer 

                                                           
101Art. 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. 
§ 1º Considera-se subutilizado o imóvel: 
I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente; 
II – (VETADO) 
§ 2º O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da obrigação, devendo 
a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. 
§ 3º A notificação far-se-á: 
I – por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso de 
este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração; 
II – por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso I. 
§ 4º Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a: 
I - um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal competente; 
II - dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento. 
§ 5º Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica a que se refere o 
caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o 
empreendimento como um todo. 
Art. 6º 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 desta Lei, sem interrupção de 
quaisquer prazos. 
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das sanções, posto que “cabe ao plano diretor mapear a cidade e indicar áreas onde o 

cumprimento da função social da propriedade – leia-se: dos projetos urbanos idealizados para 

a cidade – somente se dará se a propriedade aderir à realidade urbana por ele desenhada”.  

Após o plano diretor traçar um panorama geral da área urbana da cidade, a(s) lei(s) 

específica(s) será(ão) editada(s) para delimitar qual(is) área(s) deseja a municipalidade, 

naquele momento, desenvolver, bem como para dispor acerca da sanção aplicável 

(parcelamento ou edificação) e regular a variação das alíquotas do IPTU, caso se faça 

necessário avançar para a segunda sanção. 

Deve-se registrar que a aplicação desta sanção sujeitar-se-á à prévia instauração de 

processo administrativo para a demonstração de que o imóvel se trata, em verdade, de 

propriedade subutilizada, não utilizada ou não edificada, visando-se garantir ao proprietário 

do imóvel o direito à ampla defesa e ao contraditório, como bem afirma Lacombe (2002, p. 

579). 

Assim, nos termos do que disciplina o Estatuto da Cidade, a aplicação da sanção de 

parcelamento ou edificação se dará ao longo de, no mínimo, 03 (três) anos, período durante o 

qual o proprietário será notificado e, após a efetivação da notificação, que será averbada na 

matrícula do imóvel, gozará de 01 (um) ano para protocolar projeto de acordo com o plano 

diretor e de 02 (dois) anos para executá-lo, contados estes da data da aprovação do projeto, e 

não de seu protocolo. Desrespeitados tais prazos, abre-se espaço para a aplicação da segunda 

sanção, no caso a imposição de IPTU progressivo no tempo. 

Superados os prazos acima referidos, previstos no art. 5º, § 4º, do Estatuto da Cidade, 

e não demonstrado à administração pública o efetivo cumprimento da função social da 

propriedade, passar-se-á à incidência da tributação progressiva, instaurando-se processo 

administrativo, ainda segundo Lacombe (2002, p. 580), agora perante o órgão municipal 

responsável pelo setor tributário. 

Por fim, há de frisar-se que o proprietário do imóvel que não atenda à sua função 

social não conseguirá se desvencilhar de sua obrigação de parcelar ou edificar 

compulsoriamente através da venda do bem, como registra o art. 6º do Estatuto da Cidade, 

que excepciona o caráter pessoal da pena e faz com que esta “siga” o bem, transferindo-se 

para o novo proprietário. 

 

2.4.1.2 IPTU progressivo no tempo 

 

Trouxe a Constituição Federal de 1988 a previsão de o IPTU poder ser utilizado 
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como um instrumento de política urbana, valendo-se da exigência do cumprimento da função 

social da propriedade, nos termos ditados pelo plano diretor, como condição para que a 

propriedade não se sujeite a uma tributação progressiva, com nítido caráter sancionatório. 

Para Lacombe (2002, p. 566), “[...] o Constituinte possibilitou a utilização de um tributo como 

instrumento para se atingir um desenvolvimento urbano adequado, ou seja, a utilização de um 

tributo que naturalmente tem uma finalidade meramente arrecadatória para se obter efeitos 

extra-arrecadatórios”. 

No dizer da doutrina, em especial na opinião de Misabel Abreu Machado Derzi, em 

nota de atualização à obra de Baleeiro (2010, p. 878), o IPTU progressivo no tempo em razão 

do descumprimento do princípio da função social da propriedade possui natureza extrafiscal, 

caracterizando-se, pois, por ser um “[...] tributo que não almeja, prioritariamente, prover o 

Estado dos meios financeiros adequados a seu custeio, mas antes visa a ordenar a propriedade 

de acordo com a sua função social ou a intervir em dados conjunturais (injetando ou 

absorvendo a moeda em circulação) ou estruturais da economia”. 

A extrafiscalidade para o IPTU, portanto, é a forma através da qual a tributação, 

muito além de apenas arrecadar, terá finalidade que servirá ao desenvolvimento urbano. Para 

Costa (2014, p. 107), “emoldurada pelo princípio da função social da propriedade é que 

vamos encontrar a intersecção entre o direito urbanístico e o direito tributário. Cabe apontar, 

então, o ponto de toque entre ambos: a extrafiscalidade”. 

O caráter extrafiscal conferido ao IPTU é, pois, empregado como medida de política 

urbana e tem por objetivo compelir o proprietário a fazer com que seu imóvel atenda à função 

social da propriedade, evitando-se, assim, os nefastos efeitos que a não utilização ou a 

subutilização de imóveis pode trazer aos centros urbanos. Relevante, pois, é a função que a 

Constituição Federal de 1988 atribuiu ao IPTU como instrumento da política urbana nacional, 

como ressalta Leonetti (2011, p. 16), para quem o IPTU, como instrumento concretizador da 

política urbana, “[...] pode ser utilizado para estimular os proprietários, enfiteutas e demais 

possuidores de imóveis urbanos, a cumprir o estabelecido no plano diretor do Município e, 

destarte, fazer com que se atenda ao princípio da função social da propriedade”. 

O IPTU progressivo no tempo em razão do descumprimento da função social da 

propriedade, segundo Ribeiro (2002, p. 442), “tem por finalidade desestimular os 

proprietários de imóveis de os manterem contrariando os planos de urbanização das cidades” 

e encontra-se disciplinado em âmbito infraconstitucional no art. 7º do Estatuto da Cidade102. 

                                                           
102Art. 7º Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 5º desta 

Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5º do art. 5º desta Lei, o Município procederá à aplicação 
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Uma vez descumprida a obrigação de fazer concernente ao parcelamento ou 

edificação compulsórios, a Constituição Federal traz ao poder público municipal a 

possibilidade de valer-se da tributação progressiva, em que a alíquota variará no tempo. 

Gasparini (2002, p. 46) explica que a progressividade se diz no tempo porque a majoração se 

dará pela demora no cumprimento da obrigação de parcelar ou edificar, de modo que, quanto 

mais postergar, mais o proprietário pagará de imposto. 

De acordo com os requisitos constitucionais previstos para a sua aplicação e 

regulados infraconstitucionalmente pelo Estatuto da Cidade, faz-se necessária a edição de lei 

municipal específica (art. 7º, § 1º), a qual fixará o valor futuro da alíquota aplicável em cada 

ano, devendo ser feitas as ressalvas de que esta somente variará durante 05 (cinco) anos e não 

poderá dobrar de um ano para o outro, tendo como limite máximo o percentual de 15% 

(quinze) por cento. Atingido o limite máximo ou o prazo máximo de majoração, a alíquota ao 

final estabelecida permanecerá sendo aplicada pelo poder público municipal por tempo 

indeterminado, até que o proprietário se desvencilhe dela com o cumprimento de sua função 

social, atendendo à obrigação de parcelar, edificar ou utilizar compulsoriamente, ou resolva o 

ente público aplicar a sanção seguinte, no caso a desapropriação com pagamento mediante 

títulos da dívida pública.  

Como afirma Monteiro (2014, p. 101), o interesse da norma infraconstitucional 

(Estatuto da Cidade), através da progressividade da alíquota, “[...] é que o proprietário dê o 

adequado uso à sua propriedade – a finalidade da norma não é arrecadatória, mas fazer com 

que a propriedade urbana cumpra sua função social”. Por tal motivo é que o § 3º do art. 7º do 

Estatuto da Cidade proíbe a concessão de isenções ou anistias referentes ao IPTU progressivo, 

posto que, se admitida, estar-se-ia a esvaziar este instrumento de política urbana, que perderia 

o seu condão de sanção e findaria por não cumprir a sua finalidade extrafiscal, que é compelir 

o particular ao atendimento da função social da propriedade. 
 
2.4.1.3 Da desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública 
 

No rol de sanções sucessivas passíveis de emprego pelo gestor público municipal no 
                                                                                                                                                                                     

do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a 
majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. 
§ 1º O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o caput do art. 5º 
desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze 
por cento. 
§ 2º Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o Município manterá a 
cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no 
art. 8º. 
§ 3º É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata este artigo. 
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âmbito da política urbana, a terceira e mais grave sanção constitucional ao descumprimento 

da função social da propriedade corporifica-se na própria perda do direito de propriedade, por 

meio do instituto da desapropriação. Referida penalidade encontra-se regulada 

infraconstitucionalmente no art. 8º do Estatuto da Cidade103.  

O Município poderá valer-se, nos termos do permissivo constitucional e do 

regramento infraconstitucional, do instituto da desapropriação quando o proprietário for 

recalcitrante no cumprimento de sua obrigação de parcelar, edificar ou utilizar 

compulsoriamente, mesmo quando sujeito à aplicação de tributação progressiva. A 

desapropriação, nesta hipótese, também possuirá natureza sancionatória; todavia, além disso, 

também terá a finalidade de adequar o imóvel à função social da propriedade, posto que, 

segundo o art. 8º, § 4º, do Estatuto da Cidade, uma vez efetivada a desapropriação, surge para 

o poder público a obrigação de, no prazo de 05 (cinco) anos, dar ao bem adequado 

aproveitamento.  

A desapropriação sancionatória, portanto, como registra Guimaraens (2002, p. 129-

130), “não se trata de um ato meramente punitivo, mas antes um ato de adequação do imóvel 

à função social da propriedade”. Tal adequação será, doravante, alcançada com a intervenção 

do poder público municipal sobre o direito de propriedade, o qual “assume, através da 

desapropriação, a responsabilidade e a obrigação que atingira o proprietário em face da 

especial característica da área, decorrente da indicação para parcelamento, edificação ou 

utilização compulsória”. Caberá, pois, ao poder público municipal, por si ou através da 

concessão ou alienação do imóvel a terceiro, autorizada pelo Estatuto da Cidade, o 

cumprimento da obrigação de atender ao princípio da função social da propriedade. 

Efetivada a desapropriação, surgem, portanto, para o Município 02 (duas) opções: 

                                                           
103Art. 8º Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a 

obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, 
com pagamento em títulos da dívida pública. 
§ 1º Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de até 
dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de 
seis por cento ao ano. 
§ 2º O valor real da indenização: 
I – refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de obras 
realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a notificação de que trata o § 2º do art. 5º 
desta Lei; 
II – não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. 
§ 3º Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos. 
§ 4º O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de cinco anos, contado a 
partir da sua incorporação ao patrimônio público. 
§ 5º O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por meio de 
alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório. 
§ 6º Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5º as mesmas obrigações de parcelamento, 
edificação ou utilização previstas no art. 5º desta Lei. 
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proceder diretamente ao aproveitamento do imóvel, no prazo de 05 (cinco) anos contados da 

incorporação do bem ao seu patrimônio, ou transferir ao particular, através de alienação ou 

concessão, mas sempre respeitado o procedimento licitatório, a obrigação de utilizá-lo. 

Importante ressaltar, como afirma Beznos (2014, p. 139), que o particular desapropriado não 

poderá participar do certame realizado pelo poder público, uma vez que se estaria, com tal 

permissão, a contrariar o interesse social e permitir a ocorrência de um verdadeiro abuso de 

direito.  

A doutrina diverge quanto à obrigatoriedade do poder público municipal fazer uso do 

instituto da desapropriação, dividindo-se entre os que entendem como obrigatória a realização 

da desapropriação quando superado o prazo de 05 (cinco) anos de tributação progressiva e 

aqueles que veem em tal poder uma competência discricionária. Costa (2014, p. 116) 

reconhece que a redação do dispositivo constitucional (art. 182, § 4º) “deixa transparecer que 

se trata de uma competência discricionária, cabendo ao Poder Executivo avaliar a 

conveniência e a oportunidade de se efetivar tal desapropriação”. A autora, porém, suscita tal 

situação para defender opinião contrária, por entender que a discricionariedade no emprego de 

tal instituto permitiria a manutenção indefinida da tributação progressiva, o que ensejaria a 

ocorrência de inconstitucionalidade, corporificada na violação ao princípio da vedação à 

utilização de tributo com efeito de confisco (art. 150, inciso IV, CF/88). Assim, propõe a 

autora saída alternativa, no sentido de que ou o Município se obriga a desapropriar o imóvel 

após o prazo de 05 (cinco) anos de tributação progressiva ou suspende a aplicação desta. Já 

Coelho (2015, p. 338) entende que o Município não possui o dever de desapropriar, de modo 

que, para ele, “a progressividade [...] pode ser exercitada até a exaustão se o proprietário de 

solo urbano não edificado, subutilizado e não utilizado se mantiver teimoso e recalcitrante em 

promover o seu adequado aproveitamento”. 

O art. 8º, caput, do Estatuto da Cidade, parece deixar claro que se trata, na realidade, 

de uma faculdade do poder público municipal, não possuindo este a obrigação de 

desapropriar. A possibilidade de desapropriação sancionatória surge para o poder público 

municipal a partir do 5º (quinto) ano de cobrança de IPTU progressivo no tempo, não sendo 

ela, todavia, obrigatória, ou seja, o fato do proprietário não cumprir com sua obrigação no 

prazo legal não obriga o poder público municipal a desapropriar o imóvel. Uma vez iniciada a 

cobrança do imposto progressivo, como já visto acima, a alíquota variará progressivamente, 

durando a variação o período de 05 (cinco) anos. Ao final de tal tempo, permanecerá a 

cobrança do imposto tendo por base o valor máximo da alíquota alcançado, até que o 

Município demonstre interesse na desapropriação ou venha o proprietário a cumprir com a sua 
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obrigação de dar ao seu imóvel uma função social. 

Vindo o Município a optar pela desapropriação, a indenização pela expropriação dar-

se-á mediante títulos da dívida pública cuja emissão já tenha sido aprovada pelo Senado 

Federal, resgatáveis em até 10 (dez) anos, constituindo tal forma de pagamento expressa 

exceção à regra da prévia indenização determinada pelo art. 5º, inciso XXIV, da Constituição 

Federal. Para agravar ainda mais a situação do proprietário desapropriado, o Estatuto da 

Cidade, no art. 8º, § 3º, impede que os títulos da dívida pública sejam utilizados como forma 

de compensação tributária, devendo o particular aguardar o transcurso de tal prazo para 

receber aquilo que lhe é devido como indenização. 

Há de registrar-se, ainda segundo Beznos (2014, p. 135), que o Senado Federal não 

pode se recusar a aprovar a emissão dos títulos da dívida pública necessários ao pagamento de 

tal indenização, salvo no caso de se ultrapassar o limite máximo de endividamento do ente 

desapropriante (art. 52, inciso IX, da Constituição Federal).  

Assim, uma vez concretizada a alienação ou concessão do imóvel pelo poder 

público, o particular receberá a propriedade ou a concessão de bem público ciente de seu 

dever de conferir-lhe adequado aproveitamento, nos termos do art. 8º, § 6º, do Estatuto da 

Cidade. 

Por fim, vale o registro das opiniões de Silveira e Mastrodi (2018, p. 27), que 

criticam a sucessividade das sanções previstas no art. 182, § 4º, da Constituição Federal para a 

hipótese de descumprimento da função social da propriedade urbana, por entenderem que a 

aplicação sucessiva retarda sobremaneira a ocorrência de desapropriação. Em razão disso, 

propõem como alternativa o emprego da desapropriação por interesse social, tendo por 

finalidade a efetivação do direito à moradia. 

Particularmente, advoga-se no presente trabalho a inviolabilidade da sucessividade 

das sanções contidas no referido dispositivo constitucional, devendo, em razão disso, serem 

respeitados os requisitos postos pela norma constitucional. Portanto, embora não se defenda a 

impossibilidade de utilização do instituto da desapropriação por interesse social, há de se 

frisar que não se está a tratar neste caso da hipótese de desapropriação prevista no art. 182, § 

4º, inciso III, da Constituição Federal, bem como não se trata de sanção ao descumprimento 

da função social da propriedade urbana. 
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3 O PAPEL DA SANÇÃO NA CIÊNCIA DO DIREITO E A IMPLEMENTAÇÃO DA 
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA A PARTIR DE UMA 

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO TEXTO CONSTITUCIONAL 
 

Toda a construção teórica desenvolvida no primeiro capítulo conduziu à conclusão 

de que se faz necessário conter o paradigma liberal com que tem sido insistentemente tratada 

a propriedade privada. Apresenta-se como alternativa o neoconstitucionalismo latino-

americano, que, especificamente com relação à propriedade urbana, chama a atenção para a 

necessidade do cumprimento de sua função social.  

O exercício da propriedade privada no âmbito urbano é regulado pelo poder público 

municipal, quando da formulação de sua política urbana, e dita regulação é que deve 

estabelecer o que se esperar do proprietário que se considere cumpridor de seu dever 

fundamental de cumprimento da função social. A despeito disso, os Municípios, em sua 

maioria, não exercem a contento dita competência, muito embora tenha sido exaustivamente 

demonstrado, no capítulo anterior, a obrigação que recai sobre os gestores públicos de intervir 

na política urbana com tal finalidade. Apresentou-se, ainda no capítulo anterior, que o 

mecanismo constitucionalmente proposto para a obtenção da conduta social de respeito à 

função social da propriedade urbana com relação aos imóveis não edificados, não utilizados 

ou subutilizados seria a efetiva implementação das sanções previstas no art. 182, § 4º, da 

Constituição Federal, a serem empregadas em desfavor dos proprietários renitentes. 

Já o presente capítulo destina-se, pois, a analisar o papel desempenhado pela sanção 

na ciência do Direito, ocasião em que o assunto será abordado de forma mais detida sob o 

prisma de alguns autores, em especial Rudolf Von Jhering, Hans Kelsen, Norberto Bobbio, 

Carlos Cossio e Herbert Lionel Adolphus Hart. 

Historicamente, pode-se afirmar que a coerção, muito antes de ser empregada no 

Direito, já era, na opinião de Hespanha (2009, p. 65-66), um mecanismo empregado, por 

exemplo, no âmbito eclesiástico, como técnica de controle do comportamento humano. A 

Igreja se valia de mecanismos típicos de coerção, como a confissão, a inquisição ou as visitas 

paroquiais, a fim de induzir os fieis a se comportarem da forma pretendida; a domesticação da 

alma era, segundo Hespanha, garantida pela normação e disciplina sociais. Registre-se ainda 

que o emprego da coercibilidade não é algo restrito ao período medieval, ressaltando 

Hespanha (2009, p. 68) exemplos contemporâneos de sua utilização, como a “mão invisível 

do mercado” propalada por Adam Smith. 
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O surgimento do instituto da sanção no âmbito do Direito está diretamente 

relacionado ao advento do positivismo jurídico, o qual, segundo Bobbio (1995, p. 119), 

“nasce do impulso histórico para a legislação, se realiza quando a lei se torna a fonte 

exclusiva – ou, de qualquer modo, absolutamente prevalente – do direito, e seu resultado 

último é representado pela codificação”. Entende Bobbio (1995, p. 119), portanto, o direito 

positivo “como direito posto pelo poder soberano do Estado, mediante normas gerais e 

abstratas, isto é, como ‘lei’”. Dentre as características que marcam a doutrina positivista, 

Bobbio (1995, p. 147) chama a atenção para a circunstância de ser a coação um elemento 

essencial da norma jurídica, sendo o positivismo jurídico “caracterizado pelo fato de definir 

constantemente o direito em função da coação”. 

Neste sentido é nitidamente a opinião de Kelsen (1998, p. 44), ao deixar claro, 

quando se refere à diferenciação entre o Direito e a Moral, que “o Direito só pode ser 

distinguido essencialmente da Moral quando – [...] – se concebe como uma ordem de coação, 

isto é, como uma ordem normativa que procura obter uma determinada conduta humana 

ligando à conduta oposta um ato de coerção socialmente organizado [...]”. A Moral, para 

Kelsen, não prevê sanções de tal natureza, posto “que as suas sanções apenas consistem na 

aprovação da conduta conforme às normas e na desaprovação da conduta contrária às normas, 

nela não entrando sequer em linha de conta, portanto, o emprego da força física”. 

A sanção já passou por diversas conceituações no estudo da Filosofia do Direito, 

como, por exemplo, quando afirma Kelsen (1998, p. 76) que ela pode ser entendida como os 

“atos de coerção que são estatuídos contra uma ação ou omissão determinada pela ordem 

jurídica [...]”. Kelsen (1998, p. 29) registra tratar-se, em verdade, de um conceito amplo, que 

“[...] pode ser estendido a todos os atos de coerção estatuídos pela ordem jurídica, desde que 

com ele outra coisa não se queira exprimir se não que a ordem jurídica, através desses atos, 

reage contra uma situação de fato socialmente indesejável e, através desta reação, define a 

indesejabilidade dessa situação de fato”. 

Interessante se faz o registro de que, antes do surgimento do Estado, a sanção, 

entendida por Kelsen (1998, p. 27-28) como a resposta a um ilícito, era aplicada de forma 

privada, diretamente pela pessoa ofendida com a violação à lei ou por seus familiares, em 

nítida manifestação do princípio da autodefesa. Posteriormente, com a organização do Estado, 

foi que se presenciou a centralização da reação da sanção ao ato ilícito em órgãos estatais 

previamente determinados, tais como os tribunais e as autoridades executivas. 

Um pouco distinta do pensamento de Kelsen é a opinião de Bobbio (2007, p. 15), 

para quem o ordenamento jurídico, além da função protetivo-repressiva, goza também de uma 
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função promocional. Essa dupla função do ordenamento impeliu Bobbio a classificar as 

sanções, respectivamente, em negativas e positivas, classificação que será esmiuçada mais 

adiante. Ademais, Bobbio (2007, p. 28) traça uma distinção entre a sua definição de sanção 

jurídica em relação à formulada por Kelsen, uma vez que, para este, a sanção jurídica 

consistiria exclusivamente no uso da força física, de tal forma que somente admitiria como 

tipos de sanções jurídicas a pena e a execução forçada. Já para Bobbio, a sanção jurídica 

corresponderia, na realidade, a qualquer reação à violação, “mesmo econômica, social ou 

moral, que é garantida, em última instância pelo uso da força”. 

Não se pode, todavia, negar o fato de que, sempre que se busca estudar a sanção, 

recorda-se, em primeiro momento, da sanção por excelência, que é a pena decorrente da 

prática de crime. O castigo é objeto de estudo não apenas do Direito, mas de diversas outras 

áreas do conhecimento, como, por exemplo, a Filosofia, a Sociologia, a Psicologia e a 

Psiquiatria, além de não se poder negar o seu interesse para a Literatura. 

Registram Falcón y Tella e Falcón y Tella (2008, p. 58-59) que a condução do 

processo civilizacional foi marcada pela tendência à repressão de instintos e, principalmente, 

de agressões, o que, obviamente, não importou na total supressão destes. Porém, é fato para os 

referidos autores que a aplicação de castigos como reprimenda penal possui um efeito 

psicológico não apenas sobre as pessoas dos transgressores, incidindo também sobre todos os 

que, de alguma forma, tomam conhecimento daquela. Os efeitos sobre os, diga-se assim, 

“espectadores” do castigo dar-se-iam, para os autores, de uma forma psicologicamente 

ambivalente, haja vista que gerariam uma espécie de compensação por toda a energia e 

esforços dispendidos na contenção dos próprios instintos e, ao mesmo tempo, um sentimento 

de culpabilidade, por saberem que, em determinadas hipóteses, “[...] seus instintos chocam 

com o socialmente correto”. 

A sanção também está relacionada, segundo Falcón y Tella e Falcón y Tella (2008, p. 

90-91), com a teoria da comunicação, representando “[...] um modo de se comunicar com a 

população em geral – que são ofensores em potencial ou que constituem o público em sentido 

amplo – e não somente por meio da conduta ou da ação, mas também mediante símbolos, 

signos, declarações e mecanismos retóricos.”. Afirmam os referidos autores que a sanção “[...] 

ajuda a construir e manter o mundo social ao produzir categorias comuns, compartilhadas pela 

maioria e que permitem aos indivíduos se entender uns com os outros”, clarificando 

categorias político-morais básicas que contribuem para informar não apenas sobre o delito em 

si, mas também “acerca do poder, da autoridade, da legitimidade, da normalidade, da 

moralidade, da pessoa, das relações sociais e de uma longa relação de assuntos tangenciais.”. 
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Ainda ao tratar sobre o papel comunicativo da sanção, os aludidos autores (2008, p. 

92-93) ressaltam que se deve diferenciar a “comunicação” da “expressão”, posto que “[...] A 

comunicação implica a idéia de ‘reciprocidade’ e ‘racionalidade’, enquanto a expressão 

requer simplesmente alguém que se expresse. [...].”. A reciprocidade referida apresenta-se na 

exigência de “[...] existência de um modelo de comunidade com uma linguagem comum, com 

valores e estilos de vida compartilhados para que se estabeleça a comunicação”. Já a 

racionalidade é característica dos interlocutores, posto que o Estado trata seus cidadãos como 

racionais e, por via de conseqüência, aptos a compreender a mensagem de dissuasão 

pretendida com o sancionamento de determinada conduta, levando a sério a ameaça do 

castigo. Isso, obviamente, não permite afirmar que a sanção alcançará este objetivo de 

dissuasão de conduta e de reconciliação do infrator com a sociedade, o que deve ser 

considerado, pois, em uma perspectiva ideal. 

Há de se fazer aqui o registro, ainda com base nos pensamentos de Falcón y Tella e 

Falcón y Tella (2008, p. 93-94), de que “[...] é crucial que a lei e o juiz sejam a via pela qual 

fala a comunidade – ou seja, que eles sejam a voz de valores ‘compartilhados’ [...]”, o que 

confere à sentença judicial também o referido papel comunicativo. Por via de consequência, 

deve-se ter a consciência de que os valores apresentados pelos magistrados em suas decisões 

serão impostos àqueles que sofrerão seus efeitos e que, muitas vezes, partilham de valores 

diversos, o que, nem por isso, deverá ser causa de recusa ao seu cumprimento. A única 

exigência, de acordo com a teoria da comunicação, é a de que aquele que recebe os efeitos da 

norma e/ou da sentença tenha a plena compreensão destas. 

Embora estejam tais autores se referindo diretamente à sanção penal, há de se fazer o 

registro de que as sanções administrativas, a exemplo dos instrumentos de política urbana 

objetos da presente discussão, produzem efeitos semelhantes, possuindo, pois, posição de 

relevância no seio social. Este papel comunicativo está também presente, certamente, no agir 

dos gestores públicos a quem compete a aplicação dos instrumentos de política urbana 

previstos no art. 182, § 4º, da Constituição Federal, bem como em todos os demais previstos 

no Estatuto da Cidade e na legislação esparsa.  

Importante tal reflexão, posto que a aplicação dos instrumentos de política urbana em 

desfavor dos proprietários faltosos ensejará, eventualmente, o surgimento de conflitos com a 

sua fundamentação, que é a defesa da solidariedade social, a ser implementada pelo gestor 

público através da exigência da função social da propiedade urbana. A compreensão dos 

valores que estão por trás da implementação desta, apesar, como dito, de eventual divergência 
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ou colidência com os interesses do particular atingido, é o essencial para que a aplicação dos 

instrumentos de política urbana cumpra com o seu papel comunicativo. 

A sanção, assim, possui funções a desempenhar que vão muito além da única e 

exclusiva imposição do castigo ao transgressor da norma, produzindo efeitos variados perante 

toda a sociedade. Interessante se faz o registro de que a ela é conferido, em várias correntes 

filosóficas do Direito, papel de destaque na efetivação da norma, merecendo, pois, um estudo 

mais aprofundado, a partir do pensamento de alguns filósofos do Direito. 

 

3.1 O PAPEL DA COAÇÃO NO SURGIMENTO DO DIREITO, SEGUNDO RUDOLF 

VON JHERING 

 
O advento da coação no âmbito do Direito é objeto de criterioso estudo por Jhering 

(1963, p. 167), que enxerga nela um “[...] segundo motor à ordem social”. O primeiro seria, 

segundo ele, a organização social do salário; já a coação serviria de base ao Estado e ao 

Direito. Define Jhering a coação (1963, p. 167), em um sentido geral, “[...] na realisação de 

um fim por meio do constrangimento de uma vontade estranha”, podendo este 

constrangimento ser obtido por dois modos, que seriam “[...] primeiro mecanicamente 

(coacção mecânica, physica, vis absoluta), se a resistência opposta pela vontade de outrem ao 

fim visado é quebrada por uma pressão material mais forte”. Nesse caso, a coação, ainda que 

dirigida de forma física contra o corpo, alcançaria também a vontade daquele que a sofre, 

tolhendo-lhe a liberdade. A outra modalidade de coação seria a psicológica, que é, para 

Jhering (1963, p. 167-168), “[...] a antithese da coacção mecânica. N’esta o acto é executado 

por quem a exerce; na coacção psychologica é executado pelo que a soffre. Além é necessário 

que negativamente se anulle a resistência da vontade; aqui é necessário que a vontade actue, 

positivamente.”. 

A sua relação com o Estado e com o Direito, ao ponto de Jhering (1963, p. 168) 

indicar a coação como o segundo motor da ordem social, “[...] baseia-se na realisação das 

duas noções de Estado e de Direito: d’um lado a organisação do poder que exerce a coacção, 

do outro a fixação dos princípios que regulam o seu exercício.”. Historicamente, registra 

Jhering (1963, p. 170), a força sempre foi utilizada, seja pelos animais, seja pelos homens, 

tendo por fim “[...] a conservação, a afirmação da própria vida. É sempre o mesmo o fim a 

que se dirige a força, quer por parte do animal quer por parte do homem, quer no Estado. O 

resultado depende da sua superioridade. [...]”. O advento da coação psicológica representou, 

em suas palavras, um progresso, posto que possibilitou a obtenção do mesmo resultado antes 
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alcançado pela força, no caso a afirmação de um fim pessoal pela subordinação do fim alheio, 

desta vez pela “[...] conciliação entre estes dois fins, produzida pela reflexão e pela submissão 

do ser ameaçado. O animal possue o grau de reflexão necessária para comprehender a ameaça 

e a necessidade de se lhe subtrahir. [...]”. 

O Direito surgiu, neste cenário de uso da força pelos homens como mecanismo de 

imposição de seus fins, para tornar possível a vida em comunidade, conforme frisa Jhering 

(1963, p. 171). Enxerga Jhering (1963, p. 172), no processo evolutivo do homem, que a sua 

inteligência, sempre movida por seus interesses, “[...] serve-lhe tanto para reforçar o seu 

poder, como para o moderar. A humanidade, para a qual se eleva, não é, segundo a sua 

origem primaria, outra coisa mais do que o império da força sobre si mesma, dictado por um 

bem entendido interesse próprio.”. Segundo Jhering (1963, p. 172), em Roma “[...] a 

escravatura é a primeira solução da coexistência do forte e do fraco, do vencedor e do 

vencido”, pois um escravo vivo valia mais do que um inimigo morto. Todavia, outros passos 

foram dados na evolução social, deixando o vencido, por exemplo, de ser escravo e passando 

a pagar tributos, bem como chegando a ser incorporado nas fileiras do vencedor. Os passos 

seguintes foram os tratados de paz, ressaltando-se que “[...] a paz importa em favor do 

adversário o reconhecimento do direito de ser livre: não se fazem tratados com escravos.”. A 

partir de tal reflexão, afirma Jhering (1963, p. 173) acerca do surgimento do Direito que “É 

d’este modo que só o interesse conduz ao direito, que é a paz. A paz é o termo de uma 

contestação pelo estabelecimento de um modus vivendi, a que se submettem as duas partes em 

lucta. D’este modo a força impõe a si própria um limite que deseja respeitar, cria para si uma 

norma que está resolvida a observar. Esta norma, que ella consentiu, é o direito. [...]”. 

Ressalta Jhering (1963, p. 175), como já pontuado, que se enfrentou todo um 

processo evolutivo até se chegar ao Direito, não se podendo aplicar ao passado as ideias 

modernas. “[...] Não é ao seu valor moral, á sua majestade, que o direito deve o logar que 

occupa na civilisação actual. A sua supremacia é o resultado final e não o inicio de uma longa 

evolução. No principio só encontramos egoísmo puro. [...].”. Ao egoísmo, segundo Jhering 

(1963, p. 175), é conferido o papel de “[...] conciliar os dois elementos que constituem a 

noção de direito – a norma e a força. Para isso abrem-se-lhe dois caminhos – a norma 

terminando na força – a força terminando em a norma.”. A força, segundo o relato feito por 

Jhering (1963, p. 178-181), no primeiro aspecto, (re)surge excepcionalmente na história, para 

cumprir o seu papel de (re)estabelecer, (re)fundar a ordem e criar o direito, como, por 

exemplo, quando “[...] Actua então como força estreme, quer do poder público (golpe de 

estado), quer do povo (revoluções), e desempenha em tal caso o mesmo papel que no 
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princípio da formação das sociedades: dita o direito.”. Quanto ao segundo aspecto, pode-se 

afirmar que a força ensinou ao homem a obediência e a disciplina, essenciais à subsistência do 

direito, chegando Jhering (1963, p. 178) a afirmar textualmente que “A força pode, em caso 

de necessidade, viver sem o direito, como já o tem provado; o direito sem a força é uma 

palavra sem sentido. Só a força realisa as normas de direito, e faz d’este o que elle é e deve 

ser. [...].”. 

A força teve, pois, um papel relevante no surgimento do Direito, chegando Jhering 

(1963, p. 179) a frisar que a sua missão, “[...] ainda a mais brutal, foi, nos remotos tempos da 

barbárie, a de habituar a vontade individual á submissão e obrigal-a a reconhecer um poder 

superior. Estabelecida esta disciplina, poude o direito fundar o seu império, antes d’isso teria 

fracassado. [...].”. Pontua ainda Jhering (1963, p. 180) que “[...] A humanidade teve que 

soffrer a força, porque só esta podia alcançar o fim que então se tinha em mira, ou seja o de 

quebrar as revoltas da vontade individual e affeiçoar a sua educação para a vida social. [...].”. 

A coação, enquanto mecanismo de constrangimento da vontade estranha, é 

classificada por Jhering (1963, p. 181-184) em propulsiva ou compulsiva. Aquela refere-se à 

situação em que o homem, sofrendo um ataque exterior, “[...] põe-se em estado de defesa e 

repelie a força pela força (coação propulsiva). Foi a própria natureza, que criou o homem, que 

o dotou com o instincto de conservação, que quis esta lucta: todo o ser criado por ella, e tanto 

o animal como o homem, deve manter-se pela sua própria energia.”. Já esta outra decorre do 

progresso nas relações humanas, pois, nas relações patrimoniais (sujeito e a tutela de seus 

bens), a força física ainda bastava. Porém, com o advento das relações familiares e, 

especialmente, das contratuais, tal progresso “[...] implica um aperfeiçoamento dos meios de 

defesa; de propulsiva que era a força, torna-se compulsiva. [...].”. Passa-se a demandar uma 

espécie de autoridade para que tais relações perdurem, posto que a força física supre apenas 

uma parte dos contratos, como aqueles de trato imediato, como a compra e venda, garantindo-

se que o comprador, ainda que pela força, obtenha a posse do objeto contratual. A partir do 

momento em que as relações contratuais se aperfeiçoam e surgem as promessas, faz-se 

necessário conferir força obrigatória a estas, e, como frisa Jhering (1963, p. 186), “[...] para 

que a promessa substitua a prestação, é necessária a certeza de que esta se effectuará, - de que 

a palavra será cumprida. Isto constituirá a execução da promessa; - mantida a palavra, a 

prestação realisa-se. É a coacção que garante esta execução. [...].”. 

A coação, pelo que se pôde concluir da opinião de Jhering (1963, p. 203), teve sua 

origem no indivíduo, e somente depois foi institucionalizada pelo Estado e pelo Direito, com 

uma finalidade muito clara: “[...]. A organisação social da coacção inclue-se inteiramente 
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n’esta questão: collocar a preponderância da força do lado do direito.”. E, uma vez que surge 

o Direito como representatividade da supremacia do interesse geral sobre os interesses 

individuais, como pontua Jhering (1963, p. 204-205), pode-se afirmar que o emprego da 

coação para a proteção dos interesses gerais sobre os individuais representa que “[...] a 

omnipotência está do lado da generalidade.”. 

O surgimento do Estado assemelha-se, segundo Jhering (1963, p. 205-206), ao 

surgimento das associações de direito privado, representando estas “[...] a transição entre a 

forma não regulada da força no individuo e a regularisação da, (sic) força pelo estado.”. 

Constituindo-se a associação em uma reunião de pessoas com um fim comum, o qual seria 

impossível ao esforço individual, resolve-se, para Jhering, o problema de por “[...] a 

preponderância do poder ao lado do direito. Consegue-o substituindo a lucta de dois interesses 

particulares, que se combatem sem a perspectiva segura do triumpho pelo direito, pela 

opposição entre o interesse geral e o interesse particular, o que resolve a questão.”. Na 

sociedade, fica clara a união dos associados contra aquele que tentar impor os seus interesses 

acessórios sobre o interesse comum, e “a preponderância do poder lança-se do lado do direito, 

e é assim que pode dizer-se que a sociedade é o mecanismo da força regularisando-se a si 

própria, na medida do direito.”. 

O mecanismo de constituição da associação faz dela, para Jhering (1963, p. 206), 

“[...] mais poderosa que o indivíduo, e que, portanto, quando ella chega a ter de usar d’este 

poder para manter o seu direito contra o individuo, a supremacia é sempre d’ella, ou, o que 

mesmo vale, do direito.”. Identificam-se, pois, na associação linhas de fundamento idênticas à 

do Estado, como pontua Jhering (1963, p. 206): “[...] 1. Communidade do fim. 2. Existência 

de normas que regulam o trabalho por alcançar esse fim, quer sob a forma de contracto, lex 

privata, quer sob a forma de lei, lex publica. 3. Objecto d’estas normas: a situação jurídica da 

comunidade e dos indivíduos, os seus direitos e os seus deveres. 4. Realisação d’essas 

normas, apesar da resistência do indivíduo, por meio de coacção.”. 

O Direito, enquanto técnica de organização social fundada na coação, porém, só 

consegue cumprir a sua missão, segundo Jhering (1963, p. 212-213), se apoiado no Estado, 

especificamente no interior do Estado, posto que as relações externas ou internacionais ainda 

enfrentam a apresentação da força de forma poderosa, voltando-se à realidade do período da 

superioridade de forças. Para Jhering (1963, p. 213), “A organisação social da coacção 

constitue o advento do Estado e do Direito. O Estado é a sociedade feita detentora da força 

regulada e disciplinada da coacção. O Direito é o conjuncto dos princípios que formam essa 

disciplina.”. Sendo o fim jurídico a principal finalidade do Estado, ou seja, a formação do 
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Direito que lhe regule o exercício da força, afirma Jhering (1963, p. 213) que “[...]. A 

administração do direito é a funcção primordial do Estado.”. 

Complementando tal raciocínio, Jhering (1963, p. 215) sinaliza que a organização 

social da coação possui duas facetas: “[...] o estabelecimento do mecanismo exterior da força, 

e o dos princípios que regulam o uso d’esta. O poder publico desempenha-se de um, e o 

direito executa o outro. Estas duas noções completam-se uma á outra: o poder publico deve 

recorrer ao direito, o direito tem necessidade da assistência do poder publico.”. Posta tal 

relação é que chega Jhering a afirmar que “[...]. A impotência, a fraqueza da auctoridade 

publica, são a própria negação do Estado; porque um poder publico sem poder é coisa que se 

não comprehende. [...]”. 

O Estado, identificado por Jhering (1963, p. 219-220) com a organização social da 

coação, monopoliza o exercício desta e é, na sua opinião, a única fonte do direito, posto que 

partilha o referido autor do pensamento de que somente aquele que pode impor as suas 

normas produz efetivamente regras de direito. Não fosse assim, ressalta Jhering (1963, p. 222) 

que “[...] viria a desapparecer toda a distincção entre o direito, a moral e o bons costumes. A 

coacção exercida pelo Estado constitue o critério absoluto do direito; uma regra de direito 

desprovida de coacção jurídica, é um contra-senso: é um fogo que não queima, um facho que 

não alumia. E pouco importa que essa coacção seja exercida pelo juiz (civil ou criminal) ou 

pela auctoridade administrativa. [...]”. 

 
3.2 KELSEN E A SANÇÃO COMO ELEMENTO MATERIAL DO DIREITO  

 

Hans Kelsen tornou-se um conhecido filósofo do Direito, dentre vários motivos, pelo 

desenvolvimento de sua “Teoria Pura do Direito”, trabalhada em mais de uma de suas obras, 

mas, principalmente, na que leva idêntico nome. Referida teoria representou um marco na 

filosofia do Direito, especialmente em razão do desenvolvimento do princípio da imputação, o 

qual está diretamente relacionado à sanção. 

Extrai-se de antemão, dos ensinamentos de Kelsen (1998, p. 4), ser o Direito “uma 

ordem normativa da conduta humana, ou seja, um sistema de normas que regulam o 

comportamento humano. Com o termo ‘norma’ se quer significar que algo deve ser ou 

acontecer, especialmente que um homem se deve conduzir de determinada maneira”. 

Apresenta-se o Direito, portanto, como um conjunto normativo que disciplina a forma como 

devem os homens comportar-se. 
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Ao propor a existência de uma Teoria Pura do Direito, Kelsen (1998, p. 1) afirma a 

existência de uma teoria do Direito que “se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido 

ao Direito e excluir deste conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto 

não se possa, rigorosamente, determinar como Direito. Quer isto dizer que ela pretende 

libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos”. 

A principal característica da Teoria Pura do Direito, ao apresentar o Direito como 

uma Ciência Social Normativa, é a de diferenciá-lo das Ciências Naturais, as quais são 

regidas pelo princípio da causalidade, enquanto aquela, pelo princípio da imputação. 

Diferenciam-se tais princípios pelas conseqüências que se apresentam quando da transgressão 

de uma lei da natureza ou de uma norma jurídica. 

Em obra conjunta de Kelsen e Cossio (1952), Kelsen discorre acerca da 

diferenciação existente entre as Ciências Naturais e Sociais, bem como dos princípios da 

causalidade e da imputação. Em tal obra, Kelsen (1952, p. 12-13)104 apresenta as Ciências 

Naturais como “[...] uma ordem de coisas ou um sistema de elementos ligados uns aos outros 

como causa e efeito, ou, para dizê-lo de outra maneira, segundo um princípio específico, o 

princípio da causalidade”. Já o Direito, como uma Ciência Social, ainda para Kelsen (1952, p. 

12-14)105, se ocupa do estudo da sociedade como uma ordem de conduta humana, mas não 

especificamente as condutas humanas sujeitas ao princípio da causalidade. Ressalta o autor, 

em verdade, que o Direito se funda em normas que prevêem que, ocorrida uma transgressão, 

deve ter lugar uma sanção, e “a conexão entre a transgressão e a sanção jurídica se estabelece 

por um ato ou por vários atos de pessoas, atos criadores de Direito que tem a representação de 

uma norma.”. 

O princípio da causalidade, aplicável, como dito, às Ciências Naturais, caracteriza-se, 

segundo Kelsen (1998, p. 64), pela existência de uma relação de causa e efeito expressa na lei 

natural, independentemente de qualquer intervenção humana. Já o princípio da imputação, por 

sua vez, apresenta-se “[...] como a relação entre pressuposto e conseqüência que se estabelece 

numa lei moral ou jurídica, através de uma norma posta pelos homens [...]”. Há, portanto, no 

primeiro tipo, uma relação causal, distinta da relação normativa que se apresenta no segundo e 

que se sintetiza na expressão “dever-ser”. De acordo com o princípio da imputação, afirma 

Kelsen, em obra conjunta com Cossio (1952, p. 14-15), que a norma imputa a determinado 
                                                           
104Acima tradução livre. No original, tem-se: “El objeto de las ciencias naturales, la Naturaleza, según una de las 

diversas definiciones, es un orden de cosas o un sistema de elementos ligados los unos a los otros como causa y 
efecto, o para decirlo de otra manera, según un princpio específico, el principio de causalidad.” 

105Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] Pero la conexión entre la transgresión y la sanción jurídica se 
establece por un acto o por varios actos de personas, actos creadores de Derecho que tienen la significación de 
una norma.” 
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comportamento uma determinada consequência, que, registre-se, não será objeto do Direito, 

mas, sim, da Ciência do Direito. 

Kelsen e Cossio (1952, p. 17-19) registram, em opinião atribuída exclusivamente 

àquele, que, ao analisar o surgimento da imputação na sociedade, deve ela ser entendida como 

já presente na sociedade primitiva. Acredita ele que as primeiras normas da humanidade 

restringiram o instinto sexual e a tendência agressiva e enxerga na vingança a primeira sanção 

organizada pelo ordenamento. Pensa ainda Kelsen que, originariamente, a sociedade se regia 

por normas imputativas, por entenderem os homens, por ignorância, que os deuses castigavam 

os comportamentos não conformes. Somente posteriormente, com a aquisição de 

conhecimentos, entendeu-se que alguns comportamentos regiam-se pelo princípio da 

causalidade. 

Em síntese, Kelsen e Cossio (1952, p. 22-25)106 ressaltam, ainda em opinião 

exclusiva daquele, o que diferencia as leis causais das leis normativas, entendendo que a 

diferença entre os princípios da causalidade e da imputação “[...] se põe de manifesto na 

relação entre a condição e a consequência: na lei da Natureza se designa à condição como 

causa e à consequência como efeito, porém não intervém nenhum ato humano ou sobre-

humano. Na lei moral, religiosa ou jurídica a relação entre condição e consequência se 

estabelece por atos humanos ou sobre-humanos.”.  

A Teoria Pura do Direito é, claramente, uma teoria do Direito Positivo, rejeitando, 

portanto, qualquer relação com o Direito Natural. Quando fala em Direito Positivo, Kelsen 

(1952, p. 53-54)107 deseja, além de negar sua relação com a vontade divina, expressar “a idéia 

de que o Direito é uma ordem social eficaz. Que o Direito, enquanto objeto da ciência do 

Direito, é um direito positivo significa que o jurista não considera a uma ordem jurídica como 

válida se não quando esta ordem é, em geral, eficaz”. Há, portanto, uma certa preocupação 

com relação à eficácia da ordem normativa, muito embora o próprio Kelsen (1952, p. 53-54) 

registre que tal preocupação não implica em uma obrigação de eficácia total de todas as 

normas, sem exceção. Preocupa-se Kelsen (1952, p. 54)108, para a eficácia do Direito, que “a 

                                                           
106Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] La diferencia entre la causalidad y la imputación se pone de 

manifiesto en la relación entre la condición y la consecuencia: en la ley de la Naturaleza se designa a la 
condición como causa y a la consecuencia como efecto, pero no interviene ningún acto humano o 
sobrehumano. En la ley moral, religiosa o jurídica la relación entre condición y consecuencia se establece por 
actos humanos o sobrehumanos. [...]”. 

107Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] Pero al caracterizar el Derecho como derecho positivo 
también expresamos la Idea de que el Derecho es un orden social eficaz. Que el Derecho, en tanto que objeto 
de la ciencia del Derecho, es un derecho positivo significa que el jurista no considera a un orden jurídico como 
válido sino cuando este orden es, en general, eficaz.”. 

108Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] La eficacia del Derecho significa que es necesario que la no 
conformidad de la conducta efectiva a las normas jurídicas no sobrepase de um cierto máximum. [...].”. 
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não conformidade da conduta efetiva às normas jurídicas não ultrapasse um certo máximo”. 

Kelsen (1952, p. 54)109 deixa claro, em verdade, que “a relação entre a eficácia e a validade do 

Direito não significa que uma é idêntica à outra, nem que a eficácia de um ordenamento 

jurídico é a razão de sua validade. A razão de validade de um ordenamento jurídico é a sua 

norma fundamental [...].”. 

Apesar de frisar a não coincidência entre a eficácia e a validade do Direito, Kelsen 

deixa bastante claro em seus ensinamentos a idéia de ser o Direito uma ordem coativa, para a 

qual se torna essencial o emprego da sanção. Neste sentido, afirma Kelsen (1952, p. 57)110 que 

“[...] a ciência do Direito apresenta a regra de direito como a confirmação de que sob certas 

condições deve executar-se um ato de coerção como sanção”. Deixa claro o referido autor 

que, dentro do juízo hipotético que construíra com fundamento no princípio da imputação, 

“[...] a conseqüência imputada à condição é um ato de coerção como sanção, a ciência do 

Direito indica um elemento material da ordem social que ela qualifica de Direito”. 

Kelsen retrata, portanto, em síntese, o Direito como uma técnica de controle social, a 

qual se vale, como único meio capaz de produzir resultados efetivos, do emprego da sanção. 

Esta representa, para Kelsen (1998, p. 17), uma aplicação do princípio retributivo 

(Vergeltung), o qual “conduz a reagir a uma determinada conduta com um prêmio ou uma 

pena”. A sanção, como se observa, engloba a noção de prêmio ou castigo; todavia, para 

Kelsen (1998, p. 17), “usualmente, designa-se por sanção somente a pena, isto é, um mal – a 

privação de certos bens como a vida, a saúde, a liberdade, a honra, valores econômicos – a 

aplicar como consequência de uma determinada conduta, mas já não o prêmio ou a 

recompensa”. O conceito de sanção estabelecido por Kelsen (1998, p. 76) ratifica a ligação 

por este feita entre as sanções e as penas, especialmente quando afirma que as sanções são 

“atos de coerção que são estatuídos contra uma ação ou omissão determinada pela ordem 

jurídica [...]”. 

Acerca da teoria de Kelsen, Carrá (2017, p. 52) considera que aquele foi quem 

efetivamente desenvolveu o conceito de sanção jurídica, ao tratá-la “como dado normativo 

que caracteriza e define ontologicamente o Direito. Desse modo, explica que, quando o 

                                                           
109Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] En consecuencia, la relación entre la eficacia y la validez del 

Derecho no significa que la una es idêntica con la otra, ni que la eficacia de un ordenamiento jurídico es la 
razón de su validez. La razón de validez de un ordenamiento jurídico es su norma fundamental [...].”. 

110Acima tradução livre. No original, tem-se: “Es apoyándose sobre tales investigaciones empíricas que la 
ciencia del Derecho presenta la regla de derecho como la confirmación de que bajo ciertas condiciones debe 
ejecutarse un acto de coerción como sanción. Así, la ciencia del Derecho determina no solamente la estructura 
lógica, sino también el contenido de las reglas de derecho. Al afirmar que en este juicio hipotético la 
consecuencia imputada a la condición es un acto de coerción como sanción, la ciencia del Derecho indica un 
elemento material del orden social que ella califica de Derecho. [...].” 
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ordenamento jurídico obriga a uma conduta, na realidade está estabelecendo que, para a 

conduta oposta, existirá uma sanção”. 

Para Kelsen, ainda na sobredita obra conjunta com Cossio (1952, p. 57)111, tem-se, 

em síntese, que a sanção constitui um elemento material da ordem social que ele qualifica de 

Direito. Assim, “[...] a ciência do Direito apresenta a regra de direito como a confirmação de 

que sob certas condições deve executar-se um ato de coerção como sanção.”. Apresenta a 

ciência do Direito, portanto, não apenas a estrutura lógica, mas também o próprio conteúdo 

das regras de direito, ao estabelecer que a conseqüência para o descumprimento de 

determinada norma deve ser prevista na lei, na forma de sanção.  

 
3.3 A FUNÇÃO PROMOCIONAL DO DIREITO E AS SANÇÕES POSITIVAS SEGUNDO 

NORBERTO BOBBIO 

 
Muito embora o presente trabalho esteja a ressaltar o emprego da coerção como 

mecanismo hábil à obtenção de comportamentos socialmente desejáveis, não se pode, todavia, 

negar o avanço que o Direito tem apresentado no Estado contemporâneo, ressaltado por 

Bobbio (2007, p. XII) como a superação de uma “teoria do direito que continue a considerar o 

ordenamento jurídico do ponto de vista da sua função tradicional puramente protetora (dos 

interesses considerados essenciais por aqueles que fazem as leis) e repressiva (das ações que a 

eles se opõem)”. 

Losano (2007, p. XXXVI) ressalta, no prefácio à edição brasileira que escrevera para 

a obra de Norberto Bobbio (2007), o fato de que este seguiu, ao longo de muito tempo de sua 

trajetória acadêmica, mais precisamente até o ano de 1967, o pensamento de Kelsen, para 

quem o Direito seria prescritivo, enquanto a ciência do Direito, descritiva. A partir de tal ano, 

Bobbio abandona tal opinião para então afirmar que a ciência do Direito também seria 

prescritiva, “vez que dizia ao jurista como fazer ciência jurídica: ou seja, prescrevia-lhes 

descrever”. 

Também em meados da década de 1960 Bobbio começa a distanciar-se do 

positivismo normativista de Kelsen ao dar-se conta de que o Estado social então existente 

permeara a sociedade de tal modo que também havia influenciado o Direito. Assim, como 

fruto da doutrina do Direito Social, à função repressiva do Direito apregoada por Kelsen havia 

se acrescido uma função promocional, através da qual o Estado incentivava a prática de 

                                                           
111Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] Es apoyándose sobre tales investigaciones empíricas que la 

ciencia del Derecho presenta la regla de derecho como la confirmación de que bajo ciertas condiciones debe 
ejecutarse un acto de coerción como sanción. [...]” 
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determinados comportamentos, deixando de ser, como afirma Losano (2007, p. XL), apenas 

“castigador” para se tornar também “pagador e promotor”. 

Bobbio (2007), na realidade, ao propor a existência desta função promocional do 

Estado, visa complementar o pensamento estruturalista de Kelsen, e não descartá-lo. Kelsen, 

ao fazer da ciência do Direito uma ciência meramente descritiva, limitava-a ao estudo da 

elaboração das normas jurídicas de forma totalmente avalorativa, separando o ser do dever 

ser. Não havia, por parte de Kelsen, qualquer preocupação quanto à finalidade do Direito, 

sendo este apenas um meio. 

Adotar tal pensamento faz com que Bobbio (2007, p. XII) o associe à “passagem do 

Estado ‘garantista’ para o Estado ‘dirigista’ e, consequentemente, as metamorfoses do direito 

como instrumento de ‘controle social’, no sentido estrito da palavra, em instrumento de 

‘direção social’ [...]”. Portanto, teria o direito uma função promocional, definida pelo referido 

autor como “a ação que o direito desenvolve pelo instrumento das ‘sanções positivas’, isto é, 

por mecanismos genericamente compreendidos pelo nome de ‘incentivos’, os quais visam não 

a impedir atos socialmente indesejáveis [...], mas, sim, a ‘promover’ a realização de atos 

socialmente desejáveis”. 

Nesta mesma toada, Lafer (2007, p. LI-LII), ao analisar o ideário de Bobbio, chama a 

atenção para o fato de que este entendia que a análise estrutural do direito como um sistema, 

proposta por Kelsen, era insuficiente e não acompanhava a influência que o Estado do Bem-

estar Social tinha sobre o direito à época. Observando tal situação, Bobbio concluiu que o 

direito devia ir além de apenas “proibir e permitir”, devendo contemplar também “o promover 

e o estimular”. Assim, prossegue Lafer afirmando que o direito devia, além do controle social 

realizado pela função repressora, englobar essa dimensão social do Estado, “preocupada com 

a função de promover comportamentos por meio de estímulos e desestímulos”. Iniciou-se, 

pois, um processo de revisão conceitual do direito sob a ótica positivista, o qual era definido 

até então, exclusivamente, através do elemento da coerção, entendendo-se como ineficaz a 

norma desprovida de sanção. 

Ao revisar a análise estrutural de Kelsen sobre o direito, Bobbio (2007, p. 2) admite a 

superação do pensamento vigente no Estado Liberal clássico a partir do “emprego cada vez 

mais difundido das técnicas de encorajamento em acréscimo, ou em substituição, às técnicas 

tradicionais de desencorajamento”. Marca-se o direito, doravante, pela crise da “teoria que 

considera o direito exclusivamente do ponto de vista da sua função protetora e àquela que o 

considera exclusivamente do ponto de vista da sua função repressiva”.  
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Há de observar-se, todavia, que não está Bobbio a determinar o fim da coerção, mas, 

em verdade, a admitir o emprego de novas técnicas de controle social, em especial as técnicas 

de encorajamento, sem prejuízo das técnicas clássicas, que seriam as protetora (proibições) e 

repressiva (sanções negativas). Outrossim, está também a prever a possibilidade de se 

mesclarem comandos/proibições com sanções positivas/negativas, posto que, como afirma 

Bobbio (2007, p. 6), as duas distinções (comandos/proibições e prêmios/castigos) não se 

sobrepõem. 

Partindo de tal premissa, Bobbio (2007, p. 6) ressalta que, tradicionalmente, tende-se 

a associar as normas negativas ao reforço por sanções negativas, ao passo que às normas 

positivas empregam-se habitualmente as sanções positivas. Porém, “não há qualquer 

incompatibilidade entre normas positivas e sanções negativas, de um lado, e normas negativas 

e sanções positivas, de outro”. Assim é que ele sintetiza a possibilidade de existirem quatro 

diferentes situações: “a) comandos reforçados por prêmios; b) comandos reforçados por 

castigos; c) proibições reforçadas por prêmios; d) proibições reforçadas por castigos”. 

A função promocional do direito proposta por Bobbio (2007, p. 14-15) funda-se, 

pois, na técnica do encorajamento, a qual “visa não apenas a tutelar, mas também a provocar o 

exercício de atos conformes, desequilibrando, no caso de atos permitidos, a possibilidade de 

fazer e a possibilidade de não fazer, tornando os atos obrigatórios particularmente atraentes e 

os atos proibidos particularmente repugnantes”. 

A doutrina do neoconstitucionalismo latino-americano, conforme já descrito acima, 

enquadra-se perfeitamente na função promocional de que deve se revestir o direito. Esta 

reflete justamente a crítica que Santamaría (2016, p. 13) faz àqueles que exercitam a ciência 

jurídica, por considerar (e inclusive se incluir dentre eles) que a grande maioria dos juristas, 

influenciado pelo formalismo jurídico imperante, é declaradamente neutro e limita-se a 

aplicar a lei, sem levar em consideração o impacto social e as consequências de tal ato. O 

direito deve, sim, ser posto de forma ativa, levando em consideração não apenas o “dever 

ser”, mas o caminho a ser traçado até que o “ser” se torne o “dever ser”, bem como propondo 

os mecanismos necessários à efetiva superação deste percurso através da técnica promocional. 

Partilha de opinião semelhante Fensterseifer (2005, p. 2-4), o qual faz relevante 

crítica, também já referida anteriormente, acerca da realidade social ainda vivenciada em 

nossa sociedade, 30 (trinta) anos após a promulgação da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1998 e de seus novos valores, fundada na incapacidade que o Direito tem tido de 

adequar-se às relações sociais. O positivismo jurídico, em sua visão tradicional, apresenta-se 

como dotado de uma neutralidade jurídica, apartada da realidade social. Portanto, as novas 
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relações sociais impõem “uma nova dinâmica ao direito, o qual deve criar mecanismos para 

recepcionar a complexidade da sociedade pós-moderna na sua dimensão humana e social”. 

A função promocional do direito, suscitada por Bobbio (2007, p.15), vai ao encontro 

dos objetivos sociais do neoconstitucionalismo latino-americano, haja vista que, enquanto um 

ordenamento protetivo-repressivo, caracterizador do Estado Liberal, preocupa-se com os 

comportamentos socialmente não desejados e visa impedir ao máximo a sua prática, tem-se 

que em um ordenamento promocional “[...] interessam, principalmente, os comportamentos 

socialmente desejáveis, sendo seu fim levar a realização destes até mesmo aos recalcitrantes”. 

 
3.4 CARLOS COSSIO E A SANÇÃO SEGUNDO A TEORIA EGOLÓGICA DO DIREITO 

 

No desempenho de sua atividade acadêmica, Carlos Cossio debruçou-se sobre o 

estudo da filosofia do Direito, principalmente sobre a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, 

vindo a propor, em superação a essa (mas não necessariamente em total dessemelhança), a sua 

Teoria Egológica do Direito. Assim, apesar das divergências, existem ainda algumas 

semelhanças entre tais teorias, que serão mais adiante apresentadas. 

De antemão, cabe o registro de que a Teoria Egológica do Direito, segundo Cossio 

(1952, p. 110)112, em obra escrita em coautoria com Kelsen, entende que “o Direito é cultura, 

que é algo que o homem faz segundo valorações, portanto não duvida da realidade do 

Direito”. A cultura, ainda segundo Cossio, é marcada por duas realidades da vida, uma 

objetivada, e a outra, vivida; caracteriza-se a realidade objetiva como uma porção da 

Natureza, os objetos mundanos, não se encontrando o Direito em nenhuma porção dela. Já na 

realidade vivida, tem-se como substrato a própria vida do homem, e não apenas o seu 

organismo, “[...] destacando com isso que no substrato está o inseparável ego atuante de toda 

ação humana; daí a denominação homônima; daí que o objeto egológico seja um sinônimo da 

conduta como conduta feita objeto do conhecimento”113. 

A partir de tal reflexão é que se extrai a definição de Direito para a Teoria Egológica, 

afirmando Cossio (1952, p. 110)114 que “o Direito não é vida humana objetivada porque 

                                                           
112Acima tradução livre. No original, tem-se: “Ahora bien, la Teoría Egológica no duda que el Derecho es 

cultura, que es algo que el hombre hace actuando según valoraciones, por lo tanto, no duda de la realidad del 
Derecho.” 

113Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] en este caso [vida viviente] el sustrato es la  propia vida del 
hombre plenario y no ya su mero organismo biológico, destacando con esto que en el sustrato está el 
inseparable ego actuante de toda acción humana; de ahí la denominación epónima; de ahí que el objeto 
egológico sea un sinónimo de la conducta como conducta hecha objeto de conocimiento.” 

114Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] La pergunta formulada tiene ahora fácil respuesta: el Derecho 
no es vida humana objetivada porque puestos a señalar su sustrato perceptible no lo encontraremos en ninguna 
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postos a apontar seu substrato perceptível não o encontraremos em nenhuma porção da 

Natureza. O Direito é conduta, vida humana vivida, objeto egológico”. 

Por Teoria Egológica do Direito, portanto, pode-se entender a teoria que visa estudar 

o “conhecimento” (logos) do “eu” (ego), do comportamento humano. Repousa neste ponto, 

talvez, uma diferença entre a Teoria Pura do Direito e a Teoria Egológica do Direito, haja 

vista que aquela centraliza o Direito na norma, enquanto que esta, na conduta. Assim é que 

afirma Cossio (1952, p. 111-116) que, para a Teoria Egológica, interessa, como objeto do 

conhecimento jurídico, a conduta em sua interferência intersubjetiva de ações possíveis. 

Explicando melhor esta intersubjetividade, afirma Cossio (1952, p. 113-114)115 que “a 

intersubjetividade que define a Teoria Egológica como autêntica alteridade jurídica se refere à 

intersubjetividade do comportamento mesmo, segundo a qual este resulta em um fazer 

compartilhado, quer dizer, onde o ato de alguém, enquanto está ou impedido ou permitido por 

outro, resulta ser um ato conjunto de ambos”. Para Cossio, a norma, na Teoria Egológica do 

Direito, não aparece como um elemento fundante do Direito, mas, sim, como um elemento 

fundado. Apesar de sem a norma não se poder afirmar se um determinado ato é obrigação, ou 

dano, ou faculdade ou sanção, tem-se que, mesmo sem a norma, pode-se afirmar que a 

conduta, enquanto interferência intersubjetiva, será uma dessas quatro opções. 

Obviamente, as críticas entre tais teorias foram recíprocas, de modo que Kelsen 

(1952, p. 117-118), em defesa de sua Teoria Pura do Direito, também as teceu com relação à 

Teoria Egológica do Direito. Kelsen aponta como crítica a esta o fato de que se fundaria na 

metafísica, por afirmar ser a liberdade algo real e existente; Kelsen (1952, p. 118)116 não crê 

na liberdade como um ente real e existencial, tanto que afirma: “Eu não digo que damos 

normas porque há liberdade, senão mais vale o revés, que falamos de liberdade quando damos 

normas apesar do curso absolutamente determinado dos atos humanos.”. Cossio (1952, p. 

123)117 afirma ser esta a principal e fundamental divergência entre tais teorias e rechaça tal 

                                                                                                                                                                                     
porción de la Naturaleza. El Derecho es conducta, vida humana viviente, objeto egológico.” 

115Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] En cambio, la intersubjetividad que define la Teoría Egológica 
como auténtica alteridad jurídica, se refiere a la intersubjetividad del comportamiento mismo según la cual éste 
resulta un hacer compartido, es decir, donde el acto de alguien, en cuanto está o impedido o permitido por 
outro, resulta ser un acto conjunto de ambos. [...].” 

116Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...] Yo no digo que damos normas porque hay libertad, sino más 
vale al revés, que hablamos de libertad cuando damos normas a pesar del curso absolutamente determinado de 
los actos humanos.” 

117Afirma Carlos Cossio, como dito, ser esta a fundamental divergência entre a Teoria Pura do Direito, de Hans 
Kelsen, e a sua Teoria Egológica do Direito, sintetizando tal divergência nas seguintes palavras: “¿El público 
de estudiosos deseaba que el balance de la visita de Kelsen exhibiera y computara las discrepancias com La 
Teoría Egológica? Pues ya sabe cuál es la primera y fundamental: el problema de la libertad existencial del 
hombre de carne y hueso, negado por Kelsen como una ilusión metafísica y sostenido por la Teoría Egológica 
sobre la base de su correspondiente intuición. Esto viene a significar que Kelsen fija por definición el ambito 
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crítica afirmando que apenas a ciência natural não conheceria a liberdade, pois seria esta 

certamente do conhecimento do “homem plenário”, da cultura e da história. 

Avançando no assunto e ingressando na temática da sanção, cabe o registro de que 

Carlos Cossio (1931) transformou em uma obra literária, intitulada “O problema da coerção 

jurídica e seu estado atual”118, uma conferência que proferira em 28 de abril de 1931, na 

Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de “La Plata” (Argentina), por ocasião de concurso 

para ocupar a cátedra suplente de Filosofia do Direito. Na referida obra, Cossio (1931, p. 8)119 

é taxativo ao afirmar que “a relação entre Direito e coação é uma relação necessária”. 

Fundamenta sua afirmação em uma síntese que produz das teorias de Stammler, Giorgio del 

Vecchio, Kelsen e Gustav Radbruch, a partir da qual afirma que “está, pois, estabelecido que 

a vinculatoriedade ou bilateralidade da norma é essencial a seu caráter de jurídica” (Cossio, 

1931, p. 14)120. 

Ao referir-se a Stammler, faz Cossio uso de sua classificação das normas jurídicas, 

quando afirma existirem dois tipos de normas, pessoais ou vinculatórias. As normas pessoais 

relacionar-se-iam à esfera de ação individual, servindo para qualificar como moral um 

determinado comportamento frente às outras opções de agir de que disporia o sujeito. Já as 

normas vinculatórias estariam relacionadas, segundo Cossio (1931, p. 13)121, “às ações de 

dois ou mais sujeitos, onde o que um toma como fim, outro toma como meio e vice-versa”. 

As normas vinculatórias propostas por Stammler dividir-se-iam em convencionais (aquelas 

em que a submissão à norma depende da vontade do próprio obrigado), arbitrárias (seriam as 

normas válidas para os submissos a ela, mas não para quem as edita) e autárquicas 

(correspondem às normas válidas para os submissos a ela e para quem as impõe, estando 

acima da vontade pessoal e considerando-se sua inobservância como transgressão). 

Portanto, a essencialidade da vinculatoriedade ou bilateralidade da norma para que 

seja considerada jurídica, referida acima, está para Cossio (1931, p. 14) associada ao fato de 

que a norma jurídica se destina a regular relações entre várias pessoas, estabelecendo limites 

                                                                                                                                                                                     
de validez del deber ser lógico, por él descubierto, en tanto que la Teoría Egológica lo fija por su 
correspondencia con aquella intuición de la libertad. Toca a cada lector decidir sobre el peso de los 
argumentos.” 

118Acima tradução livre. No original, tem-se a obra como intitulada “El problema de la coercion juridical y su 
estado actual”. 

119Acima tradução livre. No original, tem-se: “La relación entre Derecho y coacción es una relación 
necesaria[...]”. 

120Acima tradução livre. No original, tem-se: “está, pues, estabelecido que la vinculatoriedad o bilateralidad de la 
norma, es esencial a su carácter de jurídica”. 

121Acima tradução livre. No original, tem-se: “Las segundas se refieren a las acciones de dos o más sujetos, 
donde lo que uno toma como fin, otro toma como médio y vice-versa”. 
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externos às ações das mesmas. Com isso, abre-se a possibilidade de manter tal limite através 

da força em caso de violação. 

Já a necessidade do emprego da força surge, para Cossio (1931, p. 14)122, do conceito 

de autarquia, haja vista que “as normas convencionais e arbitrárias são subjetivas, para o 

legislado as primeiras; para o legislador, as outras”. A validade delas, portanto, estaria 

diretamente vinculada à subjetividade dos envolvidos, muito embora o Direito exista 

objetivamente. Porém, ainda segundo Cossio (1931, p. 14)123, “se a autarquia significa 

independência e elevação por sobre toda vontade individual, significa então a força contra as 

vontades rebeldes. Do contrário, não tem nenhuma classe de existência [...]. Se se suprime a 

força, se suprime o Direito [...].”. 

Carrá (2017, p. 55) compara as teorias de Hans Kelsen e Carlos Cossio acerca dos 

elementos da norma jurídica, afirmando inexistir substancial diferença entre elas. Para o 

aludido autor, “tanto um como o outro concebem a norma jurídica sob o alicerce estrutural 

dessas duas partes indispensáveis: uma preceptiva e outra sancionatória”. Ademais, ressalta 

que, na doutrina de ambos, a sanção “continua sendo vista como elemento disciplinador a 

posteriori, isto é, disparado sempre após o comportamento ilícito”. A diferença ressaltada por 

Carrá (2017, p. 55) entre as doutrinas de Kelsen e Cossio é apenas a de que, para este, “a 

violação e a reprimenda não devem ser consideradas como o fundamental para conceituar o 

Direito”. 

Na verdade, Cossio (1946, p. 198-199)124 explica o papel da sanção para o 

cumprimento da norma jurídica comparando a relevância daquela ante a teoria positivista e a 

teoria egológica do Direito. Para a doutrina positivista, segundo Cossio, “a norma provoca 

certa conduta; quer dizer, que há uma relação causal onde a norma é a causa, e a conduta é o 

efeito. [...] O nexo causal que vincula estas causas com seus efeitos se estabelece mediante a 

sanção coercitiva [...]”. Porém, já para a Teoria Egológica do Direito, além da sanção, 

existiriam outras motivações sociais que também influiriam no cumprimento dos deveres 
                                                           
122Acima tradução livre. No original, tem-se: “Las normas convencionales y arbitrarias son subjetivas, para el 

legislado, las unas; para el legislador, las otras”. 
123Acima tradução livre. No original, tem-se: “Si la autarquia significa independencia y elevación por sobre toda 

voluntad individual, significa entonces la fuerza contra las voluntades rebeldes. De lo contrario no tiene 
ninguna clase de existencia; [...]. Si se suprime la fuerza, se suprime el Derecho [...].”. 

124 Acima tradução livre. No original, tem-se: “La doctrina dominante trabaja sobre la idea de que la norma 
provoca cierta conducta; es decir, que hay una relación causal donde la norma donde la norma es la causa y la 
conducta es el efecto. [...] El nexo causal que vincula estas causas con sus efectos se establece mediante la 
sanción coercitiva, de tal manera que es la motivación que se produce con la sanción la que provoca en el 
súbdito este efecto de conducta. [...]. 
[...] E la verdad también es que la motivación que puede suscitar el temor a la sanción, en nada difiere 
psicológicamente de cualquier otra motivación, de modo que no se ve cómo el jurista puede pretender estar de 
lleno en la realidad, si excluye algo de lo que la propia realidad le da.” 
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jurídicos, não podendo o jurista, pois, desconsiderar outras causas sociais que impiliriam o ser 

humano ao cumprimento da norma jurídica, ressaltando Cossio que “a verdade também é que 

a motivação que pode suscitar o temor à sanção em nada difere psicologicamente de qualquer 

outra motivação, de modo que não se vê como o jurista pode pretender estar pleno na 

realidade se exclue algo do que a própria realidade lhe dá”. Observa-se que a sanção, para 

Cossio, possui relevante papel na determinação do cumprimento da norma pelo ser humano; 

todavia, há de se fazer o registro de que a sanção, em sua opinião, não exclui a existência e, 

principalmente, a influência que outros fatores sociais, a exemplo de causas econômicas, 

políticas, religiosas etc., possuem sobre o comportamento do agente. 

Cossio (1946, p. 207-208)125 entende que, ao se qualificar a norma jurídica como um 

juízo categórico (uma ordem ou um imperativo), como pretende Kelsen, a sanção não poderia 

ser entendida como um “[...] componente jurídico essencial, posto que a sanção se agregava 

ao preceito ordenado sem acrescentar-lhe juridicidade, uma vez que a juridicidade já a tinha o 

preceito desde antes: em efeito, ao dar a cada um o que é seu se cumpre com o preceito.”. Em 

contraposição a Kelsen, entende Cossio (1946, p. 200)126 que, em verdade, a norma jurídica 

traria em si um juízo disjuntivo, apurado através da análise da relação gnoseológica entre 

significação e objeto. Afirma Cossio que “a mesma norma que conceitualmente lhe dá ou 

menciona ao jurista o sentido do dever jurídico cumprido, essa mesma norma, ao somente 

mudar o signo de lícito a ilícito em sua estrutura disjuntiva, lhe segue dando o sentido da 

conduta que é transgressão”. Portanto, cumprido ou não o dever jurídico, ressalta Cossio que 

“é invariavelmente a mesma relação dogmática entre a norma e a conduta; é a relação de um 

sentido axiológico em forma conceitual, a seu substrato de sentido; relação significativa de 

alcance dogmático e não relação causal de interesse sociológico”. 

 
3.5 HERBERT HART E O PAPEL DA SANÇÃO NO POSITIVISMO 

 
Herbert Lionel Adolphus Hart é, assim como Hans Kelsen, um adepto do 

Positivismo, muito embora não siga estritamente o pensamento externado por este autor, 
                                                           
125Acima tradução livre. No original, tem-se: “De ninguna manera se podía ver que la sanción era un 

componente jurídico esencial, puesto que la sanción se agregaba al precpto ordenado sin añadirle juricidad en 
cuanto que la juricidad ya la tenía el precpto desde antes; en efecto, el dar a cada uno lo suyo, se cumple con el 
cumplimiento del precepto.” 

126Acima tradução livre. No original, tem-se: “Por eso acá, volviendo a la relación gnoseológica entre 
significación y objeto, corresponde destacar que la misma norma que conceptualmente le da o le mienta al 
jurista el sentido del deber jurídico cumplido, esa misma norma, con sólo cambiar de signo de lo lícito a lo 
ilícito en su estructura disyuntiva, le sigue dando el sentido de la conducta que es transgressión. De modo que 
se cumpla o no se cumpla el deber jurídico, es invariablemente la misma relación dogmática entre la norma y 
la conducta; es la relación de un sentido axiológico en forma conceptual, a su substrato de sentido; relación 
significativa de alcance dogmático y no relación causal de interés sociológico. [...]” 
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podendo-se registrar alguns pontos de divergências, inclusive no que diz respeito ao papel que 

é conferido à sanção dentro do ordenamento jurídico. Cumpre, todavia, antes de se apontar 

eventuais divergências, tentar sintetizar o raciocínio daquele, a fim de facilitar a compreensão 

de opiniões diversas que porventura sejam apresentadas. 

Em sua obra “O Conceito de Direito”, Hart (1994) apresenta-se como adepto de uma 

Filosofia do Direito positivista e normativista, haja vista que enxerga o Direito como um 

sistema de normas existente como um dado positivo. Todavia, há de fazer-se a ressalva de que 

Hart (1994, p. 16) afirma ser “crucial para a compreensão do direito” a distinção entre regras 

sociais e meros hábitos convergentes de comportamento. 

Ao se debruçar sobre a obra de Hart, Fuertes-Planas Aleix (2007, p. 143-144)127 bem 

ressalta o que entende aquele por regra, afirmando que “o termo ‘regra’ possibilita a 

diferenciação do Direito da simples coerção, diferenciação impossível de se realizar sob a 

concepção imperativista do Direito. A regra é concebida em termos sociais, derivada das 

fontes sociais, e existente em virtude de práticas sociais”. 

Afirma Hart (1994, p. 26) que a forma padrão da norma de Direito se dá em dois 

sentidos: inicialmente, ela indica um tipo geral de conduta (diretiva geral) e aplica-se a uma 

categoria geral de pessoas, sem a necessidade de um funcionário do Estado, individualmente, 

determinando a cada um que cumpra a norma. Apenas em segundo plano, ou seja, se 

verificado o não cumprimento da norma, é que devem ser empregadas as diretivas oficiais 

individualizadas, por intermédio dos funcionários do Estado, e, se for o caso, aplicada a 

sanção prevista na norma. 

Apesar de apresentarem a regra social e o hábito social um ponto de semelhança, 

existem, para Hart (1994, p. 64-65), algumas diferenças que devem ser ressaltadas. De 

semelhança, apresentam a circunstância de que o comportamento objeto tanto da regra quanto 

do hábito é geral, ou seja, é repetido pela maior parte do grupo. Todavia, existem três 

diferenças entre elas que, para Hart, merecem ser destacadas: 

a) Quando se fala de um hábito social, está-se diante de uma convergência de 

comportamento do grupo social; todavia, “o desvio do procedimento regular não 

é necessariamente objecto de qualquer forma de crítica”. A convergência de 

comportamento não é, porém, suficiente para se afirmar estar-se diante de uma 

regra social, pois “onde há uma tal regra, os desvios são geralmente vistos como 

                                                           
127Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...]. El término ‘regla’ posibilita la diferenciación del Derecho de 

la simple coerción, diferenciación imposible de realizar bajo la concepción imperativa del Derecho. La regla es 
concebida en términos sociales, derivada de fuentes sociales, y existente en virtud de prácticas sociales.” 
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lapsos ou faltas susceptíveis de crítica, e as ameaças de desvio são objecto de 

pressão no sentido da conformidade, embora as formas de crítica e de pressão 

variem consoante os diferentes tipos de regra”. 

b) Tomando por base a conduta desviante da regra social, “a crítica por causa do 

desvio é encarada como legítima ou justificada neste sentido, tal como sucede 

com as exigências de observância do padrão quando há ameaça de desvio”, o que 

não se observa quando se está diante do descumprimento de um hábito. 

c) As regras sociais apresentam um aspecto interno que não se observa nos hábitos 

sociais. Assim, “[...] para que uma regra social exista, alguns membros, pelo 

menos, devem ver no comportamento em questão um padrão geral a ser 

observado pelo grupo como um todo”. Tal característica não se encontra no 

hábito social, pois neste caso “[...] esta generalidade constitui simplesmente um 

facto relativo ao comportamento observável na maior parte do grupo. Para que 

haja um tal hábito, não se exige que nenhum dos membros do grupo pense, de 

qualquer modo, no comportamento geral ou saiba sequer que o comportamento 

em questão é geral [...]”. 

A partir da concepção de Hart acerca das regras sociais, pode-se extrair de seu 

raciocínio a previsão de determinadas regras que trazem em seu bojo a constituição de 

obrigações ou deveres. Existem para Hart (1994, p. 37-38), porém, normas jurídicas que nem 

sempre impõem comportamentos, mas se referem à forma como os atos devem ser praticados, 

como, p. ex., as normas que determinam a competência de tribunais. Neste caso, quando um 

juiz desrespeita tal norma, não se quer dizer que o conteúdo da sentença esteja errado, mas 

apenas o descumprimento da forma. 

Observa-se, pois, que o pensamento de Hart diferencia-se do de Kelsen por não fazer 

coincidir regra e sanção, o que, obviamente, não descarta a importância desta. As leis 

genuínas seriam, segundo Kelsen, comandos dirigidos a funcionários do Estado para aplicar 

sanções, caso determinada condição (comportamento ou omissão) viesse a ser implementada. 

Portanto, para Kelsen, o Direito não seria uma ordem baseada em ameaça (coerção), mas 

ordens direcionadas a funcionários públicos para aplicarem sanções. Ao tratar o Direito como 

uma ordem imperativa, não concebia Kelsen a possibilidade de não ser aplicada a sanção 

àquele que a descumprisse, muito embora se tenha conhecimento, hoje, da existência de 

outros fatores que permeiam a aplicação da norma jurídica, muito além da sua exclusiva 

violação. 
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Hart (1994, p. 44-48) critica tal ponto de vista de Kelsen, por entender que dá 

demasiada importância à forma como os tribunais aplicam o direito, esquecendo-se de como o 

Direito é usado para controlar, orientar e planejar a vida fora dos tribunais. Nestes termos, 

afirma Hart que “[...] não é necessáro que uma sanção esteja prescrita para a violação de cada 

lei; é tão só necessário que toda a lei ‘genuína’ dirija a aplicação de uma qualquer sanção. 

Assim pode dar-se o caso de que um funcionário que não cumpra tais diretivas não seja 

passível de punição, e, realmente, é o que sucede em muitos sistemas jurídicos”. 

Entende Hart (1994, p. 92) “que a teoria do Direito que o concebe como ordens 

coercivas teve a sua origem, não obstante os seus erros, numa apreciação perfeitamente 

correcta do facto de que onde há direito, aí a conduta humana torna-se em certo sentido não-

facultativa ou obrigatória”. É bem verdade ainda que, para Hart (1994, p. 43), as regras 

coercivas são consideradas as únicas regras jurídicas genuínas, como referido no parágrafo 

anterior. Porém, surge em Hart a concepção de existirem normas jurídicas desprovidas de 

sanção, o que, todavia, não as desnatura como regras jurídicas. Assim, ele diferencia estas em 

normas primárias e secundárias. 

Contrariando o que fora outrora proposto por Kelsen, em especial a afirmação deste 

de que a teoria do Direito se fundaria exclusivamente em uma ordem coercitiva, Hart (1994, 

p. 57) entende que esta assertiva não seria capaz, por exemplo, de explicar os seguintes 

aspectos: 

1) o fato de uma norma jurídica poder abranger até mesmo aqueles que a elaboram, 

impondo-lhes deveres;  

2) a existência de normas que não trazem deveres, mas apenas conferem poderes; 

3) o fato de certas regras jurídicas serem originadas do costume, não dependendo de 

qualquer ato consciente de criação do Direito. 

Com a diferenciação das normas jurídicas, concebe Hart (1994, p. 101-107) um 

processo evolutivo do sistema jurídico, que fez a sociedade passar de um momento pré-

jurídico para o de existência de um sistema jurídico avançado. Ao analisar a obra de Hart, 

Fuertes-Planas Aleix (2007, p. 155-156)128 explica tal processo evolutivo do sistema jurídico, 

afirmando que “Hart utiliza a antropologia para explicar a sucessão das distintas classes de 

normas com uma visão dinâmica, analisando os conceitos que forma a estrutura do 
                                                           
128Acima tradução livre. No original, tem-se: “Hart utiliza la antropología para explicar la sucesión de las 

distintas clases de normas con una visión dinámica, analizando los conceptos que forman la estructura del 
pensamiento jurídico, para lo que realiza la diferenciación entre los elementos jurídicos de una estructura social 
primitiva y los de un moderno sistema jurídico, a partir de los defectos, imperfecciones e insuficiencias que 
presentan los elementos jurídicos de la estructura social primitiva, cuando se trasponen a los de los modernos 
ordenamientos jurídicos.” 
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pensamento jurídico, para o que realiza a diferenciação entre os elementos jurídicos de uma 

estrutura social primitiva e os de um moderno sistema jurídico [...]”. 

Explicitando tal processo evolutivo, afirma Hart (1994, p. 101-107) ser possível a 

existência de uma sociedade sem poder legislativo e sem tribunais, fundada apenas em 

normas que denomina de “primárias”. Todavia, tais normas apresentam alguns defeitos, no 

caso: 1) não formam um sistema; 2) são regras estáticas; 3) a pressão social é ineficaz para 

manter as regras. O remédio para os defeitos apresentados por tais tipos de normas ditas 

primárias seria, ainda segundo Hart (1994, p. 101-107), a sua complementação por regras 

secundárias. Estas se encontram em planos diferentes daquelas: enquanto as regras primárias 

dizem respeito às ações, as secundárias dizem respeito às próprias regras primárias, 

especificando a forma como estas podem ser criadas, eliminadas ou alteradas.  

Assim, Hart (1994, p. 101-107) explicita que o remédio para o primeiro defeito seria 

a elaboração de uma “regra de reconhecimento”, através da qual se estabeleceriam as 

características ou a forma através da qual se poderia afirmar serem as regras primárias 

formadoras ou integrantes de um sistema jurídico. O segundo defeito seria, para Hart, 

remediado através da introdução de “regras de alteração”, que confeririam poderes a alguém 

ou a um grupo de indivíduos para introduzir novas regras primárias, ou alterar ou suprimir as 

já existentes. Por fim, o remédio para o terceiro defeito seria a instituição de “regras de 

julgamento”, as quais confeririam a determinados indivíduos o poder de proferir 

determinações dotadas de autoridade respeitantes à questão da violação das regras primárias. 

Estas regras de julgamento atribuiriam poderes judiciais e um estatuto especial às declarações 

judiciais sobre a violação de obrigações e, dependendo da evolução do sistema, este tipo de 

regras secundárias poderia estatuir sanções para o caso de descumprimento de regras 

primárias. 

Sintetizando o papel que confere às normas secundárias, em especial à regra de 

reconhecimento, afirma Hart (1994, p. 111) que “é esta situação [situação social mais 

complexa, em que uma regra secundária de reconhecimento seja aceite e utilizada para a 

identificação das regras primárias de obrigação] que merece, admitindo que alguma o mereça, 

ser designada como fundamento de um sistema jurídico”. Fundado nesta afirmação, declara 

Hart (1994, p. 128-129), de forma incisiva, a existência de duas condições mínimas para que 

se possa assegurar a existência de um sistema jurídico, no caso as regras de comportamento 

(ou normas primárias) válidas segundo os critérios últimos de validade do sistema devem ser 

geralmente obedecidas, e as suas regras de reconhecimento (ou normas secundárias) devem 
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especificar os critérios de validade jurídica, bem como as regras de alteração e julgamento que 

são aceitas como padrões públicos. 

Por fim, há de se frisar que Hart (1994, p. 115) critica a opinião, semelhante à de 

Kelsen, de que a eficácia de uma norma jurídica estaria relacionada à validade desta. Para 

aquele, a eficácia da norma só estaria relacionada à sua própria validade se a regra de 

reconhecimento das normas do sistema jurídico afirmasse que uma determinada regra deixaria 

de integrá-lo se sua eficácia cessasse, o que não é o caso. Portanto, inexiste qualquer 

vinculação entre eficácia e validade das normas jurídicas. 

 

3.6 DE UMA NECESSÁRIA REINTERPRETAÇÃO DO ART. 182, § 4°, DA 

CONSTITUIÇÃO 

 

O cerne da presente pesquisa gira, como já referido anteriormente, em torno da 

problemática do cumprimento da função social pelas propriedades urbanas caracterizadas 

como não edificadas, não utilizadas ou subutilizadas, as quais, obviamente, também devem se 

sujeitar ao dever constitucional inserto no art. 5º, XXIII, segundo o qual a propriedade, em 

qualquer espécie, atenderá à sua função social.  

Ao disciplinar a atuação do poder público municipal na exigência do cumprimento 

da função social pela propriedade imobiliária urbana, o legislador constituinte, no art. 182, § 

4°129, concedeu-lhe, na textualidade da norma, a faculdade de exigir o adequado 

aproveitamento do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, através do 

emprego dos instrumentos de política urbana de parcelamento ou edificação compulsórios, 

IPTU progressivo no tempo e desapropriação mediante pagamento com títulos da dívida 

pública. 

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

gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem- estar de seus habitantes. 
[...] 
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 
da cidade expressas no plano diretor. 
[...] 
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, 
exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada 
pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
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A despeito de o art. 182, § 4°, da Constituição Federal haver tratado a atuação do 

poder público municipal, no que diz respeito ao emprego das sanções lá previstas para a 

hipótese de descumprimento da função social da propriedade por tais espécies de solo urbano, 

como facultativa, não se vislumbra, no Estatuto da Cidade, em especial no seu art. 4°, outro 

mecanismo hábil a forçar o proprietário ao alcance da função social da propriedade dos 

referidos tipos de solo. Assim, a ausência de outra modalidade de sanção, seja de aplicação 

obrigatória ou facultativa, ou de outro instrumento jurídico, associada ao raríssimo emprego 

dos aludidos instrumentos de política urbana por parte dos Municípios, tem feito com que, ao 

final, o cumprimento da função social da propriedade urbana seja uma decisão exclusiva do 

proprietário, sem qualquer espécie de ingerência por parte do poder público municipal. 

Portanto, parece instalar-se uma contradição entre os aludidos dispositivos 

constitucionais, violando a coerência que deve existir dentro dos sistemas normativos. Ao 

mesmo tempo em que a Constituição Federal obriga a todas as espécies de propriedade o 

atendimento de sua função social, confere ao poder público municipal a faculdade de exigir o 

seu cumprimento no caso dos aludidos tipos de solo urbano. Ora, se o cumprimento da função 

social da propriedade é um dever fundamental do propretário, se ao poder público municipal 

incumbe também o dever de exigir o cumprimento da função social da propriedade urbana, 

como visto no capítulo anterior, e se o poder público municipal é o único legitimado a exigir o 

cumprimento da função social da propriedade urbana, como se pode falar em mera faculdade 

de utilização dos instrumentos de política urbana? 

O tratamento da situação como facultativa tem feito com que, em verdade, essa 

faculdade se apresente como uma verdadeira omissão, tanto que são raros os Municípios 

brasileiros que já regularam o emprego de tais sanções. Alguns deles, por outro lado, quando 

o fizeram, incorreram em inconstitucionalidades, como registra Pontes (2018, p. 141-149) ao 

apontar, no terceiro capítulo de sua obra, uma série de inconstitucionalidades de legislação 

outrora vigente no Município de Sobral-CE. 

Faz-se necessária, portanto, a construção de interpretação constitucional que supere a 

aparente contradição suscitada, a fim de dar eficácia à norma constitucional que impõe o 

efetivo cumprimento da função social por todas as espécies de propriedades, em especial a 

propriedade imobiliária urbana caracterizada como não utilizada, não edificada ou 

subutilizada, associada ao entendimento já externado no presente trabalho de que o poder 

público possui, em verdade, o dever de exigir o cumprimento da função social da propriedade 

urbana. Admite Piovesan (2003, p. 28) que é “[...] inconcebível a compreensão de normas 

constitucionais tomadas isoladamente, à margem do sistema, em face da necessária 
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interpretação sistemática e teleológica, que ilumina a regra constitucional em todas as suas 

possíveis dimensões de sentido”, de modo que se deve buscar superar a aparente contradição 

reportada. 

A baixa eficácia do dispositivo constitucional que determina o cumprimento da 

função social da propriedade pode estar associada ao fato, registrado por Streck (1999, p. 22-

24), de que, no Brasil, não existiu (ou não se concretizou) o Estado do Bem-Estar Social, o 

que faz com que a minimização do Estado decorrente do avanço do neoliberalismo apresente 

características diversas da de outros Estados onde o Estado Providência foi bem caracterizado. 

No Brasil, afirma o autor que o Estado do Bem-Estar Social serviu à elite, que se apropriou do 

Estado e de suas ações. Nestes termos é que afirma Streck (1999, p. 23-24) que no Brasil não 

chegaram a se concretizar as promessas da modernidade, “[...] E, já que tais promessas não se 

realizaram, a solução que o establishment apresenta, por paradoxal que possa parecer, é o 

retorno ao Estado (neo)liberal. Daí que a pós-modernidade é vista como a visão neoliberal 

[...]”. Exemplo dessa resposta liberal é a proposta de Emenda Constitucional nº 80/2019130, 

que visa, justamente, dentre outros objetivos, alterar a redação do art. 182 da Constituição, 

tendo por finalidade retirar do poder público municipal o poder de desapropriar imóveis em 

caso de descumprimento da função social da propriedade, condicionando a sua efetivação à 

prévia autorização do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário, além de haver proposto a 

fixação da indenização no valor de mercado do bem. Há, em referida proposta de emenda 

constitucional, indevida tentativa de intromissão dos Poderes Legislativo e Judiciário sobre o 

Executivo, violando a independência e harmonia que deve reger a relação entre os mesmos, 

consoante o art. 2º da Constituição Federal.  

Não se conforma Streck (1999, p. 22-24) com o recrudescimento do Estado 

(neo)liberal, pugnando, pois, por uma defesa das instituições da modernidade, a exemplo do 

que se pretende no presente trabalho com relação à função social da propriedade. Vai mais 

adiante Streck (1999, p. 31-32) ao afirmar que no Brasil o Direito não tem cumprido o seu 

                                                           
130A redação proposta no bojo da referida PEC para o art. 182 da Constituição Federal é a seguinte: 

“Art. 182. [...]§ 2° A propriedade urbana cumpre sua função social quando é utilizada sem ofensa a direitos de 
terceiros e atende ao menos uma das seguintes exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 
plano diretor:  
I- parcelamento ou edificação adequados;  
II- aproveitamento compatível com sua fmalidade;  
III - preservação do meio ambiente ou do patrimônio histórico, artístico, cultural ou paisagístico. 
[...] 
§ 5° O descumprimento da função social de que trata o § 2° somente será declarado por ato do Poder 
Executivo, mediante autorização prévia do Poder Legislativo, ou por decisão judicial.  
§ 6° A desapropriação por descumprimento da função social será feita pelo valor de mercado da propriedade 
urbana.” 
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papel de instrumento de transformação social, atuando de forma desfuncional tanto ele quanto 

as instituições responsáveis por sua aplicação. Expressa-se o autor de forma contundente ao 

afirmar que “O Direito brasileiro e a dogmática jurídica que o instrumentaliza está assentado 

em um paradigma liberal-individualista que sustenta essa desfuncionalidade, que, 

paradoxalmente, vem a ser a sua própria funcionalidade!”. Com base em tal raciocínio é que 

Streck (1999, p. 34-35) afirma que se enfrenta no Brasil uma crise no modo de produção do 

Direito, marcadamente individualista. 

Sintetizando o seu raciocínio, Streck (1999, p. 36-37) suscita um questionamento que 

representa, quase que fielmente, o problema discutido no presente trabalho, ao indagar: 

“Estamos, assim, em face de um sério problema: de um lado temos uma sociedade carente de 

realização de direitos e, de outro, uma Constituição Federal que garante estes direitos da 

forma mais ampla possível. Este é o contraponto. Daí a necessária indagação: qual é o papel 

do Direito e da dogmática jurídica neste contexto?”. Ora, como já referido anteriormente 

acerca do objeto de pesquisa, existem direitos que têm a sua implementação dependente do 

cumprimento da função social da propriedade, como, por exemplo, o direito à moradia e o 

direito à cidade. 

Assim, a construção dessa esperada interpretação constitucional que venha a, de fato, 

implementar a função social da propriedade urbana, ainda que exclusivamente com relação 

aos vazios urbanos prejudiciais ao desenvolvimento das cidades, perpassa pelo resgate do 

sentimento de coletividade, de solidariedade social que está por trás da função social de tal 

direito e também pela emergente concepção ambiental que tem mobilizado e movido o ideário 

nacional e internacional, através de diversas linhas de pensamento que buscam, ao final, um 

objetivo comum, que é a preservação do meio ambiente, nele compreendido a sua esfera 

urbana (meio ambiente artificial ou construído). 

Tal interpretação, portanto, deve ser realizada sob a técnica denominada de 

sistemática, cuja nomenclatura, segundo Guastini (2018, p. 290)131, é utilizada para “[...] 

designar não uma técnica interpretativa individual, senão uma inteira família de técnicas 

diferentes [...]”, que possuem em comum as características de buscar o contexto em que se 

localiza a norma a ser interpretada e presumir a coerência e congruência do ordenamento 

                                                           
131 Acima tradução livre. No original, tem-se: “A decir verdad, la locución «interpretación sistemática» es 

ampliamente usada para designar no una técnica interpretativa individual, sino más bien una entera familia de 
técnicas diferentes, cuyo único carácter común quizá es el de apelar: (a) por una parte al contexto dentro de 
cual se ubica la disposición a interpretar, y (b) por la otra, a La presunción de coherencia (ausência de 
antinomias) y congruência (ausência de desarmonias axiológicas) del ordenamiento jurídico.”. 
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jurídico. Afirma ainda Guastini (2018, p. 291)132 que, na prática, “[...] faz-se interpretação 

sistemática toda vez que, para decidir o significado de uma disposição, não se mira à 

disposição considerada de maneira isolada, senão ao contexto no qual se localiza.”. 

Cita Guastini (2018, p. 292-297) sete técnicas de interpretação sistemática, às quais 

denomina de “combinação de dispositivos”, “topográfica”, “constância terminológica”, 

“inconstância terminológica”, “construção dogmática”, “prevenção de antinomias” e 

“prevenção e solução de lacunas”. Aparenta ser a adequada à situação referida neste trabalho 

a técnica denominada de “prevenção de antinomias”, também intitulada de “interpretação 

adequadora”, a qual, segundo Guastini (2018, p. 299-300)133, se aplica “[...] toda vez que se 

adapta – precisamente, se adéqua – o significado de uma disposição ao significado 

(previamente estabelecido) de outras disposições de classificação superior.”. Tal 

superioridade, segundo o autor, aplica-se tanto nas hipóteses de uma superioridade material 

(relação lei/Constituição, por exemplo), uma superioridade estrutural (lei delegante e decreto 

legislativo delegado) ou de superioridade axiológica (relação entre os princípios gerais ou 

fundamentais do ordenamento e o restante das normas). Especificando esta última espécie de 

superioridade, afirma Guastini (2018, p. 304)134 que, neste caso, “interpreta-se uma disposição 

qualquer de maneira conforme aos princípios gerais ou fundamentais que governam aquele 

setor particular do direito ou o ordenamento em sua integridade. [...].”. Prossegue Guastini 

(2018, p. 361)135 afirmando que a condição de princípio conferida a uma determinada norma 

significa sua superioridade em relação a outra, ainda que uma superioridade axiológica. 

Ora, a política urbana, capítulo em que se encontra inserida a norma prevista no art. 

182, § 4º, da Constituição, é regida pelo princípio da função social da propriedade, cuja 

implementação fora alçada à condição de dever fundamental de todos os proprietários. 

                                                           
132 Acima tradução livre. No original, tem-se: “En la práctica, se hace interpretación sistemática toda vez que, 

para decidir el significado de una disposición, no se mira a la disposición considerada de manera aislada, sino 
al contexto en el que se ubica.”. 

133 Acima tradução livre. No original, tem-se: “En suma, se hace interpretación adecuadora toda vez que se 
adapta – precisamente, se adecua – el significado de una disposición al significado (previamente establecido) 
de otras disposiciones de rango superior. Sin embargo, se debe observar: la «superioridad» em cuestión puede 
ser, indiferentemente, una superioridad material (como la que media entre ley e Constitución), una 
superioridad estructural (como la que media entre ley de delegación y decreto legislativo delegado), o una 
superioridad axiológica (como la que media entre los principios generales o fundamentales del ordenamiento 
y las normas restantes).”. 

134  Acima tradução livre. No original, tem-se: “Así también: se hace interpretación adecuadora cuando, ante la 
duda, se interpreta una disposición cualquiera de manera conforme a los princípios generales o 
fundamentales que gobiernam aquel sector particular del derecho o el ordenamiento en su integridad. [...].”. 

135  Acima tradução livre. No original, tem-se: “En general, en sede de interpretación, argumentar por principios 
consiste en apelar a una norma (explícita o implícita), de la que se asume su «superioridad» - en algún 
sentido – respecto a la disposición a interpretar, la cual debe ser adecuada al significado de aquella. Y tratar 
una norma como principio significa precisamente asumir su superioridad – por lo menos la superioridad 
axiológica – respecto a otra.”. 
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Portanto, não parece ser possível interpretar-se as normas que buscam a sua implementação 

sem levar em consideração o referido dever fundamental, corporificador do princípio da 

função social da propriedade. 

Ainda acerca da interpretação sistemática, Bonavides (2004, p. 130) afirma que a 

ideia de sistema carrega consigo outras a ela diretamente atreladas, tais como a de unidade, 

totalidade e complexidade, influindo as mesmas sobre os princípios constitucionais. Portanto, 

para Bonavides (2004, p. 130), “[...] Esses [os princípios] não só exprimem determinados 

valores essenciais – valores políticos ou ideológicos – senão que informam e perpassam toda 

a ordem constitucional, imprimindo assim ao sistema sua feição particular, identificável, 

inconfudível, sem a qual a Constituição seria um corpo sem vida, de reconhecimento 

duvidoso, se não impossível.”. Partindo de tal premissa, afirma Bonavides (2004, p. 131) que 

a interpretação das normas constitucionais deve ser “[...] regida basicamente pelo critério 

valorativo extraído da natureza mesma do sistema. Faz-se assim suspeita ou falha toda análise 

interpretativa de normas constitucionais tomadas insuladamente, à margem do amplo contexto 

que deriva do sistema constitucional.”. 

Outra relevante situação ponderada por Bonavides (2004, p. 138) é de que o processo 

interpretativo da Constituição não pode “[...] prescindir do critério evolutivo, mediante o qual 

se explicam as transformações ocorrentes no sistema, bem como as variações de sentido que 

tanto se aplicam ao texto normativo, como à realidade que lhe serve de base – a chamada 

realidade constitucional, cuja mudança é, não raro, lenta e imperceptível ao observador 

comum.”. 

O neoconstitucionalismo latino-americano representa, como já exposto, uma das 

tendências que caminha neste sentido, apresentando-se na Constituição Federal de 1988 como 

propulsor de uma mudança de paradigma no que diz respeito à forma como deve ser 

empregada a propriedade, através de sua funcionalização. Na visão de Fonseca (2015, p. 312), 

como já ressaltado anteriormente, a propriedade foi alçada ao centro do drama latino-

americano em razão da forma jurídica de apropriação de terras de modo excludente e 

concentrador, que utilizava a injustiça social e a violência estatal e privada como estratégia de 

manutenção. Coube às novas constituições do período de redemocratização a introdução de 

uma nova percepção, mais includente e aberta a novos formatos e titulares antes negados em 

seus direitos territoriais, como índios e negros, em especial, mas afetando pobres e migrantes 

em geral. 

Especificamente com relação ao instituto da propriedade, ressalta Fonseca (2015, p. 

315) que o neoconstitucionalismo latino-americano operou mudanças no direito constitucional 
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de vários países da América Latina, de modo que, “na nova sintaxe constitucional da 

propriedade, o evento central é que, em todas as constituições latino-americanas, o caráter 

absoluto e sacral da propriedade cede à crescente obrigacionalização e funcionalização 

(função social da propriedade), e a propriedade é ‘adjetivada’”. Registra o referido autor, 

porém, que essa funcionalização da propriedade tem um caráter secundário, haja vista a 

facilidade com que se adapta ao modelo liberal-exclusivista de propriedade, demandando, 

portanto, o emprego de mecanismos jurídicos correlatos que, em comunhão de esforços com 

as alterações constitucionais, sejam capazes de efetivá-las.  

A função social da propriedade, como já ressaltado ao longo de todo o presente 

estudo, apresenta-se, em conformidade com a opinião de Fonseca (2015, p. 321), como um 

“novo e formidável contraponto” à ideologia liberal, que demanda, portanto, a necessidade de 

uma ressignificação do instituto da propriedade. Esta, porém, somente será alcançada a partir 

de uma efetiva exigência da função social da propriedade, a atuar como mecanismo para se 

perseguir satisfatoriamente essa mudança de perspectiva pessoal e individualista buscada pelo 

Direito. 

Corrobora-se com a opinião de Melo (2012, p. 22-23), no sentido de que a simples 

existência de normas, ainda que constitucionais, determinando a implantação de princípios 

que visam transformar a realidade social não é, muitas vezes, por si só, capaz de alcançar tal 

objetivo, haja vista que se depara, na prática, com realidades mais tortuosas do que supõe o 

direito. Isto é constatado, segundo o referido autor, “[...] quando princípios e normas são 

colocados em face das situações concretas que se propõem transformar e, ainda mais, quando 

se considera o emaranhado de ideologias com que se depara a vontade constitucional no 

percurso entre o texto e a realidade”. Tal afirmação se concretiza, de maneira categórica, com 

a função social da propriedade, a qual vai de encontro à ideologia liberal e a um de seus 

principais institutos, que é a propriedade, a ser explorada de forma livre. 

A construção de uma interpretação constitucional que contribua para a efetivação da 

função social da propriedade vai ao encontro do pensamento de Melo (2012, p. 22-23), para 

quem, por muitas vezes, não se compreende que a eficácia das normas envolve fatores outros 

que não apenas a própria existência destas. A despeito disso, para o autor, “[...] não se pode 

afirmar que seja irrelevante a existência ou inexistência de previsões legais de transformação 

social. É forçoso reconhecer que a existência das previsões estimula e legitima reivindicações 

de mudança. [...]”. 

Justamente em razão disso é que Fensterseifer (2005, p. 2) chama a atenção para a 

necessidade de uma “reconstrução conceitual do direito de propriedade à luz dos novos 
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valores constitucionais agregados ao seu conteúdo, entre eles: a dignidade humana, a justiça 

social e a proteção do meio ambiente”. Chama Fensterseifer (2005, p. 16) a atenção para a 

necessidade de que a propriedade seja exercida em conformidade com o interesse social, 

devendo este prevalecer, haja vista que da concretização da função social da propriedade é 

que se implementam os valores mais elementares do Estado social e democrático de Direito, 

entre eles o bem estar social, o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana e o direito à 

vida.  

Santamaría (2016, p. 13), também adepto do novo constitucionalismo latino-

americano e defensor dessa remodelação da propriedade, por sua vez, aponta relevante crítica 

àqueles que exercitam a ciência jurídica, por considerar (e inclusive se incluir dentre eles) que 

a grande maioria dos juristas, influenciado pelo formalismo jurídico imperante, é 

declaradamente neutro e limita-se a aplicar a lei, sem levar em consideração o impacto social 

e as consequências de tal ato. Da mesma forma, Melo (2012, p. 23-24) ressalta a dificuldade 

que é implementar, efetivar a função social da propriedade, face o confronto de ideologias 

necessário para a sua efetivação. Acerca deste assunto, apresenta-se Melo (2012, p. 23-24) 

consciente de que se está a pretender implementar uma norma que propõe uma mudança 

social profunda e, nesse caso, “[...] os obstáculos são ainda maiores, porque tais institutos 

dependem de uma ampla reformulação da abordagem jurídica tradicional e enfrentam 

concepções nucleares do direito.” 

Existem também, como ressaltado anteriormente, outras linhas de pensamento que, 

por caminhos diversos, chegam a resultado comum ou semelhante ao que se propõe o novo 

constitucionalismo latino-americano. Belchior (2011, p. 20-21), em sua obra, reconhece a 

necessidade de construção de um Estado de Direito Ambiental, o qual “[...] implica mudanças 

profundas na estrutura da sociedade e na atividade estatal, com o objetivo de apontar 

caminhos em resposta aos novos pilares de uma sociedade de risco”. Acerca deste Estado de 

Direito Ambiental, Morato Leite, Silveira e Bettega (2017, p. 83) já sustentam a necessidade 

de sua revisão, surgindo, em verdade, o Estado de Direito para a natureza, o qual “[...] ocorre 

no sentido de fortalecer seu caráter biocêntrico, incorporando novos entendimentos advindos 

dos desafios da era do Antropoceno. Desta forma, não há um questionamento do Estado de 

Direito, mas sua complementação, modificando sua racionalidade e estrutura para incluir a 

biologia da vida e diminuir o impacto da ação humana sobre os processos ecológicos.”. 

Pode-se mencionar também a opinião de Gonçalves e Jodas (2017, p. 636), para 

quem o Estado de Direito Ecológico é uma espécie de Estado de Direito cuja tarefa primordial 

“[...] é desenvolver uma teoria legal que insira, dentro do Estado de Direito, a visão de que a 
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sociedade, o direito e a economia são parte do sistema maior da biosfera. Isso implica alterar e 

reestruturar o propósito da lei para que, ao invés de facilitar e legitimar a dominação e a 

exploração da natureza, promova integridade e saúde para a biodiversidade e 

sociodiversidade.”. 

É comum, porém, ao pensamento externado no presente trabalho o seu raciocínio de 

que o papel primordial, principal, de combate aos problemas ambientais recai sobre o Estado 

e o Direito, a quem cabe “[...] manifestar-se com o intuito de tentar resolver ou pelo menos 

elaborar possíveis soluções para combater os efeitos da sociedade de risco e lutar pela 

sobrevivência da humanidade, incluindo nesta as futuras gerações.”. Ainda segundo Belchior 

(2011, p. 20), o Direito entra nesta equação tendo por objetivo “[...] limitar a conduta humana 

para permitir a convivência pacífica da sociedade em prol da justiça. [...] E a tarefa do Direito, 

no entanto, é legitimar o discurso do Estado, estando, assim, ambos relacionados. [...]”. 

Belchior (2011, p. 21) afirma, de forma categórica, a necessidade de uma releitura da 

Constituição Federal, em especial dos direitos fundamentais, frente aos valores eleitos pelo 

legislador constituinte, a fim de que as normas sejam interpretadas com o fito de assegurar a 

concretização do seu defendido Estado de Direito Ambiental. Para tanto, defende a construção 

de uma verdadeira hermenêutica jurídica ambiental, pautada no “[...] movimento dialético do 

Direito, formado por raciocínios jurídicos não apenas dedutivos, mas também indutivos [...]”. 

Essa releitura da Constituição é o que, ao que parece após tudo quanto já fora 

exposto, deve ocorrer com relação ao seu art. 182, com ênfase maior em seu § 4º. Vive-se 

hoje em uma realidade nas cidades brasileiras muito diferente daquela encontrada durante o 

período de elaboração da Carta Constitucional, em que o país caminhava para a 

implementação de sua redemocratização e há pouco havia iniciado o seu processo de 

industrialização. O agigantamento de algumas cidades e o crescimento de muitas outras têm 

se apresentado de forma associada ao agravamento de problemas decorrentes dos vazios 

urbanos, demandando, sem sombra de dúvidas, uma postura ativa do poder público, em 

especial o municipal. 

Nesta esteira, Streck (1999, p. 15) tem ressaltado, em consonância, em especial, com 

o combate ao paradigma liberal defendido pelo neoconstitucionalismo latino-americano, que 

“o paradigma (modelo/modo de produção de Direito) liberal-individualista-normativista está 

esgotado. O crescimento dos direitos transindividuais e a crescente complexidade social 

(re)clamam novas posturas dos operadores jurídicos”, o que demanda, na opinião do referido 

autor, a necessidade de uma rediscussão das práticas argumentativas e discursivas. Sintetiza 

Streck (1999, p. 15) que “o enorme fosso existente entre o Direito e a sociedade, que é 
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instituído e instituinte da/dessa crise de paradigma, retrata a incapacidade histórica da 

dogmática jurídica (discurso oficial do Direito) em lidar com a realidade social.”. Por tal 

razão é que o referido autor se questiona a serviço de quem tem estado, há bastante tempo, o 

Direito, em especial a doutrina e a jurisprudência do país. 

Parece evidente, pois, que a efetiva implementação das funções sociais da cidade e 

da propriedade urbana, como mecanismos de construção de um verdadeiro direito à cidade 

para todos, somente será possível a partir da contenção do paradigma liberal de exploração da 

propriedade urbana. Não se podem negar os deletérios efeitos que o egoístico exercício do 

direito de propriedade traz para a sociedade como um todo, urgindo, portanto, uma reação por 

parte do poder público que detém a competência de regular, de forma direta, a exploração do 

solo urbano, no caso o Município. Há, assim, a necessidade de adoção de uma reação, 

confirmando Ribeiro (2004, p. 39) que, “[...] como na passagem do feudalismo para o 

capitalismo, será na cidade, no enfrentamento das tendências à restauração dos laços de 

dominação, próprios do Ancién Régime, que se travará a luta por uma sociedade 

democrática”. 

Analisando a situação urbana, em especial com relação aos vazios urbanos e a sua 

função social, Pereira e Alencar (2018, p. 134) afirmam que “a existência de vazios urbanos e 

a falta de moradia são indícios de que a condução do ordenamento do espaço urbano não está 

sendo eficaz, embora existam normas urbanísticas”. Ora, vazios urbanos e déficit habitacional 

têm sido, infelizmente, uma realidade presente em grande parte das cidades brasileiras, tendo 

sido registrado, em 2017, um déficit habitacional no Brasil da ordem de aproximadamente 

7.780.000 (sete milhões, setecentas e oitenta mil) moradias, segundo estudo conduzido pela 

Fundação Getúlio Vargas136. 

Outro autor que analisa o assunto é Tavares (2019, p. 64-65), que enxerga a atuação 

do Município na exigência do cumprimento da função social da propriedade como uma forma 

de intervenção do Estado (em sentido amplo) na economia. Explicando o assunto, afirma 

Tavares que a atuação estatal sobre a economia pode-se dar em duas formas, no caso a 

intervenção estatal em sentido estrito, mediante “o desempenho material e direto de atividades 

econômicas pelo Estado, que assim atuaria diretamente como um agente econômico, ao lado 

dos particulares”, ou a regulação, que seria “compreendida como a atividade estatal de 

emissão de normas, fiscalização de seu cumprimento e sancionamento (positivo ou negativo) 

                                                           
136 Informação disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,deficit-habitacional-e-recorde-no-

pais,70002669433>. Acesso em: 24 out. 2019. 
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pelo seu descumprimento, para condicionar a atuação dos particulares (por meio da repressão 

ou do incentivo), vinculando-os ao atingimento de finalidades públicas maiores”. 

Conclui Tavares (2019, p. 66) que a problemática da produção do espaço urbano no 

Brasil está relacionada diretamente à atuação do poder público, que possui prerrogativas no 

seu papel regulador e lhe permite “condicionar o direito de propriedade nos termos do plano 

diretor, mas que, no entanto, não são capazes de reverter a precedência do direito de 

propriedade na produção e reprodução do espaço urbano”. É categórico o citado autor ao 

afirmar que a política urbana, apesar de seus instrumentos interventivos de combate à 

especulação imobiliária e de indução do justo uso da propriedade, ainda reconhece “o 

mercado imobiliário e a propriedade privada como os elementos centrais dos processos 

urbanos”. 

Parece possuir semelhante pensamento, quanto à necessidade de efetivação da função 

social da propriedade, Pilati (2005, p. 52-53), o qual critica o voluntarismo estatal a que é 

relegada a matéria e defende a necessidade de se dar maior eficácia ao aludido princípio, 

afirmando categoricamente que “de nada adianta ficar admoestando e ameaçando o 

proprietário com apelos à ética e à solidariedade, com perdão da insistência, se o Estado trata 

o proprietário complacentemente, como um filho mal-criado e incorrigível que faz o que quer. 

Cumpre dar à função social eficácia jurídica e efetividade social”. 

Pilati (2005, p. 62), a partir de sua análise, aponta a causa para a situação hoje 

vivenciada no Brasil com relação ao cumprimento da função social da propriedade, afirmando 

que o seu ponto crítico “[...] está na falta de uma tutela jurídica adequada dos interesses 

coletivos, tutela que foi usurpada da Sociedade e confinada, pelas codificações, no âmbito do 

poder de polícia do Estado”, ou seja, “[...] afeta ao voluntarismo do Estado e seus agentes”. O 

referido autor, em sua obra, está a criticar a concentração estatal de poder com relação à 

exigência do cumprimento da função social da propriedade, em especial com relação às 

propriedades que classifica como coletivas, em revisão à classificação dual público/privado 

dos bens, ficando o povo à mercê do Estado para defender algo que lhe pertence. Defende o 

autor, pois, uma classificação tríplice dos bens em públicos (estatais)/privados/coletivos (ou 

sociais), com uma ampliação dos legitimados à defesa desta última espécie. 

Ratifica em termos tal opinião Belchior (2011, p. 22), ao expor, de maneira crítica, a 

intensa discricionariedade conferida ao Poder Executivo no tratamento das questões 

ambientais, o que, a seu ver, é mais uma justificativa para a necessidade de uma hermenêutica 

jurídica ambiental. Uma hermenêutica voltada para a problemática ambiental se justifica “[...] 

pelo fato de a ordem jurídica ambiental ser dotada de conceitos vagos, confusos, amplos e 
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indeterminados, além da intensa discricionariedade administrativa que é concedida ao 

Executivo [...]”, fato que se agrava pelas constantes colisões entre os direitos fundamentais, 

como, por exemplo, o direito à propiedade e o direito ao meio ambiente, face o seu caráter 

principiológico. 

Esse voluntarismo estatal também se encontra presente quando se está a falar da 

função social da propriedade imobiliária urbana, uma vez que o art. 182, § 4˚, da Constituição 

confere ao gestor público municipal, em tese, a faculdade de exigir o cumprimento do aludido 

princípio com relação aos imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, não 

podendo tal atuação, como já anteriormente referido, ser sequer suprida pelo Poder Judiciário, 

por sujeitar-se, nos termos em que regulado pela norma constitucional, ao postulado da 

reserva legal. 

Some-se a isso a crítica feita por Streck (1999, p. 16) às técnicas interpretativas atuais, 

ao afirmar que tais técnidas desconsideram o fato de que a relação jurídica se dá entre 

sujeitos, e não entre um sujeito e um objeto. Afirma o autor que “[...] as práticas 

hermenêutico-interpretativas vigorantes/hegemônicas no campo da operacionalidade – 

incluindo aí doutrina e jurisprudência – ainda estão presas à dicotomia sujeito-objeto, carentes 

e/ou refratários à viragem lingüística de cunho pragmatista-ontológico ocorrida 

contemporaneamente, onde a relação passa a ser sujeito-sujeito.”. A linguagem, segundo 

Streck (1999, p. 16) tem sido utilizada de forma secundária, como se fosse “[...] uma terceira 

coisa que se interpõe entre o sujeito e o objeto, enfim, uma espécie de instrumento ou veículo 

condutor de ‘essências’ e ‘corretas exegeses’ dos textos legais.” 

O direito ao meio ambiente, neste incluindo-se o meio ambiente artificial, é, segundo 

Belchior (2011, p. 108-111), um direito fundamental, conclusão a que chega ao afirmar que o 

rol dos direitos fundamentais trazidos no art. 5º da Carta Magna não é taxativo. Paralelamente 

a tal direito fundamental, afirma a autora existir o correspondente dever fundamental de 

defesa e preservação do meio ambiente, titularizado pelo poder público, pela coletividade e 

pelos indivíduos e positivado no art. 225 da Constituição. Ressalta a autora que se trata “[...] 

de um dever geral de não degradar ao impor condutas positivas e negativas no 

desenvolvimento das atividades humanas, inclusive aquelas que implicam uso, fruição e gozo 

de propriedade.” 

A partir das opiniões externadas por tais autores chega-se à conclusão de que a 

simples existência de normas jurídicas conceituando e regulamentando a função social da 

propriedade não tem sido capaz de solucionar a problemática dos vazios urbanos, conduzindo, 

pois, ao pensamento de que, além de normas, faz-se necessário conferir efetividade a estas, o 
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que, ao que parece, depende também da imposição de sanções aos responsáveis pelo seu 

descumprimento, sejam eles os particulares recalcitrantes, sejam os administradores públicos 

omissos.  

É fato, segundo a opinião de Cossio já registrada anteriormente no presente trabalho, 

que a sanção não pode ser tida como a única motivação hábil a conduzir o ser humano ao 

cumprimento de seus deveres jurídicos, existindo outras motivações que o levam a tanto, 

como as políticas, as religiosas, as econômicas, as morais etc. Todavia, há de se reconhecer a 

circunstância de que a sanção legalmente instituída é a única capaz de efetivamente compelir 

o homem ao cumprimento das regras jurídicas.  

O Estado (em sentido amplo) detém o monopólio da força e pode, através do 

emprego desta, compelir os cidadãos ao cumprimento das regras jurídicas que regem a vida 

em sociedade. Assim, uma vez descumprida a norma e sendo recalcitrante o particular, o 

Estado (em sentido lato) somente obterá o seu cumprimento através do emprego de sanções, 

sejam elas positivas ou negativas. No caso em espécie, o emprego de sanções depende do 

comportamento do gestor público municipal, único legitimado constitucionalmente à 

propositura de criação e à aplicação dos instrumentos de política urbana previstos no art. 182, 

§ 4º, da Constituição Federal. 

Apelos à solidariedade, fundados na moral, não tem sido, como bem registra Pilati 

(2005, p. 52-53), suficientes a conduzir os proprietários ao efetivo cumprimento de sua função 

social. Por outro lado, eventuais regras de outros grupos sociais que não o Estado, a exemplo 

da igreja, dos partidos políticos, associações etc., por mais que coincidam com os preceitos 

traçados pela norma jurídica estatal e vinculem os seus membros, não são eficientes ao ponto 

de assegurar o efetivo cumprimento da norma jurídica estatal em si. Isso porque os membros 

de tais grupos podem se esquivar das normas impostas por referidos grupos, como bem 

registra Gurvitch (2005, p. 31)137, simplesmente desligando-se destes. Apenas o Estado, 

segundo Gurvitch, detém o monopólio da coação incondicional, enquanto outros grupos 

sociais, que porventura produzam direito dentro da concepção de Direito Social referida pelo 

autor, fazem uso apenas da coação condicional e, excepcionalmente, valem-se da coação 

incondicional do Estado. 

                                                           
137Acima tradução livre. No original, tem-se: “Se plantea una cuestión totalmente diversa, a saber: si el derecho 

social es susceptible de ser acompañado, en ciertos casos particulares, de la coacción incondicional, y si esta 
ligazón no deformaría el poder social – sic – para hacerlo un derecho de subordinación. El orden de derecho 
sancionado por una coacción incondicional a la cual uno no se puede sustraer es el orden del derecho estatal, 
pudiendo el Estado ser definido como el detentador del monopolio de la coacción incondicional. [...]” 
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Nos tópicos anteriores foram externadas as opiniões de alguns autores que se filiam 

ao Positivismo Jurídico, tendo todos eles, em suas respectivas obras, destacado a relevância 

da sanção para a efetividade do Direito. Ao longo do estudo de sua Teoria Pura do Direito, 

por exemplo, Kelsen (1998, p. 29) define o ato ilícito ou o delito como “uma determinada 

ação ou omissão humana que, por ser socialmente indesejável, é proibida pelo fato de a ela 

ou, mais corretamente, à sua verificação num processo juridicamente regulado se ligar um ato 

de coerção, pelo fato de a ordem jurídica a tornar pressuposto de um ato de coerção por ela 

estatuído”.  

A partir de tal definição, pode-se extrair a noção de que o cumprimento da função 

social da propriedade urbana, como um dever fundamental do cidadão, constitui um 

comportamento socialmente desejável; assim, a sua moeda reversa, no caso o 

descumprimento, constitui-se de comportamento indesejável e, inclusive, ilícito, posto que 

contrário à norma constitucional que o impõe. Para constranger àqueles que cometem tal 

ilícito e, portanto, adequar suas condutas ao que dispõe o art. 5º, inciso XXIII, da Lei Maior, o 

legislador constituinte previu, por outro lado, a possibilidade do emprego de sanções ao 

proprietário que não a cumpra, com relação às espécies de solo previstas no art. 182, § 4º.  

Interessante o registro feito por Kelsen (1998, p. 29) de que “o conceito de sanção 

pode ser estendido a todos os atos de coerção estatuídos pela ordem jurídica, desde que com 

ele outra coisa não se queira exprimir se não que a ordem jurídica, através desses atos, reage 

contra uma situação de fato socialmente indesejável e, através desta reação, define a 

indesejabilidade dessa situação de fato”.  

Ora, constata-se, de maneira inconteste, que os instrumentos de política urbana 

previstos no artigo 182, § 4º, da Constituição Federal encaixam-se claramente dentro do 

referido conceito de sanção, pois representam a expressão inequívoca de que a ordem jurídica 

se insurge contra o descumprimento da função social da propriedade urbana. Apresenta-se, 

pois, equivocado o caráter facultativo que fora conferido ao gestor público municipal quanto à 

aplicação de tais sanções, posto que indispensáveis à efetivação do dever constitucional e 

capazes de serem aplicadas com respeito aos direitos dos proprietários, sujeitando-se a um 

processo juridicamente regulado, que transcorrerá no âmbito administrativo, mas, obviamente, 

regido pelos princípios do contraditório e da ampla defesa e passível de uma eventual e 

inafastável impugnação judicial. 

Bobbio (2007), inclusive, como já frisado anteriormente, ressalta a inexistência de 

incompatibilidade entre as diversas espécies de normas (comandos ou proibições) e as de 

sanções (positivas ou negativas), admitindo ser totalmente possível a utilização da função 
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promocional do direito através do emprego de “comandos reforçados por castigos”, situação 

que muito se identifica com a opinião defendida no presente trabalho, de que repousa sobre o 

Estado, sem prejuízo de outros, o dever de atuar na promoção da função social da propriedade 

urbana, valendo-se, inclusive, das sanções constitucionalmente previstas. 

Imperioso se faz o registro de que as sanções previstas no art. 182, § 4º, da 

Constituição Federal tem a finalidade precípua de, por meios coativos, compelir o proprietário 

faltoso ao cumprimento da norma constitucional inserta no art. 5º, inciso XXIII. Tomando-se 

por base a classificação das sanções em coincidentes e não coincidentes, proposta por Garcia 

Maynez (2002, p. 302), pode-se concluir que as sanções previstas no art. 182, § 4°, da 

Constituição Federal encaixam-se perfeitamente na classificação de sanções coincidentes, 

haja vista que o fim por elas pretendido corresponde integralmente ao que se obteria com o 

cumprimento voluntário da função social da propriedade. 

Ao tratar da aludida classificação, Gárcia Maynez ainda ressalta que, no caso das 

sanções coincidentes, haveria apenas a mudança da fonte da obrigação, a qual deixaria de ser 

a norma e passaria a ser o Poder Judiciário ou a Administração Pública, o que sói a ocorrer na 

hipótese ora versada, em que as sanções constitucionalmente previstas e de competência do 

poder público municipal tem por finalidade, de fato, o integral cumprimento da norma 

constitucional violada (art. 5°, inciso XXIII), que estatui o atendimento da função social pela 

propriedade imobiliária urbana. 

Por sua vez, já agora fazendo referência à noção de obrigação apresentada por Hart 

(1994), haja vista ser o cumprimento da função social da propriedade urbana uma obrigação 

do proprietário, torna-se interessante o registro feito por Fuertes-Planas Aleix (2007, p. 

166)138 em análise da obra daquele. Ao se afirmar que o Direito obriga, afirma a autora estar-

se diante da suposição de existência de uma referência objetiva (no caso, a regra jurídica) que 

atribui e reclama reciprocamente direitos e obrigações; desta feita, “o efeito da obrigação é a 

obediência”, e esta obediência deve existir independentemente de se partilhar do ponto de 

vista interno referido por Hart. Registra Fuertes-Planas Aleix (2007, p. 166), porém, a 

circunstância de que a obediência à norma pode decorrer de várias razões, citando como 

exemplo “[...] medo das sanções, por respeito à tradição, por cálculos de interesses egoístas, 

ou – para quem crer nisso – pelo valor moral do sistema jurídico, porém este último não está 

vinculado à sua aceitação.”. 
                                                           
138Acima tradução livre. No original, tem-se: “El efecto de la obligación es la obediencia. Quien obedece no 

necesita, aunque puede, compartir el punto de vista interno. Pero puede obedecer por otras razones. Se puede 
aceptar por miedo a las sanciones, por respeto a la tradición, por cálculos de intereses egoístas, o – quien crea 
en ello – por el valor moral del sistema jurídico, pero esto último no está vinculado a su aceptación.” 
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Fundada em tal noção de obrigação, afirma Fuertes-Planas Aleix (2007, p. 166) a 

existência de obrigações e deveres jurídicos contidos em determinados tipos de regras que têm 

por objetivo, justamente, alcançar certos fins a que o Direito se propõe, motivo pelo qual a 

exigência de sua observância deve se dar independentemente do consentimento do obrigado e 

contar com o respaldo de uma forte pressão social que venha a justificar, em seu caso, se 

necessário, a imposição de sanções.  

Essa pressão social referida parece corresponder à relação social que deve se vincular 

ao processo interpretativo, como refere Streck (1999, p. 17) ao afirmá-la como condição à 

obtenção do real sentido da norma. Para Streck (1999, p. 17), o processo de produção do 

sentido do discurso jurídico não deve ser hermeticamente fechado, sujeitando-se, em verdade, 

segundo suas condições de produção, à descoberta de “[...] um sentido originado de um 

processo de compreensão, onde o sujeito, a partir de uma situação hermenêutica, faz uma 

fusão de horizontes a partir de sua historicidade. Não há interpretação sem relação social.”. 

Essa relação social que deve compor o processo interpretativo, ao que parece, 

também se aplica ao objeto do presente estudo, mormente quando se analisa o contexto 

histórico em que produzida as normas insertas nos arts. 5º, inciso XXIII, e 182, § 4º, da 

Constituição Federal, como já exposto anteriormente acerca dos fundamentos do 

neoconstitucionalismo latino-americano. Parece ser esta a hipótese da função social da 

propriedade urbana, em que a obrigação de seu cumprimento repousa em uma regra jurídica, 

incluvise dotada de status constitucional, cuja exigência advém do reclamo social e 

certamente contraria os interesses dos proprietários, sendo esta, justamente, a justificativa 

para que a própria Constituição já preveja as sanções passíveis de aplicação. 

Mais acertada ainda parece ser a opinião externada por Fuertes-Planas Aleix (2007, 

p. 166-167) ao registrar o fato de que, na sociedade, coexistem três tipos de pessoas: a) as que, 

em demonstração de aceitação voluntária, adotam as regras a partir de um ponto de vista 

interno e as aceitam como padrões de conduta, e não como previsão do que os funcionários do 

Estado farão em caso de desobediência; b) as que meramente obedecem às normas e se situam 

em um ponto de vista externo; c) e aquelas a quem os comportamentos exigidos pelas regras 

jurídicas devem ser impostos pela força. 

Esta última hipótese, infelizmente, parece ser a aplicável à situação apresentada ao 

longo do presente estudo, no que diz respeito ao cumprimento da função social da propriedade 

urbana, com relação aos imóveis descritos no art. 182, § 4º, da Constituição Federal, ou seja, 

os imóveis urbanos não edificados, não utilizados ou subutilizados, principalmente aqueles 

situados em áreas já dotadas de infraestrutura urbana. Impera nesta seara uma recalcitrância 
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dos particulares com relação ao atendimento do referido dever constitucional, podendo-se, 

sem sombra de dúvidas, afirmar que a omissão dos proprietários está diretamente relacionada 

ao não uso, de uma forma geral, dos instrumentos de política urbana pelos gestores públicos 

municipais. 

Ainda debruçando-se sobre a obra de Hart (1994), Fuertes-Planas Aleix (2007, p. 

169-170) afirma que “a eficácia de uma ordem jurídica consiste no fato de que geralmente os 

indivíduos a quem se dirigem as normas se conformam com elas e, no caso de 

descumprimento, geralmente também se aplicam as sanções previstas para tais hipóteses”. Ao 

se analisar a realidade brasileira, observa-se que o não respeito ao dever constitucional pelos 

proprietários, associado à inércia dos gestores públicos municipais em cumprir também o seu 

dever de intervir na política urbana e, se for o caso, aplicar as sanções constitucionalmente 

previstas, tem contribuído sobremaneira para a baixa eficácia do art. 5º, inciso XXIII, da 

Constituição Federal, cujo cumprimento está limitado aos que adotam tal norma a partir de 

um ponto de vista interno e a cumprem voluntariamente e àqueles que a cumprem 

involuntariamente, de um ponto de vista externo, sem sequer se sentirem obrigados. 

Assim, a imposição das sanções constitucionalmente previstas, muito mais do que 

uma mera faculdade do gestor público, apresenta-se como conditio sine qua non para o 

cumprimento do dever constitucional de respeito à função social da propriedade com relação 

aos proprietários recalcitrantes. Neste sentido, pode-se citar a opinião de Conti (2013, p. 83), 

para quem o município, na condução de sua política urbana, “[...] deve se valer dos 

instrumentos jurídicos que facilitam a ordenação do solo urbano e se articulam de maneira 

sucessiva, quais sejam: 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 [...]”. Partilham de semelhante opinião ainda 

Pereira e Alencar (2018, p. 137), para quem “[...] os gestores municipais, através do plano 

diretor, devem criar e aplicar os instrumentos da política urbana”. 

Todas as razões acima expostas parecem conduzir à idéia de que a nova 

hermenêutica constitucional ambiental referida anteriormente também deve produzir efeitos 

sobre a matéria em questão, alterando a forma como vem sendo tratada a atuação do poder 

público municipal para com relação ao cumprimento da função social da propriedade urbana, 

em especial aquelas propriedades corporificadas nos vazios urbanos (solo urbano não 

edificado, não utilizado ou subutilizado). 

Sendo a sanção, como visto, instrumento indispensável à efetivação das normas 

jurídicas quando há recalcitrância no seu cumprimento pelos particulares, não há como se 
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sustentar que as sanções previstas no art. 182, § 4º, da Constituição Federal sejam tratadas de 

forma facultativa, ou seja, conferindo ao gestor público municipal a missão de decidir sobre a 

eficácia do dever constitucional previsto no art. 5º, inciso XXIII, da Lei Maior. Conferir 

faculdade aos gestores municipais quanto à intervenção na política urbana e, por 

conseqüência, quanto à aplicação das sanções previstas no art. 182, § 4º, da Constituição 

Federal poderá, inclusive, conduzir à esdrúxula situação de que a exigência do cumprimento 

da função social da propriedade varie de acordo com a alternância de gestores públicos, 

quando, em verdade, a preocupação e a atuação com a política urbana devem ser constantes 

na gestão municipal. 

É óbvio que a política urbana a ser praticada em cada Município está diretamente 

relacionada ao projeto político de cada gestor em especial, de modo que deve haver, é 

verdade, uma certa parcela de faculdade na atuação do prefeito quanto à aplicação de tais 

instrumentos de política urbana. Essa faculdade na aplicação, porém, ao que parece, deve 

corresponder ao seu poder de escolha, de eleição de zonas prioritárias, mas jamais quanto à 

decisão de agir ou não no enfrentamento dos problemas relacionados à política urbana, em 

especial no combate aos vazios urbanos, problema que assola, de uma forma geral, os 

municípios brasileiros. 

Tanto isso é verdade que o Estatuto da Cidade, editado através da Lei nº 10.257/2001 

e regulamentando o capítulo constitucional que trata da política urbana, impôs a todos os 

Municípios dotados de plano diretor a obrigação de fazer uso de tais instrumentos de política 

urbana. Assim, todos os municípios que se encontrem na linha populacional fixada pela 

Constituição como representativa da obrigação de edição do plano diretor, que é de população 

superior a 20.000 (vinte mil) habitantes (art. 182, § 1º, da CF/88), bem como nas demais 

hipóteses legais de obrigação de edição da referida norma, conforme o art. 41 do Estatuto da 

Cidade139, devem também, obrigatoriamente, fazer uso dos instrumentos de política urbana, 

como positivado no art. 42, inciso I140, do referido Estatuto. 

                                                           
139 Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 

I – com mais de vinte mil habitantes; 
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4º do art. 182 da 
Constituição Federal; 
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental 
de âmbito regional ou nacional. 
VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. 
§ 1º No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso V do caput, os recursos 
técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação 
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Em realidade, a norma contida no art. 42, inciso I, da Lei nº 10.257/01, que poderia 

ser por alguns taxada de materialmente inconstitucional por ser contrária à textualidade do 

disposto no art. 182, § 4º, da Constituição Federal ao tratar como obrigatório conteúdo que a 

Lei Maior referiu como facultativo, é, em verdade, representativa desta nova hermenêutica 

jurídica ambiental, destinada à efetivação do direito ao meio ambente equilibrado e, por via de 

conseqüência, do direito à cidade. 

Assim, em sede de reflexão conclusiva, afirma-se que a faculdade conferida ao 

gestor público municipal no art. 182, § 4º, da Constituição Federal deve existir, pois, apenas 

nas seguintes hipóteses: a) quando facultativa a edição do plano diretor, será também 

facultativo o emprego dos instrumentos de política urbana; e b) nas hipóteses em que 

obrigatória a sua edição, repousará a faculdade na eleição das regiões urbanas prioritárias de 

intervenção na política urbana, sendo, pois, ainda assim obrigatória a sua utilização. 

Parece ser acertada a ideia de que, quando fala em “faculdade”, o art. 182, § 4º, da 

Constituição Federal está a conferir ao gestor público municipal a liberdade de eleger as áreas 

do espaço urbano cujo desenvolvimento considera prioritárias para o progresso do Município. 

Não repousa, porém, tal faculdade sobre a obrigação de regulamentar e aplicar as sanções 

previstas no referido dispositivo, isso por razões tanto filosóficas como até mesmo 

legislativas. 

O art. 42, inciso I, do Estatuto da Cidade, que impõe a inclusão, no plano diretor, da 

delimitação das áreas do perímetro urbano onde poderão ser aplicados os instrumentos de 

política urbana previstos no art. 182, § 4º, da Constituição Federal, representa, em verdade, o 

reconhecimento da relevância do assunto para a política urbana, não podendo, pois, ser 

simplesmente ignorado. Portanto, deve o plano diretor estabelecer, de acordo com a 

infraestrutura existente e a demanda por utilização do espaço urbano, as áreas passíveis de 

                                                                                                                                                                                     
adotadas. 
§ 2º No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte 
urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. 
§ 3º As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis, compatível com o 
plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou 
reformados pelo poder público, com vistas a garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de 
maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e 
privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, 
sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. 

140 Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo: 
I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização 
compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura e de demanda para utilização, na forma do art. 5º 
desta Lei; 
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sujeição às sanções constitucionais, para que, em seguida, o gestor público municipal edite lei 

municipal específica, de acordo com o objetivo preponderante da política urbana na ocasião. 

Deve também ser frisado que, dada a forma desordenada como, preponderantemente, 

foi a política urbana tratada pelos Municípios brasileiros, aliada ao comportamento omissivo 

dos proprietários, certamente são poucas as cidades brasileiras que poderiam, na prática, 

efetivamente dispensar a aplicação de tais instrumentos de política urbana. Em verdade, os 

gestores públicos que deles não fazem uso estão a incorrer em prática ilegal, pois descumprem 

dever legal e ignoram ou refutam os seus benefícios por interesses políticos. 

O emprego de sanções visando a implementação da função social da propriedade 

urbana também já foi tema de discussão, inclusive, pela Organização das Nações Unidas 

(ONU). Para Rolnik (2013, p. 16)141, relatora especial sobre moradia adequada do Conselho 

de Direitos Humanos da ONU, a efetivação do acesso à moradia adequada apresenta-se 

prejudicada em virtude de políticas públicas que “promovem a mercantilização da terra e da 

moradia em detrimento de sua função social”. No aludido relatório, Rolnik (2013, p. 16)142 

reconhece o fato de que a promoção da função social da propriedade deve ter por objetivo que 

esta satisfaça às necessidades individuais e coletivas, o que, de alguma forma, já é atendido, 

por exemplo, pelas práticas públicas de estabelecer limites aos direitos, bem como de tributar 

ordinariamente a propriedade imobiliária. Todavia, referida relatora reconhece que “os 

Estados deveriam adotar medidas adicionais para assegurar que tanto as terras públicas como 

as privadas sejam utilizadas de maneira ótima para cumprir sua função social, em particular o 

acesso dos pobres das zonas urbanas a moradias adequadas”. 

A partir de tal premissa, a ONU, por sua relatora Rolnik (2013, p. 16-17), apresenta 

algumas medidas que deveriam ser utilizadas como forma de se alcançar tal objetivo, 

podendo-se elencar: a) a auditoria de terras e moradias não utilizadas, e a avaliação das 

necessidades de moradia; b) o estabelecimento de terras públicas para a oferta de moradias; c) 

a adoção de medidas para lutar contra a especulação e a subutilização de terras e moradias 

privadas; d) a adoção de um planejamento urbano inclusivo; e e) a adoção de medidas para 

regular os mercados e as instituições financeiras. 

Chama-se a atenção para, dentre as medidas propostas para combate à especulação e 

à subutilização de terras e moradias privadas, o registro feito pela relatora acerca da 
                                                           
141 Acima tradução livre. No original, tem-se: “La incapacidad de los pobres para acceder a una vivienda urbana 

bien ubicada y segura es, a menudo, consecuencia directa de las políticas que promueven la mercantilización 
de la tierra y la vivienda en detrimento de su función social.” 

142 Acima tradução livre. No original, tem-se: “Los Estados deberían adoptar medidas adicionales para asegurar 
que tanto las tierras públicas como las privadas se utilicen de manera óptima para cumplir su función social, 
en particular el acceso de los pobres de las zonas urbanas a viviendas adecuadas.” 
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possibilidade de emprego de medidas de aumento progressivo dos tributos sobre a 

propriedade subutilizada, para desestimular a especulação e o descuido. Tal técnica sugerida 

encontra previsão na Lei Maior pátria, ratificando-se, pois, a efetividade da medida, que, 

porém, é subutilizada pelos gestores públicos municipais Brasil afora. 

Algumas discussões permeiam a interpretação a ser dada ao art. 182, § 4º, da 

Constituição Federal, em especial quanto à obrigatoriedade ou não de utilização dos 

instrumentos de política urbana lá previstos. Fornerolli (2014, p. 271), por exemplo, registra o 

pensamento de que a atuação do Município no controle da política urbana é facultativa com 

relação à opção de editar ou não norma para aplicar os instrumentos previstos no art. 182, § 

4˚, da Constituição Federal. Todavia, uma vez editada a lei municipal específica exigida por 

tal dispositivo constitucional, ressalta o referido autor que surge para o gestor municipal a 

obrigação de aplicar a norma legal e, por via de consequência, os citados instrumentos de 

política urbana. 

Existem autores outros, ainda, que entendem pela não essencialidade da sanção para 

a caracterização de um dever fundamental, ou seja, poderia existir um dever fundamental 

desprovido de sanção. Citem-se, por exemplo, as opiniões de Pedra e Freitas (2015, p. 71), 

para quem a exigência de um dever fundamental por intermédio da imposição de sanção exige 

a edição de norma infraconstitucional; todavia, apesar de registrarem a importância da sanção 

como elemento coercitivo, não a veem como imprescindível à eficácia do dever fundamental. 

Discordando de tais opiniões, advoga-se no presente trabalho o pensamento de que o 

conjunto normativo apresentado hodiernamente na Constituição Federal de 1988 não 

comporta mais tais interpretações, havendo, em verdade, obrigação do gestor público de 

exigir o cumprimento da função social da propriedade, como dever fundamental que é, 

fazendo uso, obviamente, dos instrumentos sancionatórios necessários a compelir os 

proprietários recalcitrantes. Mas como chegar a tal conclusão? 

Parte da doutrina concebe que a função social da propriedade se apresentaria como 

uma espécie de dever fundamental, existente em algumas Constituições em paralelo à figura 

dos direitos fundamentais. Historicamente, segundo Peces-Barba Martinez (1987, p. 329-

330), o conceito de dever surgiu no âmbito ético e religioso; posteriormente, foi incorporado 

pelo Direito, tendo como um elemento identificador a existência de uma sanção para o caso 

de seu descumprimento. 

Se o cumprimento da função social da propriedade pode ser enxergado como um 

dever fundamental, que deve vir associado à previsão de uma sanção para as hipóteses de 

descumprimento, o que ocorreria a partir do momento em que o poder público municipal não 
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exercesse sua “faculdade” de impor sanções? E o que se dizer de uma norma jurídica, 

inclusive com status constitucional, que impõe aos particulares um determinado 

comportamento, mas que não é garantida por qualquer previsão de sanção? Tem eficácia 

assegurada a norma que proíbe o descumprimento da função social da propriedade urbana, 

mas que não é garantida por qualquer tipo de sanção? Parece improvável que, em hipótese de 

não haver adesão voluntária a tal tipo de norma, venha o poder público municipal a lograr 

êxito em convencer o proprietário a mudar de ideia e aderir ao cumprimento voluntário da 

função social da propriedade.  

Então, poder-se-ia, em princípio, admitir a ideia de que, a partir do momento em que 

determinado Município se omitisse em regulamentar as sanções previstas no art. 182, § 4°, da 

Constituição Federal, passaria o comportamento prejudicial do proprietário urbano, embora 

não deixasse de ser considerado tecnicamente ilícito ou, a rigor, inconstitucional, a equiparar-

se, em suas conseqüências para o proprietário, a uma conduta juridicamente permitida. 

Registra Bonavides (2004, p. 134) que o positivismo formal refuta a existência de 

lacunas no ordenamento jurídico, afastando como pseudoproblemas todos aqueles problemas 

que não sejam logicamente solucionados pelas normas postas. Tal fenômeno, ainda nas 

palavras de Bonavides (2004, p. 135), se admitido, enseja a criação de uma situação alheia à 

realidade, “[...] um verdadeiro abismo de contradições entre o rigor dedutivista da 

Constituição formal e as exigências vitais e inarredáveis da Constituição real, num quadro 

tanto mais dramático quanto mais limitadas são as possibilidades deixadas ao intérprete 

constitucional [...].”. Portanto, a impotência do positivismo formal para superar essas 

dificuldades demandou da doutrina constitucionalista “[...] uma nova posição teórica 

cristalizada ao redor do chamado sistema constitucional axiológico-teleológico, em 

substituição portanto do malogrado sistema axiomático-dedutivo.”. 

Embora este novo método não esteja isento de críticas, ele é, segundo Bonavides 

(2004, p. 135), “[...] pluridimensional: abre-se aos valores, aos fins, às razões históricas, aos 

interesses, a tudo enfim que possa ser conteúdo e pressuposto da norma. [...] está acrescido de 

todo aquele complexo de forças, relações e valores, que o positivismo formalista 

deliberadamente excluía ou ignorava [...].”. Este novo sistema, referido por Bonavides (2004, 

p. 134-136), visa ativar instituições básicas que compõem a ordem material da Constituição, 

dentre as quais se pode citar a função social da propriedade. É preciso reconhecer, como o faz 

Bonavides (2004, p. 136), que “[...] a desatualização dos textos normativos produz graves 

desequilíbrios entre a Constituição formal e a Constituição real, traduzidos na freqüência das 
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crises constitucionais, que a ortodoxia neutralista de juristas e juízes não logra remover pelas 

vias mais largas da interpretação construtiva.”. 

As críticas a tal modelo são fundadas, em síntese, como pontua Bonavides (2004, p. 

138), na possibilidade de condução das interpretações por critérios ideológicos, o que, embora 

seja possível, não pode excluir a necessidade de que a interpretação da Constituição abranja 

um critério evolutivo, “[...] mediante o qual se explicam as transformações ocorrentes no 

sistema, bem como as variações de sentido que tanto se aplicam ao texto normativo, como à 

realidade que lhe serve de base – a chamada realidade constitucional, cuja mudança é, não 

raro, lenta e imperceptível ao observador comum.”. 

A proposta de interpretação da Constituição ora apresentada tem por objetivo, assim, 

justamente a efetivação do princípio da função social da propriedade, fundada na mudança de 

realidade fática e jurídica operada na República Federativa do Brasil e em grande parte do 

continente latino-americano a partir do advento do neoconstitucionalismo latino-americano. 

Somente através de uma hermenêutica efetivamente destinada a tal fim se alcançará esse 

desiderato, como ratificado, por exemplo, por Hesse (1991, p. 22), que, ao tratar da força 

normativa da Constituição (já referida alhures), registra que “a interpretação tem significado 

decisivo para a consolidação e preservação da força normativa da Constituição. A 

interpretação constitucional está submetida ao princípio da ótima concretização da norma 

(Gebot optimaler Verwirklichung)”. 

Todo o conjunto normativo exposto ao longo do presente trabalho, seja 

constitucional, seja infraconstitucional, conduz o raciocínio do intérprete da norma no sentido 

de que a interpretação adequada a ser dada ao princípio da função social da propriedade e às 

normas que tratam sobre Direito Urbanístico deve ser a que melhor se coadune à sua efetiva 

concretização. Ainda segundo Hesse (1991, p. 23), “em outras palavras, uma mudança das 

relações fáticas pode – ou deve – provocar mudanças na interpretação da Constituição”, e essa 

mudança de relações fáticas se apresentou na realidade brasileira, como se demonstrou ao se 

expor o contexto histórico em que surgido o novo constitucionalismo latino-americano. 

Para Mello (1982, p. 66), todas as normas constitucionais devem gozar de eficácia, 

até porque, em sua opinião, “[...] não faria sentido que o constituinte enunciasse certas 

disposições apenas por desfastio ou por não sopitar seus sonhos, devaneios ou anelos 

políticos.”. De tal raciocínio, associado a tudo quanto já fora exposto até o presente momento, 

extrai-se a conclusão de que deve possuir eficácia o art. 5º, inciso XXIII, da Constituição, que 

determina o cumprimento da função social pelas propriedades.  
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O avanço do Direito, corporificado, por exemplo, no surgimento de novas normas 

jurídicas e técnicas interpretativas, além da utilização de tecnologias da informação, não 

permitiu à técnica jurídica abrir mão do emprego da sanção e da coação como mecanismos de 

instigação ao cumprimento das normas jurídicas. Pode-se afirmar que a coercibilidade, apesar 

de não ser o único, é um mecanismo crucial para a eficácia do Direito e, em determinadas 

hipóteses, indispensável para o alcance dos fins por este almejados. 
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4 DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA EXIGÊNCIA DO 
CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE DO SOLO URBANO 

NÃO EDIFICADO, SUBUTILIZADO OU NÃO UTILIZADO: QUID JURIS? 
 

Ao longo do presente trabalho, em especial no seu segundo capítulo, pôde-se 

apresentar, de forma clara, alguns dos prejuízos causados às cidades e advindos do 

descumprimento das funções sociais da propriedade e das cidades. Papel de relevo no assunto 

é conferido aos poderes públicos, em especial ao municipal; todavia, na realidade brasileira, 

tem-se observado que poucos são os Municípios que empregam os instrumentos de política 

urbana postos à sua disposição na Constituição e destinados a corrigir distorções constatadas 

no uso do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado (art. 182, § 4º, CF/88). 

Tem-se, portanto, a tarefa de estudar e propor mecanismos administrativos e/ou 

judiciais que sejam capazes de solucionar a problemática apresentada, principalmente quando 

a omissão não seja mais apenas do proprietário faltoso, mas também do poder público 

municipal, a quem compete, precipuamente, a condução da política urbana. Para Mello (1982, 

p. 63), a realização de estudos jurídicos, principalmente sobre a força normativa de 

determinados preceitos constitucionais, contribui para a formação da opinião da comunidade 

jurídica e influencia a produção de efeitos práticos à norma, sendo “[...] este o meio normal 

por cuja via se sedimenta o assentimento jurídico sobre a obrigatoriedade de obediência a 

determinados preceitos, em nome da própria normação instaurada.”. 

Cumpre registrar, de início, a preocupação externada por Medeiros (2004, p. 19-20), 

para quem “o papel da ciência jurídica, atualmente, atinge patamares mais elevados, pois a 

complexidade da sociedade moderna exige a regulamentação de novas situações, antes 

inexistentes no mundo jurídico, como requisito cogente ao ordenamento social.”. Uma dessas 

situações é, para a autora, “[...] as relações do homem com o meio ambiente, cujos fatos 

obrigam o reconhecimento de novos bens e posições jurídicas.”. Nessa esteira se pode incluir, 

obviamente, o meio ambiente urbano (ou criado), que hoje apresenta características que 

sequer se imaginavam 50 (cinquenta) anos atrás. Por isso que se defende, no presente 

trabalho, uma mudança de postura, em especial do poder público municipal, representada na 

necessidade e na obrigatoriedade de se regular o uso do solo urbano, em especial com relação 

aos vazios urbanos em áreas dotadas de infraestrutura. 

Afirmam Conti, Faria e Timóteo (2014, p. 167), ao que parece de forma acertada, 

que “o destino da propriedade urbana precisa ser definido pelo poder público e não pelo 

capital”. A omissão do poder público no desempenho de seu papel de interventor na política 
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urbana, seja através da não regulação do uso do espaço urbano, seja através do não emprego 

dos instrumentos de política urbana postos à sua disposição para gerir a utilização imobiliária 

no espaço urbano, faz com que essa gestão seja repassada aos particulares, em especial aos 

agentes do mercado imobiliário. Resta a estes, pois, de acordo com seus interesses 

econômicos, o papel de decidir os destinos do território citadino, contribuindo, por exemplo, 

para a formação de vazios urbanos com o intuito especulativo. 

Pode-se afirmar, com base em tudo quanto fora até o presente momento exposto, que 

a omissão do poder público e, principalmente, a intromissão dos agentes do mercado 

imobiliário na condução da política urbana têm efeito negativo para o espaço urbano, pois, 

como ressaltam Mastrodi e Isaac (2016, p. 735), “se a cidade é construída a partir de 

interesses privados, mais propriamente interesses de mercado, tudo o que se planejar para o 

espaço urbano tende a tratá-lo como uma mercadoria, a ser vendida a quem pagar mais por 

ela”. Portanto, enquanto o poder público não cumprir efetivamente o seu papel de condutor e 

interventor da política urbana, predominará o interesse financeiro. 

Para Mello (1982, p. 64), cabe ao Estado (em sentido amplo) a obrigação de proteger 

o indivíduo não apenas através do resguardo de seus direitos individuais, fazendo-se 

necessário também “[...] considerá-lo para além de sua dimensão unitária, defendendo-o 

também em sua condição comunitária, social, sem o que lhe faltará o necessário resguardo”. 

Chama a atenção o autor para o fato de que não é apenas o Estado que oprime ou aniquila os 

homens; deve-se, pois, atentar para a necessidade de amparar o indivíduo “[...] contra as 

distorções geradas pelo desequilíbrio econômico da própria sociedade, pois estas igualmente 

geram sujeições, opressões e esmagamento do indivíduo”. Assim, possui também o indivíduo, 

através de sua capacidade econômica, o poder de “[...] prevalecer-se [...] de suas condições 

sócio-econômicas poderosas em detrimento dos economicamente mais frágeis”. 

Relevante, portanto, é o papel reservado ao gestor público municipal no combate ao 

descumprimento das funções sociais da propriedade e da cidade. Dada tal importância, a 

ordenação e o controle do uso do solo urbano pelo poder público municipal foram alçados à 

condição de duas das várias diretrizes gerais da política urbana, tendo por objetivo, como 

registrado no art. 2º, inciso VI, da Lei nº 10.257/01143, combater as conseqüências advindas 

                                                           
143 Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 
 [...] 
 VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura 
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do aludido descumprimento, dentre elas, a utilização inadequada dos imóveis urbanos e a 

especulação imobiliária de que venha a resultar subutilização ou não utilização.  

Não se deve tolerar, pois, a omissão do poder público municipal na exigência do 

cumprimento da função social da propriedade urbana, em especial do solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado. Este comportamento omissivo, corporificado 

principalmente na não aplicação dos instrumentos de política urbana previstos no art. 182, § 

4°, da Constituição, enseja, como ressalta Santos, R. L. F. dos (2009, p. 321), a ocorrência de 

prejuízos sociais, dos quais se pode citar “a deficiência no equipamento urbano, a moradia 

indigna, ou até mesmo a falta de moradia, a poluição, a criminalidade, enfim, as mazelas 

urbanas, infelizmente típicas de grandes conglomerados urbanos”. 

Tão graves são as conseqüências de uma política urbana mal sucedida que algumas 

situações em especial foram, inclusive, tipificadas como hipóteses de improbidade 

administrativa em que pode vir a incorrer o prefeito, previstas no art. 52 do Estatuto da 

Cidade144. Interessa ao presente estudo, dentre aquelas tipificadas, de forma direta, a 

improbidade relacionada ao inadequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio 

público, conforme o disposto no § 4º do art. 8º desta Lei, que, na verdade, trata da 

desapropriação como sanção em razão do descumprimento da função social da propriedade. 

Importante o registro das opiniões de Bertoncini e Köhler (2010, p. 420), para quem 

as hipóteses de improbidade administrativa previstas no art. 52 do Estatuto da Cidade não são 

as únicas a que está sujeito o prefeito em seu mister de condução da política urbana, podendo, 
                                                                                                                                                                                     

urbana; 
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos geradores de tráfego, 
sem a previsão da infra-estrutura correspondente; 
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização; 
f) a deterioração das áreas urbanizadas; 
g) a poluição e a degradação ambiental; 
h) a exposição da população a riscos de desastres. 

144 Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções 
cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, quando: 
I – (VETADO) 
II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao 
patrimônio público, conforme o disposto no § 4º do art. 8º desta Lei; 
III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o disposto no art. 26 desta 
Lei; 
IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso em 
desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei; 
V – aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto no § 1º do art. 33 
desta Lei; 
VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 4º do art. 40 desta Lei; 
VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no § 3º do art. 40 e 
no art. 50 desta Lei; 
VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 desta Lei, pelo valor da 
proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado. 
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portanto, outras condutas suas, omissivas ou comissivas e relacionadas à política urbana, fora 

do rol do referido art. 52, configurarem ato de improbidade administrativa com base nas 

hipóteses aventadas na Lei nº 8.429/92. 

A atuação do gestor público no que diz respeito à política urbana pode ser observada 

também, por outro lado, sob o aspecto de sua moralidade. Venâncio (2009, p. 394), por 

exemplo, ao relacionar a moralidade administrativa e a teoria do desvio de poder, lembra “de 

que o gestor da coisa pública está no poder para servir à sociedade. E aqui estamos falando do 

povo destinatário e não de um grupo seleto de pessoas que colaborou nas campanhas 

eleitorais, que atuou como financiadores, ou por ser os amigos do rei”. Pode-se associar tal 

opinião ao fato de que, via de regra, os gestores municipais se esquivam da tomada de 

decisões pela aplicação de instrumentos sancionatórios de política urbana em razão de que, 

muitas vezes, os grandes latifundiários urbanos são seus correligionários ou apoiadores 

políticos. 

Analisando-se os passos a serem dados pelo poder público municipal até a efetivação 

da função social da propriedade urbana, observa-se que a sua omissão pode ser tanto 

normativa quanto administrativa. A omissão normativa ora relatada diz respeito à inércia do 

poder público municipal quanto à edição das legislações necessárias à implementação dos 

instrumentos de política urbana previstos no art. 182, § 4º, da Constituição Federal. A 

doutrina nacional, na pessoa de Fornerolli (2014, p. 220-221), entende que a regulamentação 

da matéria se sujeita a uma tripla legalidade para que seja juridicamente possível a exigência 

do cumprimento forçado da função social da propriedade urbana. Esta tripla legalidade 

corporifica-se nas seguintes normas: 1ª) a legislação federal que disciplina o assunto de forma 

geral, hoje já existente, que é o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01); 2ª) o plano diretor, o 

qual, por imposição daquela (art. 42, inciso I, do Estatuto da Cidade), deve delimitar as áreas 

passíveis de sujeição às sanções constitucionais; e 3ª) a lei municipal específica, cujo 

conteúdo é indicar as áreas cujo aproveitamento ou parcelamento está a ser 

momentaneamente exigido, bem como estabelecer os prazos para o cumprimento da 

obrigação e as alíquotas aplicáveis para a hipótese de incidência do IPTU progressivo no 

tempo. 

Observa-se, pois, que duas das três normas exigidas devem ser aprovadas no âmbito 

municipal. É comum, porém, que os planos diretores municipais não delimitem, de forma 

geral, as áreas sujeitas à exigência forçada de edificação ou parcelamento. Também faz parte 

da realidade nacional o fato de que, embora existindo tal delimitação no plano diretor, quase 
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nenhum Município regule especificamente o assunto, para indicar a área sujeita diretamente à 

obrigação de edificação ou parcelamento compulsórios e fixar prazos e alíquotas. 

A omissão, por outro lado, também pode se dar no âmbito administrativo, quando, 

embora editadas as legislações acima referidas, não adota a gestão pública municipal os 

procedimentos administrativos necessários à sua efetivação, como, por exemplo, a instauração 

de processo administrativo para notificação do proprietário faltoso, com o fito de iniciar o 

cômputo do prazo para parcelamento ou edificação compulsórios. 

Cumpre, portanto, estudar agora os mecanismos judiciais ou extrajudiciais que sejam 

capazes de combater a omissão do gestor público municipal, seja a omissão normativa ou a 

administrativa. Lefebvre (2006, p. 128-143) é assente ao afirmar que a solução da questão 

urbanística exige uma mudança de prática social, em que o valor de uso retome o primeiro 

plano, tomando a frente do valor de troca. Isso só é possível com a participação social, para 

que a cidade seja destinada aos seus usuários, e não aos especuladores. Todavia, este 

movimento de menosprezo do valor de troca em homenagem ao valor de uso, como visto na 

realidade brasileira atual, não tem acontecido de forma voluntária, motivo pelo qual se 

entende necessário o uso da coerção, seja com relação aos particulares faltosos, como referido 

no capítulo anterior, seja com relação aos gestores municipais, como será discutido no 

presente capítulo. Faz-se necessário, portanto, analisar a repercussão das omissões do poder 

público municipal e, principalmente, propor mecanismos administrativos e/ou judiciais que 

sejam capazes de contorná-las. 

 
4.1. IMPRESCINDIBILIDADE DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL – PLANO 

DIRETOR E LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA PREVISTA NO ART. 182, § 4°, DA 

CONSTITUIÇÃO – E A OMISSÃO LEGISLATIVA: ATIVISMO JUDICIAL COMO 

ALTERNATIVA?  

 
Como já referido anteriormente, a exigência da função social da propriedade urbana, 

especificamente com relação às suas espécies não edificadas, não utilizadas ou subutilizadas, 

sujeita-se a uma tripla legalidade, representada, de forma sintética, na necessidade de uma lei 

federal (no caso, o Estatuto da Cidade) e de duas leis municipais (plano diretor e lei específica 

disciplinando a aplicação das sanções). Dal Bosco (2016, p. 94) atribui, como principal causa 

da baixa efetividade dos instrumentos de política urbana previstos no art. 182, § 4º, da CF, o 

“[...] desaparelhamento do sistema legal dos municípios”, ou seja, a omissão normativa ou a 

baixa qualidade destas, que possa ensejar o reconhecimento de inconstitucionalidades. Assim, 
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busca-se perquirir no presente tópico, em especial, qual a conduta a ser adotada diante de uma 

omissão normativa por parte do gestor municipal. 

Alguns autores, é fato, entendem que o Poder Judiciário, e não apenas o Poder 

Executivo, possui também a missão de atuar positivamente na implementação de justiça 

social, encaixando-se dentro desta, sem sombra de dúvida, a partir de tudo quanto já exposto 

anteriormente, a função social da propriedade. Portanto, a eficácia das normas constitucionais 

sobre justiça social pressuporia uma postura ativista dos órgãos julgadores, como ressalta 

Mello (1982, p. 63) ao afirmar que “muitas regras atinentes à justiça social correm o risco de 

persistirem letra morta se não forem avivadas pela prática dos poderes públicos e 

especialmente pela prática jurisprudencial.”. Chega Mello (1982, p. 77) a ser mais direto, 

afirmando, sem entrelinhas, que “a existência dos chamados conceitos vagos, fluidos ou 

imprecisos, nas regras concernentes à justiça social não é impediente a que o Judiciário lhes 

reconheça, in concreto, o âmbito significativo.”. 

Da opinião de Mello externada no parágrafo anterior extrai-se a ideia de que a 

superação da ineficácia de uma norma constitucional atinente à justiça social dependeria da 

atuação tanto do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário. Com a devida vênia, no caso do 

objeto de estudo do presente trabalho, ou seja, a implementação da função social da 

propriedade urbana, advoga-se o entendimento de que o alcance desta depende precipuamente 

da atuação do Poder Executivo, no caso o municipal, o qual é responsável pela sua 

regulamentação, fiscalização e exigência. Reforça-se aqui, pois, a tese de que o Poder 

Judiciário, especificamente com relação à definição da função social da propriedade urbana e 

aplicação dos instrumentos de política urbana, não pode atuar em tal seara, haja vista a 

necessidade de respeito ao princípio da legalidade, no caso, tripla legalidade, como já referido 

anteriormente. 

Definir a função social da propriedade não é, como já ressaltado anteriormente, uma 

tarefa fácil, haja vista tratar-se de um conceito aberto. Ao se referir aos direitos individuais e 

sociais, em termos que, de forma inconteste, se aplicam também aos deveres fundamentais, 

afirma Mello (1982, p. 64) que a técnica de regular instrumentos jurídicos de forma vaga e 

imprecisa constitui uma fórmula que “[...] acaba tirando com uma das mãos o que foi dado 

com a outra. Termina por frustrar o que se proclamou enfaticamente.”. Todavia, para o 

referido autor, a baixa efetividade de tais dispositivos constitucionais decorre não do emprego 

de tal técnica legislativa, mas, precipuamente, de “[...] uma inadequada compreensão da força 

jurídica que lhes é própria. Daí a conveniência de dissipar a errônea inteligência predominante 

acerca da eficácia ou aplicabilidade destas disposições.”. 
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A apresentação da função social da propriedade na Constituição de forma vaga 

tornou-a, ao longo das últimas três décadas, um instrumento de rara implementação, em 

especial no âmbito urbano. Todavia, como bem ressalta Mello (1982, p. 64), esta ineficácia 

decorre muito mais de uma compreensão inadequada do dispositivo constitucional, devendo-

se, pois, buscar realizar um trabalho de difusão do real conteúdo da função social da 

propriedade. A despeito de sua indeterminada definição, a doutrina, a partir de sua positivação 

no texto constitucional pátrio, entende-a como caracterizadora de um dever fundamental, de 

responsabilidade do proprietário. Tem Comparato (1997, p. 92-99), inclusive, a opinião de 

inexigibilidade de legislação infraconstitucional como condição ao cumprimento dos deveres 

fundamentais por aqueles obrigados constitucionalmente. Assim, independentemente de lei 

municipal específica, em seu entender, deveria o proprietário de bem imóvel urbano cumprir 

com sua função social. 

A opinião de Comparato (1997, p. 92-99) é ratificada por Schreiber (2000, p. 10-17), 

que, apesar de enxergar a função social da propriedade como um conceito aberto ou 

indeterminado, afirma que, em sua objetivação, a Constituição teria privilegiado valores 

existenciais em detrimento de valores meramente patrimoniais, de modo que tal opção 

axiológica “[...] deve ser levada em consideração na definição do conteúdo concreto do 

princípio da função social da propriedade. Dessa forma, a noção de função social deve ser 

informada por valores existenciais e interesses sociais relevantes, ainda que estranhos à 

literalidade dos artigos 182 e 186 da lei fundamental.”. Essa estranheza à literalidade dos arts. 

182 e 186 da CF referida pelo autor é, segundo a sua opinião, justamente para afirmar que a 

função social, por ser um conceito aberto, não se limitaria às definições postas nos aludidos 

dispositivos constitucionais. Para Schreiber (2000, p. 10-17), o fato de a Constituição Federal 

tratar a função social da propriedade como um princípio conduz à conclusão de que ela “[...] 

se espraia por todo o ordenamento jurídico, moldando as relações patrimoniais, de forma a 

submetê-las ao atendimento dos valores existenciais. [...]. A função social fundamenta esses 

dispositivos, mas neles não se esgota; permanece incidindo como princípio 

independentemente da aplicação das regras que inspira.”. Este raciocínio abre, pois, margem à 

discussão das funções sociais das propriedades urbana ou rural independentemente do quanto 

disposto nos dispositivos constitucionais em epígrafe. 

Não se desconhece a atuação do Poder Judiciário brasileiro na solução de lides 

individuais que discutem e apresentam como argumento o (des)cumprimento da função social 

da propriedade, fundando-se as decisões judiciais no aludido princípio constitucional. A 

exemplo pode-se citar o julgado do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Agravo Interno 
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no Recurso Especial 1636012/MG145, sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

em que assentado na ementa “que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção 

do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os 

princípios da dignidade humana e da  função  social esperam proteção mais efetiva”. 

Neste estudo, porém, concorda-se apenas parcialmente com tal entendimento, haja 

vista que, de fato, tomando-se por base o dever fundamental constitucionalmente positivado, 

possui todo e qualquer proprietário a obrigação de cumprir com sua função social, 

independentemente da espécie de propriedade que se leve em consideração. Todavia, 

especificamente com relação à propriedade imobiliária urbana, parece ser claro o fato de que a 

regulamentação infraconstitucional é, no caso do plano diretor, condição para a delimitação 

do conteúdo da obrigação e, no caso da lei municipal específica, para a aplicação das sanções 

previstas no art. 182, § 4°, da Constituição. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, analisando a constitucionalidade da 

legislação do Município de Sobral que regulamentava a aplicação do IPTU progressivo no 

tempo em razão do descumprimento do princípio da função social da propriedade, entendeu 

pela inconstitucionalidade da mesma, justamente por não atender aos critérios de legalidade 

postos pela Constituição Federal, em especial pelo seu art. 182, § 4º, conforme se obvia do 

acórdão proferido nos autos do processo nº 0051094-41.2014.8.06.0167146. 

                                                           
145 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ART. 927 DO CPC/73. 1. "O 
cumprimento da função social da posse deve ser cotejado junto a outros critérios e elementos legais, a teor 
dos artigos 927, do Código de Processo Civil e 1.201, parágrafo único, do Código Civil" (REsp 1148631/DF, 
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 
julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014) 2. O "art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo 
diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes 
requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse", 
todavia, "ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o julgador, diante do caso 
concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na 
subsunção insensível da norma. É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito 
à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e 
da função social esperam proteção mais efetiva (REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016,  DJe  23/05/2016) 3. O tribunal de origem deixou 
de prestar jurisdição completa para o deslinde da presente causa ao não apreciar a "qualidade da posse", 
quanto ao cumprimento da função social da propriedade esbulhada, sendo imperioso o retorno dos autos à 
origem para prosseguir na avaliação da prova no caso concreto. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 

146 EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IPTU. 
PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. 
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO PROPORIETÁRIO PARA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível com vistas a reforma da sentença 
que julgou procedente a Ação de Obrigação de Não-Fazer c/c Repetição de Indébito proposta pelo apelado, 
na qual alega que a cobrança de IPTU progressivo, realizada pela edilidade sobre três imóveis de sua 
propriedade, ofenderia os ditames da Constituição Federal, do Estatuto das Cidades e do Plano Diretor. Em 
suas razões, aduz a edilidade-ré, em síntese, impropriedade da concessão da medida liminar, tendo em vista a 
sua natureza satisfativa, bem como a legalidade da cobrança do IPTU consoante realizado, não havendo que 



177 
 

Portanto, inexistentes estas normas, não poderão as sanções ali previstas ser 

aplicadas, até mesmo em manifesta atuação do princípio nulla poena sine lege, não obstante 

possa o gestor público municipal ou o Poder Judiciário (a depender do entendimento adotado 

quanto à atuação deste Poder neste tipo de matéria, o que será objeto de discussão adiante) 

valer-se do descumprimento da função social da propriedade para outros fins, como, por 

exemplo, usá-lo como uma das razões para justificar uma desapropriação ou negar tutela 

jurisdicional ao proprietário faltoso que venha a ser esbulhado. 

Ao estudar especificamente o direito fundamental ao meio ambiente (onde pode ser 

incluído o meio ambiente urbano), Fensterseifer (2008, p. 181-184) registra a existência de 

uma garantia de um núcleo essencial dos direitos fundamentais (uma espécie de “limite dos 

limites”), o qual seria extraído da própria norma constitucional, independentemente de 

regulamentação infraconstitucional. Portanto, em hipótese de ingerência indevida sobre tal 

núcleo essencial, poderia o titular do direito fundamental reclamar ao Poder Judiciário a tutela 

necessária. A independência de tal mínimo essencial em relação à regulamentação 

infraconstitucional decorreria do fato de que a inércia do legislador não poderia lesionar 

direito reconhecido na Constituição, e essa garantia mínima dever-se-ia aplicar, inclusive, nas 

relações entre os particulares, dada a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 

Com base neste raciocínio, Fensterseifer (2008, p. 181-184) afirma que tal garantia 

de conteúdo mínimo essencial poderia servir, inclusive, de “controle judicial de políticas 

públicas ambientais diante da omissão do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, uma vez 

                                                                                                                                                                                     
referir-se a impossibilidade de aplicação de alíquota maior com vistas a proteção da função social da 
propriedade e, por fim, pleiteando o reconhecimento da sucumbência recíproca. 2. Independente do 
momento, se anterior ou posterior à EC nº 29/2000, entremostra-se possível ao ente público municipal o 
estabelecimento de alíquotas progressivas de IPTU desde que para assegurar o cumprimento da função social 
da propriedade urbana (Súmula 668, STF). Ocorre que, para a verificação do cumprimento ou não da função 
social da propriedade, a Constituição Federal aponta alguns requisitos (Art. 182, §4º, da CF/88). 3. Só poderá 
o Município aplicar a alíquota progressiva, ainda que para assegurar a função social da propriedade, se 
houver legislação específica local indicando a área incluída no plano diretor; se observar os termos da 
legislação federal e efetuar prévia notificação do proprietário para cumprir a obrigação de utilizar 
adequadamente seu imóvel (Lei Federal nº 10.257/2001, art. 5º). 4. Ainda que editada Lei Complementar 
Municipal, e são duas (LC 02/1997 e LC 39/2013), tais normas não respeitam a regra estipulada na 
Constituição Federal, em seu art. 182, §4º, pois se valem da progressividade das alíquotas sem que exista lei 
específica para área incluída em plano diretor e sem correspondência com lei federal. Precedente. 5. Inexiste 
nos autos qualquer documento que efetivamente ateste a prévia notificação do interessado para apresentação 
de defesa, bem como não demonstra ter sido obedecida a ordem de penalidades previstas no art. 182, §4º, da 
CF. 6. Desnecessária a discussão com observância à regra da reserva de plenário, posto que a decisão 
encontra-se fundamentada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal (Recurso 
Extraordinário nº 209.562-1). Precedente. 7. No caso concreto, inexiste óbice para o deferimento da medida 
liminar, posto que não caracterizada a sua irreversibilidade. Precedentes. 8. Não merece guarida, ainda, o 
pleito recursal para condenação da autora no pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista que 
deferidos os pleitos formulados na inicial, inexistindo sucumbência recíproca significativa. 9. Recurso de 
Apelação Cível conhecido e desprovido. Honorários majorados, fixando o montante em R$6.000,00 (seis mil 
reais), com fundamento no art. 85, §11, do CPC. 



178 
 

que tais poderes não podem se furtar a garantir um patamar mínimo de realização do conteúdo 

dos direitos fundamentais, sob pena de tornar inócua a decisão político-constitucional a 

respeito dos bens fundamentais da República consagrados pela Lei Fundamental”.  

Prossegue Fensterseifer (2008, p. 181-184) afirmando ainda inexistir “liberdade de 

conformação (e discricionariedade) tanto do legislador quanto do administrador público 

quando estiver em causa o conteúdo mínimo do direito fundamental ao ambiente, 

especialmente em razão da sua conexão imediata com o conteúdo do princípio da dignidade 

humana e o desfrute de outros direitos fundamentais”. 

Admite-se no presente trabalho como acertada, todavia, conforme já discorrido 

alhures, a exigência de tripla legalidade para a implementação dos instrumentos de política 

urbana previstos no art. 182, § 4º, da Constituição Federal. Assim, enfrenta-se um obstáculo 

quando o poder público municipal omite-se e não produz, através do devido processo 

legislativo, o regramento necessário para exigir dos proprietários faltosos o cumprimento 

forçado da função social da propriedade urbana. 

Analisando abstratamente a situação e tentando traçar uma relação entre a norma e a 

conduta, Cossio (1946, p. 197-198)147 afirma que esta relação “é a relação de conhecimento 

ou relação gnoseológica entre o conceito que menciona e o objeto mencionado. A norma, 

assim, é, por conseguinte, uma significação, e a conduta como conduta é a coisa significada”. 

Portanto, ao não regular o Município o que entende por função social da propriedade, é 

impossível se apreender o valor da conduta do proprietário, não se podendo, pois, afirmar que 

ele esteja a descumprir a sua função social da propriedade. 

Diante da omissão do legislador municipal e da essencialidade da norma não 

produzida à perfeita atuação do poder público, é de se questionar, como o faz Canotilho 

(1993, p. 352)148, o caminho a ser seguido para se lograr êxito em fazer com que o legislador 

cumpra com a sua específica obrigação, constitucionalmente positivada, de legislar sobre 

determinado assunto. 

                                                           
147 Acima tradução livre. No original, tem-se: “Hemos dicho que para el jurista la relación entre norma y 

conducta es la relación de conocimiento o relación gnoseológica entre el concepto que mienta y el objeto 
mentado. La norma, así, es, por consiguiente, una significación y la conducta como conducta es la cosa 
significada. [...]” 

148 Convém citar na íntegra o questionamento do referido autor, dado o receio de não se lograr êxito em 
transmitir a sua ideia: “O problema é esse: bem ou mal, os textos constitucionais tendem a incorporar, directa 
ou indirectamente, ordens legiferantes dirigidas ao legislador no sentido de este concretizar, densificar, 
realizar, a disciplina, fragmentária e incompleta, dos preceitos constitucionais. Quid juris se o legislador 
permanecer passivo? Qual a reacção da ordem jurídico-constitucional ao silencio legislativo? Ainda por 
outras palavras: como obrigar um órgão legiferante a agir sempre que se verifique uma inconstitucionalidade 
por omissão?” 
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A primeira tentação, obviamente, seria acionar o Poder Judiciário e exigir deste 

provimento jurisdicional que objetivasse, a qualquer custo, a implementação do princípio da 

função social da propriedade urbana, obstado em virtude da omissão legislativa. Todavia, é 

legítima a atuação judicial ativista que supre e acaba por exercer a atividade legislativa em 

conjunto com a judicial? Mendes (2008, p. 22) vai além ao se questionar: “O Poder Judiciário 

pode, a título de implementar normas constitucionais, interferir no conteúdo das decisões 

legislativas e executivas?”. Debates acirrados foram travados, inclusive na doutrina 

internacional, acerca da atuação do Poder Judiciário diante de uma omissão legislativa, 

discorrendo sobre o tema, com pensamentos antagônicos, autores como Ronald Dworkin 

(2019) e Jeremy Waldron (2005). 

Para Dworkin (2019, p. 14-18), os conceitos abertos (cláusulas abertas) existentes na 

Constituição, a exemplo da função social da propriedade, devem ser interpretados a partir de 

uma “leitura moral” a ser feita pelos juízes, os quais são livres para tomar suas decisões, 

desde que fundamentadas moralmente. Para ele, o próprio fato do legislador constituinte 

haver deixado tais conceitos abertos autorizaria este tipo de interpretação. 

Relevante seria, pois, para Dworkin (2019, p. 14-18), a fundamentação empregada 

pelo magistrado em sua decisão, a qual seria responsável por criar no cidadão o sentimento de 

filiação moral, ou seja, o respeito necessário para com o decisum, desde que acertado. O 

acerto da decisão, por sua vez, repousaria na sua devida fundamentação, pouco importando se 

ela abraçou ou não o pensamento da maioria da população. Caberia ao juiz, portanto, ainda 

segundo Dworkin (2019, p. 14-18), atuar como protetor de princípios, deliberando, em sua 

opinião, até mesmo melhor que os legisladores, facilmente influenciáveis por questões 

políticas. 

Severas críticas, porém, recaem sobre a opinião de Ronald Dworkin, resumidas 

principalmente na ideia de que a atuação ativista dos magistrados acaba por se sobrepor à 

função legislativa e, ao final, criar Direito. Para os críticos do ativismo judicial, dentre eles 

Jeremy Waldron (2005, p. 18-19), os defensores da teoria ativista partiriam do equivocado 

pressuposto de que a atividade legislativa sujeitar-se-ia à “tirania da maioria”, ou seja, o 

processo legislativo resultaria sempre na positivação do pensamento dos grupos majoritários 

e, por via de consequência, tolheria as expectativas das minorias. Segundo Waldron (2005), 

isso somente ocorreria se os membros do Poder Legislativo estivessem agindo imbuídos 

apenas de interesses particulares, o que, obviamente, não se pode tomar por verdadeiro, tendo 

em vista a boa-fé que se deve presumir. 
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Na realidade, ainda de acordo com a opinião de Waldron (2005, p. 23-24), a atuação 

das cortes judiciais é bastante semelhante ao processo legislativo, uma vez que as discussões 

acabam tendo por base os mesmos fundamentos e, ao final, as decisões são tomadas por 

maioria de votos da corte. Sendo assim, o ideal seria que se deixasse o próprio Poder 

Legislativo tomar as decisões, posto que, pelo menos, goza da legitimidade conferida pelo 

voto, atuando como representante do povo, característica não atribuível aos magistrados. O 

mais relevante para Waldron (2005, p. 303), portanto, diante de um desacordo moral, seria a 

participação democrática do povo, a ponto dele defender, como uma espécie de direito 

humano, a participação política, afirmando-a como o “direito dos direitos”. 

Parece acertada a opinião de Jeremy Waldron (2005, p. 23-24), a qual se assemelha à 

de Garea (1995, p. 358)149, para quem “confiar à judicatura a imediata realização da função 

social supõe impor-lhe artificialmente a realização de certas valorações que, devido à sua 

imanente natureza social, política ou econômica, restam reservadas habitualmente ao poder 

legislativo”. 

Deve ser ressaltado ainda o fato de que a intromissão do Poder Judiciário na fixação 

do conceito de função social da propriedade abre margem a definições casuísticas e, 

possivelmente, conflitantes. Neste mesmo sentido pode-se registrar a opinião de Darner 

(2016, p. 38), para quem a função social da propriedade urbana não pode ser considerada 

abstratamente, sob pena de sua aplicação se tornar arbitrária. Para tanto é que o referido autor 

entende como necessária a edição de normas legais que regulem as possíveis limitações ao 

direito de propriedade e atuações do poder público, em nítido respeito ao princípio da 

legalidade, base do Estado de Direito. 

Convém citar também a opinião de Holmes e Sunstein (2011, p. 49), que se 

manifestam de forma crítica às decisões judiciais que interferem nas questões orçamentárias, 

devido à falta de conhecimento técnico dos juízes acerca da relação “custo X benefício” 

quanto à destinação dos recursos públicos. Este raciocínio pode ser associado, por exemplo, a 

eventual decisão judicial que, na análise do cumprimento da função social por determinado 

proprietário urbano, determinasse ao poder público municipal a aplicação da desapropriação-

sanção, vindo, através de tal provimento jurisdicional, a afetar o orçamento público.  

Acredita-se, portanto, na ideia de que se deve, na realidade, deixar a matéria para o 

âmbito administrativo (política urbana), sem descurar, todavia, da responsabilização dos 

                                                           
149 Acima tradução livre. No original, tem-se: “[...]confiar a la judicatura la inmediata realización de la función 

social, supone impornele artificialmente la realización de ciertas valoraciones que, devido a su inmanente 
naturaliza social, política o económica, quedan reservadas habitualmente al poder legislativo”  
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gestores omissos. Imprescindível é a implementação do conceito de função social da 

propriedade urbana através do devido processo legislativo. Ferrajoli e Manero (2012, p.30)150, 

em opinião atribuída pessoalmente ao primeiro, registram que a ciência jurídica possui um 

papel projetivo “vinculado à normatividade do Direito em relação com sua própria produção 

[...] frente às lacunas, quer dizer, frente à ausência de normas de atuação dos preceitos 

constitucionais, das quais não pode não advertir a obrigatoriedade de sua introdução 

legislativa”. 

Permitir o controle político por parte do Poder Judiciário violaria, inclusive, as 

balizas normativas que disciplinam hodiernamente a regulamentação da política urbana, posto 

que prega o Estatuto da Cidade, em seu art. 43, a realização de uma gestão democrática da 

cidade, marcada pela participação popular em órgãos colegiados de gestão, audiências 

públicas e na iniciativa popular de projetos de leis e administrativos, instrumentos 

democráticos que seriam suprimidos por uma eventual decisão judicial que resolvesse se 

aventurar na delimitação de tal conceito. 

Parcela da doutrina defende, pois, o entendimento de que a Constituição Federal, em 

seu art. 182, § 2º, confere exclusivamente aos Municípios a competência de definir o que se 

deve entender por função social da propriedade urbana, a partir do que cada um deles fizer 

constar em seu plano diretor, retirando, pois, do Poder Judiciário a liberdade de analisar 

axiologicamente o atendimento (ou não) ao princípio da função social da propriedade diante 

do caso concreto. Assim, segundo Moreira (2014, p. 30), “a definição da função social da 

propriedade imobiliária urbana fica ao encargo de cada Município, através de seu plano 

diretor”. Portanto, tendo o Brasil atualmente 5.570 (cinco mil, quinhentos e setenta) 

Municípios, segundo a Resolução n˚ 02, de 29 de junho de 2017, do IBGE151, seria possível, 

em tese, que se tivesse para cada um deles um conceito diverso de função social da 

propriedade imobiliária urbana.  

Fornerolli (2014, p. 220), referindo-se à atuação do Poder Judiciário em discussões 

relacionadas ao princípio da função social da propriedade, faz também tal ressalva e corrobora 

com o posicionamento de que a delimitação do conceito cabe aos Municípios, ao afirmar que 

“a especificação da função social para a propriedade urbana, cabe recordar, trata-se de uma 
                                                           
150 Acima tradução livre. No original, tem-se: “De aquí el papel crítico y proyectivo de la ciencia jurídica 

vinculado a la normatividad del Derecho en relación con su propia producción: el papel crítico frente a las 
antinomias, es decir, frente a las normas inválidas, de las que no puede no registrar su anulabilidad 
jurisdiccional, y el papel proyectivo frente a las lagunas, es decir, frente a la ausencia de normas de actuación 
de los preceptos constitucionales, de las que no puede no advertir la obligatoriedad de su introducción 
legislativa.” 

151  Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/pdf/DOU_30_06_2017.pdf>. Acesso em: 
05 ago. 2017. 
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reserva legal absoluta, como já verificado, pois a Constituição exige que o disciplinamento da 

matéria seja categorizado, razão pela qual não pode ser regulado senão por lei”. Cerceia-se, 

portanto, na opinião do referido autor, qualquer possibilidade de ativismo judicial, impedindo-

se, pois, o Poder Judiciário de atuar “na anômala condição de legislador positivo, para, em 

assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os 

fatores que, no âmbito do sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo 

Parlamento”. 

Partilha-se, pois, do pensamento de que, uma vez constatada a omissão, caberia, na 

realidade, a interposição de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, instituto de 

controle de constitucionalidade previsto na Lei n° 9.868/99 e hábil a sanar adequadamente a 

leniência do gestor público municipal em dar início ao processo legislativo necessário a 

discutir e implementar os sobreditos instrumentos de política urbana. 

O tratamento dado à matéria pela Constituição, ao alçá-la à condição de política 

pública, faz com que Comparato (1998, p. 46-47) ratifique a opinião ora externada e conclua 

pela possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade por omissão caso o gestor 

público municipal deixe de regulá-la. Ele cita justamente como exemplo de 

inconstitucionalidade por omissão o fato de Municípios com mais de 20.000 (vinte mil) 

habitantes deixarem de elaborar plano diretor.  

Cabe aqui, pontualmente, o registro feito por Streck (2014, p. 207) no sentido de que 

o Estado Democrático de Direito “[...] é o novo modelo que remete a um tipo de Estado em 

que se pretende precisamente a transformação em profundidade do modo de produção 

capitalista e sua substituição progressiva por uma organização social de características 

flexivamente sociais [...]”. Ainda segundo Streck (2014, p. 207), isso teria por finalidade “[...] 

implantar superiores níveis reais de igualdades e liberdades [...]”. Em síntese, para Streck 

(2014, p. 209), “[...] A essa noção de Estado [Democrático de Direito] se acopla o conteúdo 

das Constituições, através do ideal de vida consubstanciado nos princípios que apontam para 

uma mudança no status quo da sociedade.”. 

Na prática, informa Streck (2014, p. 208) que a mudança trazida por esta forma de 

Estado serviria “[...] para uma modificação em profundidade da estrutura econômica e social e 

uma mudança no atual sistema de produção e distribuição de bens.”. Isso importa, segundo 

Streck (2014, p. 210), em uma redifinição da relação entre os poderes do Estado, lançando o 

Poder Judiciário também na arena política. Sintetiza Streck (2014, p. 240-241) seu raciocínio 

ao afirmar que, enquanto no Estado Liberal tinha-se a primazia do Legislativo, e no Estado 

Social, do Executivo, agora, no Estado Democrático de Direito, tem-se que “[...] o foco de 
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tensão se volta para o Judiciário”, de modo que “inércias do Executivo e falta de atuação do 

Legislativo passam a poder – em determinadas circunstâncias – ser supridas pelo Judiciário, 

justamente mediante a utilização dos mecanismos jurídicos previstos na Constituição que 

estabeleceu o Estado Democrático de Direito.”. Por fim, de forma enfática, afirma Streck 

(2014, p. 244) que “[...] As normas-programa da Lei Maior não estão sendo implementadas. 

Por isso, na falta de políticas públicas cumpridoras dos ditames do Estado Democrático de 

Direito, surge o Judiciário como instrumento para o resgate dos direitos não realizados. Por 

isto a inexorabilidade desse ‘sensível deslocamento’ antes especificado.”.  

Apesar de tal entendimento, cabe a ressalva de que Streck (2014, p. 245) é contrário 

a um ativismo judicial que leve o Poder Judiciário a ditar políticas públicas lato sensu (como 

no caso objeto de estudo). É Streck (2014, p. 245), em verdade, enfático ao afirmar que “[...] o 

Judiciário não faz e não fará políticas públicas. [...] Com efeito, política pública é um 

problema de ação do Poder Executivo.”. Portanto, acerca da temática suscitada no presente 

estudo, pode-se colher opinião de Streck (2014, p. 245-246) no sentido de que “[...] O que o 

Direito pode fazer é regulamentar a execução dessas políticas e é nesse âmbito regulatório que 

o Judiciário pode intervir.”. Cabe ao Poder Judiciário, pois, para Streck (2014, p. 249-250), no 

exercício do controle de constitucionalidade, “[...] servir como via de resistência às investidas 

dos Poderes Executivo e Legislativo, que representem retrocesso social ou a ineficácia dos 

direitos individuais ou sociais [...].”. 

Poderia a atuação do Poder Judiciário ser, pois, representada, por exemplo, pelo 

julgamento de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, já referida, ou mesmo na 

construção de diálogos institucionais, como será exposto mais adiante, em modalidade mais 

moderna de atuação ativa do aludido Poder. Não se admitiria, porém, a atuação direta do 

Poder Judiciário em ditar e executar a forma de intervenção do poder público municipal, em 

manifesta avocação das atividades legislativa e executiva. 

Há, naturalmente, questões políticas que influenciam e acabam por determinar a 

omissão dos gestores públicos. Maricato (2008, p. 83) afirma que “a ocupação do solo 

obedece a uma estrutura informal de poder: a lei de mercado precede a lei/norma jurídica. 

Esta é aplicada de forma arbitrária.”. O empresariado do ramo imobiliário e da construção 

civil tem, como primeiro objetivo, o lucro, e não a plena realização das cidades. Presencia-se 

diuturnamente, por parte de algumas empresas, a adoção de comportamentos que contrariam 

os interesses da população, mas que contam, muitas vezes, com o aval (ou pelo menos com a 

inércia) do poder público municipal, quando, na realidade, deveriam tais empresas estar 
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submetidas a uma tripla função social (função social da empresa, função social da propriedade 

e função social da cidade). 

A solução da problemática urbanística passa, dessa forma, pela superação dos 

entraves políticos, com a consequente e necessária elaboração de legislação específica que 

respalde a atuação do poder público, em especial o municipal, como restou diagnosticado no 

relatório do IPEA (2015, p. 74) acima referido, quando afirma que “é indispensável se buscar 

a aplicação efetiva do ordenamento jurídico, especialmente no que se refere à implementação 

dos instrumentos de cumprimento da função social da propriedade”. 

Não se pode, porém, deixar de fazer o registro de alternativa a tal opção, que, na 

opinião de Cademartori e Schramm (2017, p. 73-74), dentro de uma perspectiva de um 

constitucionalismo institucionalista, seria a construção de um processo de tomada de decisão 

interativa entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, a fim de sincronizar a interpretação 

judicial da Constituição com a opinião pública e com as preferências de maiorias políticas. A 

vantagem seria a “rejeição dos ideários da supremacia parlamentar ou judicial”, construindo-

se uma interação baseada no equilíbrio e na colaboração. 

Existem ainda outros autores que, apesar de ratificar a opinião ora externada de não 

se permitir que a omissão legislativa acerca da função social da propriedade urbana seja 

suprida pela atividade judicial, admitem certa liberdade de atuação do Poder Judiciário. 

Ressalta Mello (2017, p. 445) que um dos desafios decorrentes do fato de se considerar o 

direito à cidade como um direito coletivo de matiz subjetiva diz respeito à tutela judicial que 

daí decorreria, tendente a conferir eficácia ao referido direito. Tendo por base tal premissa, 

reconhece o autor a impossibilidade de se considerar o direito à cidade como dotado de uma 

justiciabilidade plena e irrestrita. Pode-se justamente limitar a judicialização de tal direito 

quando a sua concretização depender do cumprimento da função social da propriedade urbana 

ainda pendente de regulamentação. 

Prossegue Mello (2017, p. 449) afirmando que a matiz coletiva do direito à cidade 

torna impossível suscitá-lo com o objetivo de tutelar interesses individuais. Assim, para o 

citado autor, a tutela judicial do referido direito teria por objetivo a condenação do poder 

público à execução de políticas públicas ou medidas administrativas, ou aos particulares da 

adoção de comportamentos que tutelem os bens, valores e interesses que compõem o direito à 

cidade, além da possível declaração de invalidade de lei ou ato administrativo que, nos termos 

da Lei nº 7.347/85, cause violação à ordem urbanística. Não descarta o autor, além da ação 

civil pública, as ações de controle abstrato de constitucionalidade e a própria ação popular. 
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Isso não impede, todavia, como afirma Mello (2017, p. 445), que se retire do direito 

à cidade “[...] fundamento normativo para diferentes obrigações, tais com (sic) políticas 

públicas e medidas administrativas, quando se tratar de deveres estatais, e a adoção de ações e 

práticas que promovam os bens, valores e interesses tutelados pelo direito, quando se tratar de 

deveres imputáveis a pessoas privadas”. Com base em tal raciocínio é que se afirma a 

possibilidade de se reconhecer ter o administrador público o dever de promover a adequada 

política urbana, podendo, em caso de omissão, ser inclusive responsabilizado 

administrativamente em razão do descumprimento de dever legal. Esta conclusão é 

corroborada pelo referido autor, ao afirmar que “estas formas [de proteção judicial dos 

direitos coletivos que vêm sendo estudadas pela doutrina e exploradas na jurisprudência] 

permitem investir na promoção do direito à cidade pela via judicial em casos de evidente 

omissão ou ineficiência pública ou privada sem correr o risco de transferir para o Poder 

Judiciário a gestão da vida urbana”. 

Existem, portanto, caminhos para o contorno do problema causado pela omissão 

legislativa, sem que se permita ao Poder Judiciário atuar em sobreposição à função legislativa 

e, ao mesmo tempo, respeitando ao perfil democrático de construção legislativa. Admite-se, 

portanto, que, fundamentados no direito à cidade e na violação à ordem urbanística, possam a 

Defensoria Pública, o Ministério Público ou qualquer outro legitimado ajuizar ação civil 

pública destinada a compelir o Município a adotar política urbana específica relacionada às 

espécies imobiliárias previstas no art. 182, § 4º, da Constituição Federal diante de quadro de 

omissão do referido ente público. 

Deixando de lado o perfil mais ativo do Poder Judiciário, mas ainda assim contando 

com a sua participação na solução de litígios que envolvam a implementação de políticas 

públicas, em especial aquelas ainda não reguladas, há autores que, de forma crítica ao 

ativismo judicial, propõem a construção de um modelo de Constitucionalismo 

Institucionalista como alternativa ao Constitucionalismo Normativista, a exemplo de 

Cademartori e Schramm (2017). Segundo estes autores (2017, p. 59), esta modalidade de 

Constitucionalismo fundou-se “[...] em uma série de estudos que gravitavam, sobretudo, entre 

a estrutura das normas, a relação entre regras e princípios, as teorias de decisão e 

argumentação e as formas de interpretação e aplicação dos direitos fundamentais.”. 

Ainda acompanhando a opinião de Cademartori e Schramm (2017, p. 58-59), o Poder 

Judiciário, pelo fenômeno do ativismo judicial, tem cada vez mais adentrado na seara política, 

o que desrespeita o modelo democrático ao permitir um empoderamento exacerbado do 

referido poder, em detrimento dos Poderes Executivo e Legislativo. Ainda segundo os 
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sobreditos professores (2017, p. 59), o Ativismo Judicial “[...] é fruto de um modelo de 

constituição pródigo em mecanismos de intervenção judicial em âmbitos, tradicionalmente 

considerados como extrajurídicos, tais como a política e a economia, dentre outros setores.”. 

O estudo do Constitucionalismo Institucionalista, para Cademartori e Schramm 

(2017, p. 60-61), demanda uma reflexão sobre duas teorias de relevo, no caso as teorias do 

estado de exceção e as teorias dos diálogos constitucionais. A atuação do Poder Judiciário de 

forma ativista transmite para os aludidos escritores a idéia de um poder soberano, 

representativo do estado de exceção, uma vez que “[...] o Poder Judiciário passa a ser visto 

como aquele centro de poder dotado de competência, não somente jurídica como também 

política, para proferir a última palavra inclusive diante de uma situação de anormalidade, o 

que o aproxima da figura do soberano no estado de exceção.”. 

Outrossim, conceber a atuação do Poder Judiciário no âmbito do Constitucionalismo 

Institucionalista, para Cademartori e Schramm (2017, p. 73-74), é vantajoso por importar “[...] 

na rejeição dos ideários da supremacia parlamentar ou judicial [...]”, ao mesmo tempo em que 

“as formas de interação, ou seja, os diálogos, passam pelas teorias do equilíbrio e da 

colaboração, pela teoria da construção coordenada e, também, do princípio jurídico, pelas 

teorias do aconselhamento judicial e das decisões centradas no procedimento, pelo 

minimalismo judicial, dentre outros.”. 

As teorias dos diálogos constitucionais, segundo Cademartori e Schramm (2017, p. 

73), tem por ponto central convergente a “[...] alegada falta de legitimidade democrática dos 

tribunais para proferir a última palavra em termos de direitos fundamentais. Tais teorias, no 

entanto, não pretendem despojar o Poder Judiciário de toda e qualquer participação na 

interpretação da Constituição”. Na realidade, como complementa Silveira (2016, p. 135), as 

teorias dialógicas assumem o pressuposto de que o Poder Judiciário não detém o monopólio 

da interpretação judicial; ao contrário, “[...] quando está em prática o controle de 

constitucionalidade, os juízes devem entrar em uma conversação dialética com outros atores 

constitucionais.”. 

Essa postura é a que se espera quando, diante da omissão normativa do poder público 

municipal no cumprimento de seu dever de regular a política urbana e, em especial, de aplicar 

as sanções previstas no art. 182, § 4º, da Constituição, venha a deparar-se o Poder Judiciário 

com pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade por omissão. 

Cabe, todavia, o registro de que o poder público municipal pode vir a cumprir, 

apenas parcialmente, a sua obrigação de regular o assunto, na hipótese de regular a matéria 

definindo no plano diretor os requisitos para o cumprimento da função social (na forma do art. 
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182, §§ 1º e 2º, da CF/88), mas deixando de tratar em norma específica os instrumentos de 

intervenção previstos no art. 182, § 4º, da CF/88. Diante de tal situação, admite-se a 

possibilidade de se manejar ação civil pública em defesa do meio ambiente e da ordem 

urbanística, situação em que se instauraria litígio em desfavor dos particulares recalcitrantes 

no cumprimento da função social de suas propriedades.  

Entenda-se: não se está a falar no ajuizamento de ação civil pública com o fito de 

contornar a omissão legislativa através de prática ativista do Poder Judiciário, bem como 

também não se está a falar, neste caso, de ACP com o fito de compelir o poder público 

municipal a aplicar a legislação existente quanto às sanções previstas no art. 182, § 4º, da 

Constituição Federal, já que, no exemplo proposto, ela seria inexistente. Seria, em verdade, a 

propositura de ação civil pública com o intuito de responsabilizar diretamente os proprietários 

faltosos pelos danos causados de forma coletiva, sem prejuízo de constrangê-los, por 

intermédio de decisão judicial, ao cumprimento de sua função social, de acordo com o que 

determina o plano diretor, sob pena de fixação de astreintes. Neste sentido pode-se citar o 

pensamento de Bueno (2014, p. 419-420), para quem “[...] o Município que vê, de qualquer 

forma, o particular frustrando o cumprimento de seu plano diretor ou, mais amplamente, de 

quaisquer diretrizes urbanísticas pode valer-se da ação civil pública para impor 

jurisdicionalmente ao particular o dever de fazer ou de não-fazer descumprido.”. 

Corrobora tal opinião Carvas (2014, p. 79), para quem possível é o manejo da ação 

civil pública para “[...] exigir o cumprimento do plano diretor do Município [...]”. Ora, 

constitui conteúdo do plano diretor, na forma do art. 182, § 2º, da CF/88, a definição de 

função social dos imóveis urbanos, a qual se corporifica nas regras de ordenação da cidade. 

Portanto, por mais que seja o Município omisso na regulamentação dos instrumentos 

previstos no art. 182, § 4º, da CF/88, poderiam, ainda assim, os legitimados para o 

ajuizamento de ACP propor tal ação, com o fito de constituir judicialmente obrigação de fazer 

ou não fazer em desfavor do proprietário recalcitrante no cumprimento de sua função social, 

fixada no plano diretor. Neste caso, o proprietário, caso descumprisse a ordem judicial 

porventura emanada, não se sujeitaria a nenhuma das sanções constitucionais, mas, sim, a 

eventuais astreintes estabelecidas em juízo. Ao que parece, essa proposta de solução não 

configuraria afronta à atuação do Poder Legislativo, haja vista que se limitaria a exigir o 

cumprimento do plano diretor, norma já posta, contornando apenas a eventual omissão do 

poder público municipal na regulamentação das sanções previstas no art. 182, § 4º, da 

Constituição através da fixação de astreintes. 
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Acerca da possibilidade de imposição de astreintes ao particular, no bojo de ação 

civil pública com vistas à tutela da ordem urbanística, cabe o registro da opinião de Bueno 

(2014, p. 420-421), que admite a possibilidade de emprego de todos os mecanismos do 

microssistema do processo civil coletivo previstos no Código de Defesa do Consumidor às 

ações civis públicas, inclusive, obviamente, as que tenham por objeto a tutela da ordem 

urbanística. Expressa-se Bueno (2014, p. 420-421) admitindo que se “[...] a ordem jurídica 

nacional expressamente admite a ação civil pública para a tutela da ordem urbanística 

significa que todo o mecanismo processual da Lei 7.347/1985 complementada e 

potencializada com os dispositivos processuais do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor [...].”. 

Enxerga Bueno (2014, p. 419-420) na ação civil pública “[...] uma via jurisdicional 

potencializada [...]”, capaz de contornar as hipóteses em que a atuação administrativa do 

município se apresente “[...] insuficiente ou insatisfatória no perseguimento das políticas 

públicas e urbanísticas [...]”. Em outra opinião que também merece ser ressaltada, Bueno 

(2014, p. 417/418) afirma que o papel da ação civil pública em matéria urbanística é “[...] de 

dar efetivo cumprimento às diversas normas de conteúdo material previstas no Estatuto da 

Cidade e, evidentemente, em outros diplomas legislativos federais, estaduais, distritais ou 

municipais que digam respeito à ‘ordem urbanística’”. É enfático Bueno (2014, p. 419-420) 

ao frisar que podem os entes públicos, de forma ampla, fazer uso de ações civis públicas “[...] 

contra particulares ou, de maneira mais geral, contra os destinatários das normas definidoras 

das políticas urbanísticas, para que estes – compulsoriamente – implementem as políticas 

urbanísticas que decorrem dos arts. 182 e 183 da Constituição Federal, do Estatuto da Cidade 

ou – repito – de outros diplomas legislativos complementares ou afins [...]”, a exemplo, como 

dito, dos planos diretores dos Municípios. 

Para corroborar a opinião de cabimento de ação civil pública para tutelar a ordem 

urbanística, pode-se fazer referência à opinião de Fensterseifer (2008, p. 162-163), que afirma 

existirem duas concepções de ambiente: uma reducionista ou restritiva, que separa os 

componentes ambientais naturais e os componentes ambientais humanos, “à luz ainda de uma 

visão eminentemente antropocêntrica que insiste em negar o ser humano como componente 

do ambiente”, e outra ampla, que apresenta uma abordagem integral do ambiente (ar, água, 

solo, animais, plantas, bem como o mundo artificial e social construído pelo ser humano). 

Para o aludido autor, a Constituição Federal de 1988 adota a concepção ampla, inserindo a 

ordem urbanística como um ambiente artificial; assim, enquadrar-se-ia a tutela do espaço 

urbano dentro da própria tutela do meio ambiente, constitucionalmente protegido. 
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Some-se a isso o fato de que a função social da propriedade é um dever fundamental 

do cidadão, previsto no art. 5º, inciso XXIII, da CF/88, e, neste caso, como referido, há plano 

diretor explicitando em que hipóteses se deve considerar cumprida a função social da 

propriedade urbana. Ademais, a Lei nº 7.347/85, que regula a ação civil pública, na redação 

atual de seu art. 1º152, estabelece ser possível o ajuizamento de ACP com o objetivo de 

responsabilizar o causador de danos materiais e morais ao meio ambiente (inciso I) e à ordem 

urbanística (inciso VI), matérias que estão sendo diretamente tratadas no presente trabalho. O 

meio ambiente urbano, espécie do meio ambiente, é diretamente afetado pelo descumprimento 

da função social da propriedade urbana, em especial por aquelas espécies de propriedades 

cujo não aproveitamento ou sub-aproveitamento são responsáveis pela formação dos vazios 

urbanos.  

Sofre semelhantes prejuízos a ordem urbanística, definida por Sundfeld (2014, p. 56) 

em dois sentidos, de ordenamento e de estado. Para o referido autor, com o sentido de 

ordenamento, “[...] a ordem urbanística é o conjunto orgânico de imposições vinculantes (são 

as ‘normas de ordem pública’ a que alude o art. 1º, parágrafo único [do Estatuto da Cidade]) 

que condicionam positiva e negativamente a ação individual na cidade”. Em sentido diverso, 

porém complementar, haja vista ser um objetivo do primeiro, tem-se que a ordem urbanística 

no sentido de estado “[...] é um estado de equilíbrio, que o conjunto dos agentes envolvidos é 

obrigado a buscar e preservar”. 

Assim, a conduta do particular que não cumpre a função social de sua propriedade 

urbana, nos termos em que estipulada pelo plano diretor, ofende à ordem urbanística em seus 

dois sentidos, posto que viola o ordenamento, no caso o conjunto de normas que a 

disciplinam, e o estado de equilíbrio em que esta deve se encontrar. Registre-se que o 

mecanismo da ação civil pública para fins de tutela à ordem urbanística está à disposição não 

apenas do Município, mas, conforme Bueno (2014, p. 419-420), de todos os legitimados 

previstos no art. 5º da Lei 7.347/1985, que “[...] detêm esta legitimidade, concorrente e 
                                                           
152Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por 

danos morais e patrimoniais causados: 
I - ao meio-ambiente; 
II - ao consumidor; 
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 
V - por infração da ordem econômica; 
VI - à ordem urbanística. 
VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. 
VIII – ao patrimônio público e social. 
Parágrafo único.  Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, 
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza 
institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. 
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disjuntiva; e, nestas condições, todos eles estão habilitados legalmente a tomar idêntica 

iniciativa.”. 

A edição da Lei de Ação Civil Pública representou, sem sombra de dúvidas, um 

mecanismo de acesso à justiça, ampliando-se, assim, a possibilidade de tutela dos interesses 

difusos e coletivos, como já defendido outrora por Cappelleti e Garth (1988, p. 55), ao se 

referirem às “ondas” (forma como classificaram os necessários processos de mudança no 

acesso à justiça), a fim de superar os entraves que diagnosticaram. Portanto, em sua segunda 

onda, relacionada à representação dos interesses difusos em juízo, defenderam os referidos 

autores a necessidade de conferir-se legitimidade a indivíduos para a propositura de ações em 

defesa de interesses públicos ou coletivos. Seria, portanto, conferir a legitimidade a indivíduos 

ou, pelo menos, aos detentores de determinados cargos, como promotores, defensores, 

procuradores de Estado etc. Vislumbra-se isso presente em nossa legislação, no caso o art. 5º 

da Lei de Ação Civil Pública153, que conferiu ampla legitimidade para a propositura deste tipo 

de ação. 

A tutela da ordem urbanística, como já apresentada ao longo de todo este trabalho, é 

certamente um direito difuso, e, segundo o Estatuto da Cidade, as normas que a regulamentam 

são de interesse público. Àquela está diretamente relacionada a função social da propriedade 

urbana; portanto, tentar, de alguma forma, restringir a legitimidade para a propositura de 

ações que visem tutelar a ordem urbanística contrariaria o processo de mudança no acesso à 

justiça defendido pelos referidos autores. 

À ordem urbanística relaciona-se também o direito à cidade, como já referida outrora 

a opinião de Mello (2017, p. 443-444). Para o referido autor, apesar de o direito à cidade não 

estar formalmente incluído em nenhuma lista de direitos coletivos, extrair-se-ia tal conclusão 

de vários diplomas normativos, a exemplo da própria Lei de Ação Civil Pública. Ao definir o 

que se deva entender por ordem urbanística, refere Mello que ela “[...] é uma metonímia para 

se referir à própria ‘cidade’, razão pela qual a lei mencionada autoriza o ajuizamento de ação 

civil pública para proteção do direito coletivo à cidade, o que eleva a ‘cidade’ (ou seja, a 

                                                           
153 Art. 5º. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 

I - o Ministério Público; 
 II - a Defensoria Pública; 

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; 
V - a associação que, concomitantemente: 
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; 
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, 
ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos 
ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.  



191 
 

‘ordem urbanística’) a um bem juridicamente tutelado pelo direito positivo brasileiro”. 

Entende Mello (2017, p. 443-444) que a coletividade titulariza “[...] o direito a uma cidade 

dotada de características como justiça, sustentabilidade, capacidade de garantir o bem-estar 

dos seus habitantes, de cumprir a função social da propriedade urbana”. Tal entendimento, no 

sentido da possibilidade de manejo da ação civil pública para o controle da ordem urbanística, 

é ratificado por Carvas (2014, p. 79), que admite como “[...] relevante a possibilidade de 

exigir em juízo o cumprimento do plano diretor do Município (e dos instrumentos de 

regulamentação da ordem urbanística)”, como será também estudado no tópico seguinte. 

A ação civil pública, portanto, apresenta-se, ao que parece, como remédio adequado 

à tutela da ordem urbanística, capaz de contornar, em algumas hipóteses, a ausência de 

regulamentação dos instrumentos de política urbana previstos no art. 182, § 4º, da 

Constituição. Cumpre, por fim, apenas o registro de acertada opinião de Fensterseifer (2008, 

p. 244), que aponta como desafio posto para o jurista do Estado Socioambiental, “a fim de 

libertar o direito ambiental do seu enclausuramento liberal-individualista, [...] comprometer-se 

com os ajustes necessários ao sistema jurídico (como por exemplo, reformas no processo civil 

e nos procedimentos administrativos) para realizar os direitos transindividuais [...]”. Tais 

reformas têm, para o autor, o objetivo de possibilitar o alcance de “[...] uma tutela integral da 

dignidade humana diante dos novos enfrentamentos existenciais que afloram no mundo 

contemporâneo, especialmente no que tange aos riscos e à degradação ambiental”. Nada 

superará, portanto, a efetiva atuação do poder público municipal no cumprimento de seu 

mister, em especial na completa edição dos diplomas normativos necessários à tutela da 

ordem urbanística. 

 
4.2. DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA APLICAÇÃO DE 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE REGULAMENTE O ART. 182, § 4°, DA 

CONSTITUIÇÃO 

 
Não se pode excluir, obviamente, a hipótese de que o poder público municipal atenda 

à exigência constitucional e legal (contida no Estatuto da Cidade) de regulamentar o emprego 

das sanções previstas no art. 182, § 4º, da Constituição Federal, mas, ainda assim, não inicie 

os procedimentos administrativos necessários à sua aplicação em desfavor dos proprietários 

faltosos. 

Essa omissão administrativa, ou seja, a omissão no agir do Município em 

cumprimento à norma já editada, induz o estudioso do Direito a perquirir qual a conduta 
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jurídica a ser adotada tanto em desfavor do poder público municipal enquanto pessoa jurídica 

de direito público, como também do faltoso gestor público municipal, que, com a não adoção 

dos comportamentos exigidos pela norma municipal, acabam por associar-se aos proprietários 

faltosos no que diz respeito ao descumprimento da função social pelas propriedades urbanas. 

Não se está, por hora, a falar em responsabilização do gestor público pela omissão, fato que 

será abordado no tópico seguinte; deseja-se, nesta ocasião, abordar os mecanismos capazes de 

contornar a sua omissão na aplicação da norma legal existente. 

A exposição contida ao longo do presente trabalho, em especial no seu segundo 

capítulo, demonstra que o descumprimento da função social da propriedade urbana pode 

trazer conseqüências negativas ao meio ambiente, no caso o meio ambiente urbano, bem 

como à ordem urbanística, acarretando prejuízos de ordem moral e material, tanto individuais 

como também (e principalmente) coletivos. Essa gama de possíveis prejuízos ao meio 

ambiente, à ordem urbanística e à coletividade encontra-se prevista como fundamento fático à 

propositura de ação civil pública, conforme referem, respectivamente, os incisos I e VI do art 

1º da Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública)154. 

No tópico anterior, a ação civil pública foi apresentada como um mecanismo capaz 

de contornar a omissão legislativa na regulamentação dos instrumentos de política urbana 

previstos no art. 182, § 4º, da Constituição Federal, através de entendimento que a reputa 

capaz de, por decisão judicial proferida em seu bojo, forçar o poder público e os particulares à 

implementação das diretrizes apresentadas no plano diretor quanto ao cumprimento da função 

social da propriedade urbana. Não custa nada lembrar que, segundo o art. 39 do Estatuto da 

Cidade155, o plano diretor é o responsável por estabelecer as condições para o cumprimento da 

função social pela propriedade imobiliária urbana. 

Agora, está-se diante de situação diversa, pois há norma municipal que regula o 

procedimento administrativo tendente a exigir do particular o cumprimento da função social 

de sua propriedade imobiliária urbana, sob pena de imposição das sanções previstas no art. 

182, § 4º, da Constituição Federal, apresentando-se o poder público municipal omisso em sua 

aplicação.  

                                                           
154 Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por 

danos morais e patrimoniais causados: 
I - ao meio-ambiente; 
[...] 
VI - à ordem urbanística. 

155 Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos 
quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as 
diretrizes previstas no art. 2º desta Lei. 
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A solução para contornar tal omissão administrativa parece ser semelhante à proposta 

no tópico anterior, sendo o caso de se propor ação judicial que tenha por objeto compelir o 

gestor público a aplicar a norma existente. Cabível será, neste caso, o ajuizamento de ação 

civil pública com vistas tanto à imposição da obrigação de fazer, corporificada na instauração 

do processo administrativo destinado a aplicar as sanções regulamentadas, quanto à reparação 

de eventuais danos morais e patrimoniais advindos da omissão do gestor público e do próprio 

particular omisso. A Lei de Ação Civil Pública, em seu art. 11, deixa claro o objeto da 

referida ação civil pública, que, no caso, é o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer; 

a obrigação de fazer, na situação em apreço, reside na instauração do devido processo 

administrativo, pelo Município, tendente a compelir o proprietário urbano faltoso ao 

cumprimento da função social de sua propriedade e, consequentemente, a cessar os danos 

causados ao meio ambiente e à ordem urbanística156. 

Por outro lado, poder-se-ia perquirir se teria o particular legitimidade para, 

diretamente, demandar o proprietário faltoso e exigir-lhe o cumprimento da função social da 

propriedade urbana. O pensamento ainda hoje predominante acerca da titularidade do poder 

de exigir forçadamente o cumprimento da função social da propriedade, como ressalta Garea 

(1995, p. 149), é o de que tal poder cabe à Administração Pública, e não aos particulares, 

devendo tal entendimento ser estendido aos demais legitimados para a propositura de ação 

civil pública. Não haveria o que se falar, pois, na existência de direito subjetivo, a ser 

exercido contra o proprietário pelos demais cidadãos, pois o interesse que justifica a 

imposição de condutas aos titulares do domínio é da comunidade como um todo. 

Todavia, não se pode calar acerca da existência de movimento ascendente, que, 

segundo Fensterseifer (2008, p. 121), prega a ampliação de tal legitimidade ao defender a 

existência de uma cidadania ambiental e conferir à sociedade civil papel de destaque. 

Portanto, “alinhado ao dever de proteção ecológica conferido ao Poder Público, para que o 

direito fundamental em questão seja exercido de forma adequada no plano jurídico-

constitucional, a participação da sociedade civil deve ser sempre postada de forma conjunta”. 

Entende Fensterseifer (2008, p. 124) que o caput do art. 225 da Constituição Federal 

“não deixa qualquer dúvida quanto à vontade do constituinte de integrar sociedade civil e 

Estado na tutela jurídico-constitucional do ambiente”. Assim, além do Estado e instituições 

como Defensoria Pública e Ministério Público, cada um, cada cidadão, dentro de uma 
                                                           
156  Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o 

cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução 
específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de 
requerimento do autor. 
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perspectiva de participação popular, deveria exercer o seu papel na defesa do ambiente e da 

vida em termos gerais. Partindo-se de tal ideia, haveria de se ressaltar que o proprietário 

deveria ser o primeiro a exercer a referida cidadania, e, na sua condição, exercê-la-ia ao 

cumprir com sua função social, incluindo-se aí a situação do proprietário urbano. Ainda 

seguindo tal concepção, não cumprindo o proprietário espontaneamente com seu dever 

fundamental, seria posssível que o particular, individualmente, provocasse judicialmente o 

cumprimento da função social da propriedade. 

Para Fensterseifer (2008, p. 70-72), dada a sociedade de risco em que se vive 

atualmente, “não há como não inserir a qualidade ambiental como um dos elementos-chave da 

tutela da personalidade humana, em vista da relação intrínseca que aquela mantém com a 

salvaguarda existencial (presente e futura) do ser humano”. Assim, uma vez que o direito ao 

ambiente é visto hodiernamente como um dos direitos da personalidade, nele incluindo-se, 

obviamente, o ambiente urbano, pode-se correlacionar tal direito da personalidade ao 

ambiente, inclusive, com os direitos de vizinhança, que guardam relação com a função 

socioambiental da propriedade. 

Apesar de não se partilhar deste pensamento, parece ser juridicamente possível para 

os seus adeptos que, mesmo diante da omissão do poder público municipal em aplicar a 

legislação municipal que determina a imposição das sanções constitucionais, o particular 

suscite individualmente o descumprimento da função social da propriedade, valendo-se da 

conceituação de função social da propriedade que deve estar positivada no plano diretor, e 

requeira ao juízo o seu efetivo cumprimento, sujeito à aplicação de astreintes. 

Ao falar da função socioambiental da propriedade, Fensterseifer (2008, p. 213-214) 

chega a afirmar que o dever fundamental de proteção do ambiente traz “na sua carga 

normativa um feixe de deveres e obrigações (negativas e positivas)”, decorrente dos “novos 

valores sociais e ecológicos que conformam o sistema constitucional contemporâneo”. 

Ressalta, inclusive, a possibilidade de exercício de “controle externo do proprietário pela 

coletividade e pelo Estado, a respeito do cumprimento das finalidades socioambientais da 

titularidade”. 

Prossegue ainda Fensterseifer (2008, p. 215) afirmando que “o não-cumprimento 

pelo proprietário da função socioambiental do bem caracteriza forma extintiva da titularidade, 

na medida em que, à luz de um direito civil-constitucional ‘despatrimonializado’ e 

‘humanizado’, a funcionalização do bem toma a forma de elemento nuclear constitutivo do 

próprio direito de propriedade”. Assim, à luz de seu raciocínio, a função ambiental da 

propriedade se apresentaria na condição de elemento existencial da titularidade, a qual deveria 
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ser somada à “função social no intuito de determinar o fundamento material e conteúdo 

essencial da propriedade”. Para o autor, somente é legítima a propriedade que cumpre sua 

função socioambiental. 

Exposta a divergência de opiniões, filia-se no presente estudo à primeira posição, no 

caso, a de que a exigência específica do cumprimento da função social da propriedade urbana 

deve ser uma obrigação do poder público municipal, sem se descurar, obviamente, da 

possibilidade de sua omissão ser objeto de questionamento por parte dos órgãos e instituições 

legitimados à defesa do meio ambiente, por intermédio de ação civil pública. Há, nesta 

hipótese, verdadeiro mecanismo de controle da administração pública.  

A justificativa para se pender para tal posicionamento, no caso, é apresentada por 

Garea (1995, p. 150), para quem o dever do proprietário de cumprir com a função social da 

propriedade não corresponde a um correlativo direito subjetivo e, por isso, está fora da esfera 

da autonomia privada. Concordar que um particular propusesse ação judicial, de forma 

individual, contra o proprietário faltoso abriria margem a se permitir que aquele firmasse 

acordo com este e, eventualmente, fizesse concessões que contrariassem o interesse da 

coletividade. Esta é a razão pela qual a função social da propriedade urbana deve estar fora da 

esfera de disponibilidade individual. 

 
4.3. DA (IR)RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO PELA NÃO IMPOSIÇÃO 

DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA PREVISTOS NO ART. 182, § 4°, DA 

CONSTITUIÇÃO 

 

Interessa ao presente estudo também, além de discutir as condutas jurídicas (não 

necessariamente judiciais) a serem adotadas especificamente para a hipótese de vir o 

Município, por seu gestor público, a desconsiderar o planejamento urbanístico proposto no 

plano diretor, seja através da não aplicação da norma municipal específica editada com vistas 

a delimitar a aplicação dos instrumentos de política urbana aos imóveis que estão a 

descumprir a sua função social, seja propriamente através da não edição desta norma, 

perquirir a responsabilidade dos agentes públicos municipais advinda de tais desvios de 

conduta em relação à legislação posta. 

Acerca do assunto e de uma forma geral, pode-se afirmar que a Constituição Federal, 

em seu art. 3º, incisos I e III157, estabelece, respectivamente, como objetivos fundamentais da 

                                                           
157Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  
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República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade justa e focada na erradicação 

da pobreza e redução das desigualdades sociais. Possui, portanto, o Estado brasileiro a 

obrigação da atuar para buscar a almejada justiça social, de modo que estes objetivos em 

específico, em mais de uma ocasião, apresentam-se no conteúdo de diversas normas 

existentes no texto constitucional. 

Mello (1982, p. 65) enxerga a Constituição como um corpo de normas que não 

expressa meramente anseios da sociedade, mas, sim, comandos, inclusive alguns deles 

destinados ao poder público. São as normas jurídicas, em seu entender, ademais, marcadas 

pela coercitividade. Especificamente no que diz respeito às normas relacionadas à justiça 

social, dentre as quais se pode citar as que se referem à função social da propiedade, tem-se 

que elas estabelecem comportamentos obrigatórios para o Estado e para os indivíduos, 

possuindo, principalmente aquele, o indeclinável dever jurídico de realizá-las. 

Especificamente com relação à função social da propriedade, não se pode esquecer, 

obviamente, do caráter de dever fundamental atribuído ao art. 5º, inciso XXIII, da 

Constituição em relação aos particulares. 

Fundado neste seu raciocínio é que Mello (1982, p. 65) afirma, com clarividência, 

que “A Constituição não é um simples ideário. Não é apenas expressão de anseios, de 

aspirações, de propósitos. É a transformação de um ideário, é a conversão de anseios e 

aspirações em regras impositivas. Em comandos. Em preceitos obrigatórios para todos: 

órgãos, do poder e cidadãos.”. Deve a Lei Maior, portanto, ser aplicada de forma eficaz, e esta 

eficácia há de se estender, segundo Mello (1982, p. 65), até mesmo às normas programáticas, 

uma vez que a Constituição, “[...] quando dispõe sobre a realização de justiça social – mesmo 

nas regras chamadas programáticas – está, na verdade, imperativamente, constituindo o 

Estado brasileiro no indeclinável dever jurídico de realizá-la.  

A partir de tal raciocínio, não se pode conceber, pois, que, passados 30 anos de 

vigência da Constiuição, ainda não se tenha uma realidade palpável no país com relação à 

exigência da função social da propriedade urbana. É manifesta a desídia com que tem sido o 

assunto tratado pelos gestores públicos municipais, merecendo, portanto, um olhar acurado 

sobre a responsabilidade destes. 

Apresenta Mello (1982, p. 72) interpretação acerca do art. 160158 da Constituição 

Federal de 1969 que, dada a similitude de redações, se aplica perfeitamente ao artigo 170159 

                                                                                                                                                                                     
II – [...];  
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

158 Art. 160. A ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com 
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da Constituição Federal de 1988, mormente quando o referido autor defende que aquela 

norma enuncia, em verdade, um “dever ser” ao poder público, por possuir natureza 

prescritiva. Possui o poder público, pois, o dever de efetivar a função social da propriedade, a 

qual consta como um dos princípios a nortearem a ordem econômica e financeira. Expressa-se 

o autor, de maneira enfática, afirmando que “[...] a primeira observação a ser feita é a de que 

embora a forma gramatical estampada no preceito seja enunciativa (‘ordem econômica e 

social tem por fim’), sua função, evidentemente, por se tratar de norma jurídica, é prescritiva. 

Vale dizer: expressa um comando. Semanticamente enuncia um ‘dever ser’.”. 

Ainda de forma incisiva, prossegue Mello (1982, p. 72) afirmando que a ordem 

econômica deverá realizar a justiça social e somente a alcançará se obedecer aos princípios 

elencados pelo texto constitucional. Entende o autor como obrigatória a obediência a tais 

princípios, afirmando que o referido dispositivo constitucional “igualmente obriga, exige, 

impõe, que a busca destas finalidades obrigatórias se faça por meio de certos caminhos, 

também obrigatórios: aqueles estampados nos itens referidos, os quais são erigidos ao nível de 

princípios.”. 

A função social da propriedade é para Mello (1982, p. 76-77), como se observa, um 

dos mecanismos de efetivação da justiça social, não podendo ser, pois, jamais desconsiderada. 

Ao contrário, deve ser efetivada, posto que, em sua opinião, “as disposições constitucionais 

relativas à justiça social não são meras exortações ou conselhos, de simples valor moral. 

Todas elas são inclusive as programáticas – comandos jurídicos e, por isso, obrigatórias, 

                                                                                                                                                                                     
base nos seguintes princípios:  
I - liberdade de iniciativa;  
II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana;  
III - função social da propriedade;  
IV - harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de produção;  
V - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da 
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros; e  
VI - expansão das oportunidades de emprêgo produtivo. 

159 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sua sede e administração no País. 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente 
de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
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gerando para o Estado deveres de fazer ou não fazer.”. Nestes termos é que entende o referido 

autor pela ocorrência de incostitucionalidade, por violação das normas atinentes à justiça 

social, “[...] quer quando o Estado age em descompasso com tais preceitos, quer quando, 

devendo agir para cumprir-lhes as finalidades, omite-se em fazê-lo.”. 

Em opinião que corrobora tal pensamento, pode-se citar ainda Figueiredo (2014, p. 

380-381), que ressalta a necessidade da Constituição ser vista como um sistema e, em razão 

disso, lembra o fato de que a “política urbana” está inserida no Título VII, convivendo com a 

“política agrícola e fundiária e a reforma agrária” e com o “Sistema Financeiro Nacional”. 

Registra Figueiredo (2014, p. 380-381), portanto, que, “nesse contexto, a política urbana deve 

ser vista como um elemento da função social da propriedade e um caminho para a redução das 

desigualdades regionais e sociais, com busca de pleno emprego [...].”. Vai mais adiante 

Figueiredo (2014, p. 380-381), mormente quando afirma que “a ‘política urbana’ deve atender 

aos princípios constitucionais constantes do art. 170, em especial aos incisos II (propriedade 

privada), III (função social da propriedade), VI (defesa do meio ambiente), VII (redução das 

desigualdades regionais e sociais) e VIII (busca do pleno emprego).”. 

Às normas jurídicas, como já visto no capítulo anterior, aplica-se o princípio da 

imputação, ou seja, de que à violação a elas “deve” corresponder a previsão de aplicação de 

uma sanção. Kelsen (1952, p. 71-72) chama a atenção para o fato de que a aplicação da 

sanção em si não constitui uma nova obrigação jurídica, a menos que exista uma norma 

subsequente prevendo outra sanção em caso de não imposição da sanção primitiva. Segundo 

Kelsen, “o que pertence à essência mesma do Direito é que as sanções estejam estabelecidas. 

Não é essencial que as sanções estejam estabelecidas como obrigações jurídicas”. Tal fato 

deve ser ressaltado porque a imposição da correspondente sanção ao transgressor da norma 

não depende, única e exclusivamente, da previsão normativa daquela, mas também de outras 

condições que se apresentam, como o decurso do tempo (prescrição). 

Exposta, assim, a função social da propriedade como um dever do gestor público, e a 

previsão da sanção jurídica, como um conteúdo obrigatório decorrente do princípio da 

imputação, surge, pois, o seguinte questionamento: pode o gestor público municipal ser 

responsabilizado por descumprir o princípio da função social da propriedade urbana ao não 

regular a aplicação das sanções previstas no art. 182, § 4º, da Constituição ou, havendo-as 

regulado, deixar de aplicar a norma vigente? 

Autores há que entendem que o descumprimento de um dever fundamental não 

necessariamente ensejará a aplicação de sanção ao transgressor, como, por exemplo, Nabais 

(2002, p. 18), que acredita que “[...] o legislador dispõe de uma ampla liberdade, 
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nomeadamente para estabelecer as sanções aplicáveis no caso da sua não observância.”. Para 

Nabais (2002, p. 18), as normas constitucionais que estatuem deveres fundamentais têm como 

primeiro destinatário o próprio legislador ordinário, o qual estaria vinculado, única e 

exclusivamente, “[...] quanto à existência e quanto ao conteúdo objecto de concretização na 

Constituição. Mas, excluídos estes aspectos, o legislador goza de toda uma margem de 

liberdade para conformar os deveres e para prever as sanções correspondentes à sua 

inobservância.”. 

É fato que o poder de sancionar deve se condicionar ao desempenho regular de 

atividade legislativa, pois não há sanção sem norma legal prévia que a estabeleça. Todavia, 

discorda-se da liberdade que tal raciocínio confere ao legislador para estabelecer sanções em 

caso de descumprimento de normas que regulem o cumprimento da função social da 

propriedade, por se acreditar na baixa eficácia das normas desprovidas de sanção.  

Observou-se ao longo da presente discussão a existência de verdadeiro dever do 

administrador público de intervir na política urbana através dos mecanismos postos à sua 

disposição tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Cidade. A atuação da 

Administração Pública, na opinião de Mastrodi e Isaac (2016, p. 732), deve pautar-se nos 

princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do 

interesse público, cabendo ao administrador público “dar prioridade a interesses de ordem 

social e estatal, que visam ao bem de uma comunidade, coletividade ou da sociedade como 

um todo, e este interesse público deve estar presente tanto na produção da lei pelo Legislativo 

quanto na sua execução pela Administração”. 

É fato, porém, como já ressaltado alhures, que hodiernamente a construção do espaço 

urbano não tem refletido o interesse social, registrando Mastrodi e Isaac (2016, p. 732) que 

“as normas urbanísticas e a própria construção do direito à cidade não têm refletido o 

interesse público primário, mas sim o interesse concreto de particulares, determinado por 

grupos detentores de grande poder econômico”. Na realidade, os gestores públicos municipais 

têm atuado em tal seara de forma política, o que, segundo Pereira e Alencar (2018, p. 138), 

constitui “[...] outro fator que inviabiliza a aplicação dos instrumentos previstos no Estatuto 

da Cidade”. 

Ao afirmarem que a atuação do administrador público não se deve descurar da 

supremacia do interesse público, Mastrodi e Isaac (2016, p. 732) são assertivos ao afirmar que 

“o agente público não deve dar mais importância a interesses privados, sob pena de desvio de 

finalidade dos atos administrativo (sic), o que determina a nulidade dos atos praticados e 

caracteriza hipótese de improbidade administrativa”. 
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Há, como visto, uma estreita relação entre a exigência do cumprimento do princípio 

da função social da propriedade e a supremacia do interesse público sobre o privado, sendo 

este, sem sombra de dúvidas, um dos mais importantes princípios que devem reger a atuação 

do administrador público. A conduta deste deve, portanto, pautar-se pelo respeito a este 

princípio, podendo ser a função social da propriedade enxergada, até mesmo, como uma 

decorrência lógica dele, dado o fato de que os seus efeitos o corporificam. 

A ilicitude do comportamento dos agentes públicos é, de uma forma geral, tipificada 

na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), a qual traz, especificamente em seus 

artigos 9º, 10, 10-A e 11, uma série de condutas caracterizadoras de atos de improbidade, por 

importarem em consequências especialmente previstas na referida norma, no caso, 

respectivamente, enriquecimento ilícito, prejuízo ao Erário, concessão ou aplicação indevida 

de benefício financeiro ou tributário e violação dos princípios da Administração Pública. 

Reporta Figueiredo (2014, p. 386-387) que a atividade administrativa deve se pautar 

pelo dever de probidade, pilar a ser empregado na defesa da moralidade administrativa. 

Assim, Figueiredo (2014, p. 386-387) conceitua a improbidade como “[...] uma quebra, uma 

falta que se traduz na violação de uma obrigação geral de conduta do agente público: a de ser 

honesto e leal na condução de seus encargos e obrigações na Administração Pública.”. Ainda 

segundo Figueiredo (2014, p. 386-387), as modalidades de improbidade administrativa, 

apesar de um tanto quanto heterogêneas, teriam como substrato homogêneo o seu bem 

jurídico tutelado, que, no caso, seria “[...] o correto exercício da atividade administrativa, é 

dizer, a função pública como bem jurídico protegido no mais elevado grau.”. 

Importante é a ressalva feita por Figueiredo (2014, p. 387) ao analisar se determinada 

conduta do administrador público configura ou não um ato de improbidade: “[...] Não se há de 

confundir ilegalidade com improbidade. A aplicação da lei não prescinde da individualização 

das condutas tidas como ímprobas. É necessário o integral respeito ao ‘devido processo legal’ 

em caráter substancial.”. Devem ser resguardados, portanto, direitos básicos aos acusados em 

geral, como a ampla defesa, o contraditório, a possibilidade de comprovação de sua boa-fé, a 

inocorrência de culpa ou dolo etc. 

Das hipóteses de improbidade administrativa previstas nos artigos 9º, 10, 10-A e 11 

da Lei nº 8.429/92, vislumbra-se interessar à presente pesquisa, por seu conteúdo, os tipos 

contidos no art. 9º, inciso I160, art. 10, inciso X161, e no art. 11 da Lei de Improbidade 

                                                           
160  Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo 

de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade 
nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 
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Administrativa162 (Lei nº 8.429/92). Tais dispositivos estabelecem, de forma específica, 

respectivamente: a) incorrer em improbidade administrativa o gestor público que aufira 

enriquecimento ilícito em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou 

atividade junto às entidades elencadas no art. 1º da aludida lei, ao “receber, para si ou para 

outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou 

indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, 

direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das 

atribuições do agente público”; b) praticar improbidade administrativa o gestor público que, 

de forma culposa ou dolosa, enseje perda patrimonial por negligência na arrecadação de 

tributo ou renda; e c) o gestor público cuja conduta (comissiva ou omissiva) incorra em 

violação aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, 

exemplificando a norma, em seus incisos, tipos de comportamentos que caracterizariam a 

referida hipótese de improbidade. 

Poder-se-ia, por exemplo, enquadrar na hipótese legal do art. 9º, inciso I, da Lei de 

Improbidade Administrativa o gestor público municipal que, de forma dolosa, obtivesse 

vantagem caracterizadora de enriquecimento ilícito com o fito de deixar de aplicar as normas 

vigentes que, previstas em lei municipal específica, regulamentem a aplicação dos 

                                                                                                                                                                                     
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, 
direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto 
ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 
público; 

161 Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

 [...] 
 X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do 

patrimônio público; 
162  Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência; 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em 
segredo; 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
V - frustrar a licitude de concurso público; 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor 
de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas 
pela administração pública com entidades privadas. 
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.          
X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia 
celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
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instrumentos de política urbana previstos no art. 182, § 4º, da Constituição Federal, com o fito 

de beneficiar particular diretamente implicado pela norma. 

Ainda acerca da possibilidade de responsabilização do gestor público, defendem 

Conti, Faria e Timóteo (2014, p. 167) a ideia de que “[...] a tolerância do poder público em 

relação aos vazios urbanos se processa e evolui ao ponto de a máquina administrativa atuar 

em detrimento dos cofres públicos, permitindo: que haja perda de receita pela admissão de 

cobrança do ITR em área urbana e pela não aplicação do IPTU progressivo [...]”, o que, na 

visão dos autores, configura prática de improbidade administrativa. 

Ora, é bem sabido e até já referido no presente estudo que o IPTU progressivo no 

tempo em razão do descumprimento do princípio da função social tem, ordinariamente, 

função extrafiscal; todavia, não se pode esconder ou negar a sua função fiscal, posto que 

importará em acréscimo de receita ao Erário municipal até que se dê o efetivo cumprimento 

da função social da propriedade urbana. Poderia, portanto, tal comportamento omissivo do 

gestor público municipal ser enquadrado na hipótese de improbidade administrativa prevista 

no art. 10, inciso X, da Lei de Improbidade Administrativa, por configurar conduta negligente 

na arrecadação de tributo. 

Assim, a partir do momento em que o poder público municipal regulamenta o 

assunto, mas se omite em aplicar a norma vigente, incorre em indevida perda de receita 

tributária, implicando na possibilidade de responsabilização do(s) agente(s) administrativo(s) 

por ato(s) de improbidade administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 

8.429/92) exige do agente público a estrita observância, em especial, dos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esta improbidade 

administrativa, inclusive, atinge os particulares beneficiados com a não incidência da 

progressividade, como deixa claro o art. 3º da Lei nº 8.429/92163. 

Por outro lado, com relação à hipótese de improbidade administrativa prevista no art. 

11 da Lei nº 8.429/92, em especial com relação ao princípio da legalidade, autores há que 

criticam aqueles que entendem pela existência de hipóteses de improbidade administrativa 

fundadas, única e exclusivamente, na violação da lei. Podem-se citar Bertoncini e Köhler 

(2010, p. 415), para quem “é um excesso postular que toda e qualquer ação ou omissão que 

viole a legalidade constitua ato de improbidade administrativa, como querem alguns 

doutrinadores que se limitam a interpretar gramaticalmente o disposto no artigo 11 da Lei 

                                                           
163Art. 3°. As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, 

induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou 
indireta. 
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8.429/1992. A ilegalidade, por si só, não implica o ato de improbidade administrativa.”. Para 

os referidos autores, haveria a necessidade, para que o gestor público incorresse em violação 

ao art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, de que sua conduta causasse violação não 

apenas à legalidade, mas também, de forma concomitante, aos deveres de honestidade, 

imparcialidade e lealdade às instituições. Justificam seu raciocínio Bertoncini e Köhler (2010, 

p. 415) argumentando que, se assim não fosse, “[...] poder-se-ia chegar à situação inaceitável 

na qual um administrador público que anulasse seus próprios atos, quando verificado vício de 

legalidade, confessaria seu comportamento ímprobo.”. 

Com a devida vênia, diverge-se de tal raciocínio. Dado o dever que possui o gestor 

público de intervir na ordem urbanística, advoga-se no presente trabalho a idéia de que uma 

das formas de configurar a conduta do gestor público omisso uma hipótese de improbidade 

administrativa seria a ofensa ao princípio da legalidade, quando este se omitisse na aplicação 

de norma que regulasse a exigência do cumprimento da função social da propriedade. Parece 

não haver dúvida de que há improbidade administrativa, de forma especial, quando, havendo 

norma municipal regulando a aplicação das sanções previstas no art. 182, § 4º, da 

Constituição Federal, omite-se o administrador público em determinar a instauração dos 

procedimentos administrativos necessários à apuração e aplicação das mesmas. Ora, a não 

aplicação de norma posta e vigente viola o dever de legalidade, ou seja, o dever do 

administrador público de aplicar a lei. 

Da mesma forma, parece também incorrer em improbidade, por violação ao princípio 

da legalidade, o gestor municipal quando se omite em fazer incluir no plano diretor o 

conteúdo obrigatório previsto no art. 42 do Estatuto da Cidade, em especial o previsto no 

inciso I, que se refere à “delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infra-

estrutura e de demanda para utilização, na forma do art. 5º desta Lei”. Câmara (2014, p. 339-

340) possui opinião que ratifica a importância de o plano diretor regular as matérias apontadas 

no art. 42 do Estatuto da Cidade, afirmando que este dispositivo em especial “[...] buscou 

arrolar os assuntos sem os quais uma planificação não pode ser juridicamente considerada um 

plano diretor.”. 

Ora, se, para Câmara (2014, p. 339-340), não dispor o plano diretor acerca dos 

assuntos apresentados no art. 42 do Estatuto da Cidade é o mesmo que não editar o gestor 

público do Município o referido plano, então sujeita-se às possíveis sanções o aludido 

administrador público quando o plano diretor não traçar pelo menos normas gerais acerca dos 

instrumentos de política urbana previstos no art. 182 da Constituição. O Estatuto da Cidade 
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representou para Câmara (2014, p. 337-338) uma mudança na forma como passou a ser 

enxergado o plano diretor quanto à sua obrigatoriedade e eficácia, haja vista o fato de aquele 

até então ser considerado uma norma que “[...] era praticamente desprovida de conteúdo 

jurídico, pois seu descumprimento não implicava uma sanção corroborada pelo Direito. 

Tratava-se de questão de pura conveniência político-administrativa, como afirmado 

anteriormente. Os Municípios editavam ou deixavam de editar em obediência ao juízo dos 

governantes de ocasião.” 

O Estatuto da Cidade, para Câmara (2014, p. 337-338), mudou tal panorama ao 

trazer “[...] pelo menos três categorias distintas de conseqüências – por assim dizer – 

sancionatórias que o descumprimento do dever de editar o plano diretor suscita. Tais 

conseqüências podem ser de natureza institucional, funcional ordinária e, ainda, funcional 

extraordinária.”.  

A conseqüência institucional, de uma maneira geral, diria respeito à impossibilidade 

do Município fazer uso dos instrumentos de política urbana trazidos pelo Estatuto da Cidade, 

cuja aplicação fora condicionada à edição do plano diretor. Já as sanções ordinárias 

decorreriam do descumprimento da obrigação de edição do plano diretor trazida no art. 41 do 

Estatuto da Cidade, hipótese em que, segundo Câmara (2014, p. 337-338), “[...] sua não-

edição, nas condições estabelecidas no próprio Estatuto, submete os infratores às sanções 

ordinárias previstas nos regimes jurídicos funcionais aplicáveis às autoridades responsáveis. 

Não editar o plano, neste outro prisma, significa descumprir uma obrigação funcional 

legalmente estabelecida, punível como também o são as outras infrações cometidas por 

agentes públicos.”. Por fim, o Estatuto da Cidade ainda prevê sanções especiais (sanção 

funcional extraordinária), que, no caso, são as condutas apontadas como ensejadoras de 

improbidade administrativa. 

Especificamente quanto a estas sanções especiais, sem prejuízo das hipóteses de 

improbidade administrativa referidas diretamente na própria Lei nº 8.429/92, urge ressaltar 

que o Estatuto da Cidade, em seu artigo 52164, apresentou situações específicas que podem vir 

                                                           
164 Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções 

cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, quando: 
I – (VETADO) 
II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao 
patrimônio público, conforme o disposto no § 4º do art. 8º desta Lei; 
III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o disposto no art. 26 desta 
Lei; 
IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso em 
desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei; 
V – aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto no § 1º do art. 33 
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a caracterizar ato de improbidade administrativa por parte do prefeito, sem prejuízo da 

punição de outros agentes públicos porventura envolvidos. 

Em uma análise geral, pode-se ressaltar, de antemão, crítica feita ao referido 

dispositivo por Figueiredo (2014, p. 388-389), que tacha de infeliz o legislador responsável 

pela redação do art. 52 do Estatuto da Cidade por não ter disposto diretamente acerca das 

sanções aplicáveis às espécies de improbidade administrativa que elenca. Manifesta-se 

Figueiredo (2014, p. 388-389) de forma enfática, ao afirmar que “[...] a regra jurídica 

certamente causará dificuldades em sua aplicação. Teria sido muito mais adequado prever, 

expressamente, toda a esturtura da norma jurídica, deixando claras as sanções no próprio art. 

52, ou mediante remissão expressa às hipóteses desejadas pelo legislador.”. Prossegue 

Figueiredo (2014, p. 388-389) afirmando que “a regra do art. 52 é norma não autônoma, já 

que, não prescrevendo a sanção, necessita, para sua completa aplicabilidade, de outra norma – 

no caso, a Lei 8.429/1992.”. 

Focando no objeto de estudo do presente trabalho, tem-se que, dentre as hipóteses 

suscitadas no aludido art. 52 do Estatuto da Cidade, há uma delas diretamente relacionada ao 

cumprimento da função social da propriedade urbana, que, no caso, é a prevista em seu inciso 

II e diz respeito ao aproveitamento pelo Município, dentro do prazo legal de 5 (cinco) anos 

previsto no art. 8º, § 4º, do próprio Estatuto da Cidade, do imóvel objeto de desapropriação-

sanção. Com relação a tal hipótese de improbidade administrativa, afirma Figueiredo (2014, 

p. 393) tratar-se de modalidade omissiva dolosa de improbidade, não se admitindo a hipótese 

culposa. No caso, como afirma o autor, o prefeito “[...] teria se omitido ao não proceder ao 

adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público. Teria agido, em 

nossa hipótese, com dolo. Não se afigura possível a hipótese culposa.”. 

A hipótese de improbidade administrativa elencada no art. 52, inciso II, do Estatuto 

da Cidade é descrita por Bertoncini e Köhler (2010, p. 422) como “[...] uma especialidade do 

modelo genérico de improbidade-prevaricação previsto na LIA [Lei de Improbidade 

Administrativa] – ‘deixar de proceder, no prazo de 5 anos...’ –, comportamento omissivo 

doloso que, se caracterizado, haverá de importar na aplicação das sanções do inciso III do 

artigo 12 da Lei 8.429/1992.”. Referidos autores, porém, fazem uma acertada crítica à 

efetividade de tal dispositivo, entendendo-o como “[...] de difícil aplicação, tendo em vista o 
                                                                                                                                                                                     

desta Lei; 
VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 4º do art. 40 desta Lei; 
VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no § 3º do art. 40 e 
no art. 50 desta Lei; 
VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 desta Lei, pelo valor da 
proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado. 
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elevado prazo para o cumprimento da obrigação, não coincide com o período de duração dos 

mandatos dos Prefeitos Municipais. [...]”. Assim, na opinião dos autores, como os mandatos 

possuem a duração de 4 (quatro) anos, somente em caso de reeleição seria possível 

responsabilizar-se concretamente um gestor por tal hipótese de improbidade administrativa, 

haja vista que “[...] antes do decurso do qüinqüídio legal já terá o alcaide deixado a 

Administração Pública.”. 

Bertoncini e Köhler (2010, p. 420-427) tecem uma outra crítica às hipóteses de 

improbidade administrativa previstas no Estatuto da Cidade, que, no caso, seria a vagueza 

com que esta norma abordou o assunto. Segundo tais autores, esta norma não indica quais as 

sanções a que está sujeito o administrador público, demandando alguns questionamentos 

complementares, com o fito de se enquadrar a conduta do agente no art. 9º, 10 ou 11 da Lei de 

Improbidade Administrativa. Sintetizam os autores a sua opinião afirmando que, em tal caso, 

“[...] há que se realizar um duplo movimento hermenêutico. Primeiro: a adequação da conduta 

em um dos incisos do artigo 52 do Estatuto da Cidade. Segundo: o enquadramento da conduta 

nos artigos 9º, 10 ou 11 da Lei 8.429/1992, conforme o ato resulte em enriquecimento ilícito, 

prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.”. 

Importante o registro das opiniões de Bertoncini e Köhler (2010, p. 420), para quem 

as hipóteses de improbidade administrativa previstas no art. 52 do Estatuto da Cidade, como 

já referido, não são as únicas a que está sujeito o prefeito em seu mister de condução da 

política urbana, podendo, portanto, outras condutas suas, omissivas ou comissivas e 

relacionadas à política urbana, fora do rol do referido art. 52, configurarem ato de 

improbidade administrativa com base nas hipóteses aventadas na Lei nº 8.429/92. Essa 

opinião, inclusive, corrobora com o que já afirmado anteriormente, ao se suscitar a 

possibilidade de tipificação da conduta do gestor público municipal nos tipos previstos no art. 

9º, inciso I, art. 10, inciso X, e art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa. 

Assim, em arremate, constitui obrigação do gestor público municipal regular a 

aplicação dos instrumentos de política urbana previstos no art. 182, § 4º, da Constituição 

Federal, fazendo-os prever tanto no plano diretor quanto em legislação municipal esparsa 

específica. Acredita-se, em virtude disso, existir, em moeda reversa, violação a tal dever legal 

quando há, de uma forma geral, omissão de tais conteúdos no ordenamento jurídico 

municipal, nas hipóteses em que obrigatória a sua edição, correlata à obrigação de edição de 

plano diretor, sujeitando o gestor, em todos esses casos referidos, à imposição das sanções 
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previstas no art. 12 da sobredita Lei de Improbidade Administrativa165, em especial as 

contidas no inciso III. Cabe o registro final de que a Lei de Improbidade Administrativa não 

exige, como requisito à aplicação de penalidade ao agente, a ocorrência de prejuízo ao erário 

público, consoante disposto no seu art. 21166, de modo que interessa, para fins de apuração, 

apenas a conduta ímproba do agente público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
165 Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está 

o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:  
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento 
integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, 
pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; 
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 
ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 
cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; 
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 
percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de três anos. 
IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 
8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. 
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, 
assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 

166  Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: 
I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento; 
II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de 
Contas. 
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CONCLUSÃO 

 

À guisa de conclusão do presente trabalho cabem algumas considerações de relevo 

que puderam ser observadas ao longo dos seus quatro capítulos, em especial com relação ao 

papel que deve ser reservado à função social da propriedade no panorama constitucional 

vigente, bem como acerca da política urbana a ser desenvolvida pelos gestores públicos 

municipais e da responsabilidade funcional destes quanto a este assunto. 

O primeiro capítulo foi dedicado ao estudo do direito de propriedade em si, onde, 

após a apresentação de um resgate histórico do mesmo, concluiu-se pelo seu surgimento em 

momento posterior ao do advento do próprio Estado. Importa tal conclusão em enxergar o 

aludido direito como uma criação do direito positivo e, portanto, sujeito a limites impostos 

pelas legislações vigentes, tais como limitações administrativas, vedação à prática de abuso de 

direito, bem como os ônus impostos em razão do próprio princípio da função social da 

propriedade. Tais características vão de encontro ao que se espera de um direito dito natural, 

que seria a posição adversa à ora externada. 

O perfil apresentado pelo direito de propriedade em Roma, com viés eminentemente 

individualista e até mesmo egoístico, teve grande importância para a construção da 

propriedade enquanto instituto de Direito Civil, influenciando-a, sem sombra de dúvidas, até 

os tempos atuais. Muito embora tenha a propriedade privada passado por variações em sua 

estrutura durante todo o período da Antiguidade Clássica e da Idade Média, variando entre o 

perfil individualista e aquele existente durante o feudalismo, assistiu-se ao resgate do seu 

caráter individualista surgido em Roma com maior intensidade no século XVIII, após a 

Revolução Francesa, com a ascensão da burguesia ao poder.  

Presenciou-se, em verdade, a reunificação da propriedade, pondo fim à bifurcação 

outrora existente no período feudal e culminando a evolução do direito de propriedade, assim, 

com o advento do Estado Liberal de Direito, fruto da Revolução Francesa (1789). Essa 

concepção liberal deu especial relevo à propriedade privada e à liberdade como direitos 

individuais fundamentais, passando o Estado a fundar-se em tais preceitos, a ponto de o 

interesse social de então corresponder, em realidade, à soma da realização dos interesses 

individuais de todos os cidadãos.  

O Estado Liberal foi marcado pelo império da lei e, consequentemente, pelo respeito 

aos direitos individuais, cabendo ao Estado o dever de respeitar os direitos dos cidadãos e 

suas liberdades públicas. Assim, com o surgimento da obrigação legal do Estado de respeitar 

os direitos fundamentais, o que se pôde ver fora a não intromissão do soberano no exercício 
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dos direitos pelos particulares, dentre eles o direito de propriedade. Assistiu-se, após a 

Revolução Francesa, a um período de intenso individualismo, representado por uma danosa 

intervenção mínima do Estado sobre a sociedade, haja vista que o ideal individualista 

instalado na ordem jurídica e política não conhecia limites.  

Tal situação fez com que a sociedade, por si só, paulatinamente demandasse do ente 

estatal uma mudança de comportamento, que passou, obviamente, por alterações no Direito 

então vigente, apresentando-se as primeiras delas nos textos constitucionais advindos na 

segunda década do século XX, a exemplo da Constituição mexicana (1917) e da de Weimar 

(1919). Marcou-se, portanto, o surgimento das liberdades civis, bem como se presenciou o 

advento do Estado do Bem-Estar Social, o qual tinha por finalidade o bem comum e 

caracterizava-se pela submissão do econômico ao social. Passou-se a defender a necessidade 

de um direito voltado para a sociedade, surgindo, nesse contexto, a doutrina do Direito Social. 

Assistiu-se em muitos Estados, como consequência dos movimentos por direitos sociais e 

pela adoção de uma postura mais ativa por parte destes, a superação da forma liberal, limitada 

pela lei, com a implementação de profundas reformas constitucionais, incluindo-se aí 

prestações positivas a serem assumidas pelo ente estatal, bem como dando início ao 

movimento de constitucionalização do direito civil. Sobre o direito de propriedade, a 

influência do Estado do Bem-Estar Social impôs relevantes transformações ao longo do 

tempo, sendo determinante para o surgimento da função social da propriedade, como 

contraposição ao caráter individualista que o direito de propriedade teve após a Revolução 

Francesa.  

Os esforços da doutrina do Direito Social não vingaram, pelo menos no que diz 

respeito à efetivação plena da função social da propriedade. Não se pode negar a influência 

que o processo de colonização europeu teve sobre a América e sobre o desenvolvimento 

jurídico desta, a ponto de o paradigma da propriedade instituído através do ideal liberal não 

ter sido contido nem mesmo pela introdução da função social da propriedade como um 

aspecto do próprio conteúdo do direito de propriedade. É fato, portanto, que, historicamente, o 

exercício do direito de propriedade tem sido marcado pela forma liberal. 

Analisando o papel do Estado em suas formas liberal mínima e socialista, chega uma 

parcela da doutrina, seguida na presente pesquisa, à conclusão de que o equilíbrio entre tais 

formas parece ser a via adequada para a vivência comunitária. Assim é que enxerga a doutrina 

o início de uma mudança de perspectiva no final do século XX, reformulando-se o 

constitucionalismo a partir de um processo de refundação da democracia, com a inserção, 

inclusive, de deveres fundamentais aos particulares. Isso demanda, por via de conseqüência, 
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também uma mudança de paradigma quanto ao instituto da propriedade, para que passe a 

atender aos novos preceitos do constitucionalismo, voltado para o social, o humano e coletivo, 

em um movimento já em curso na América Latina e denominado pela doutrina de “novo 

constitucionalismo latino-americano”. 

Em um panorama histórico comum identificado pela doutrina, constata-se, como 

precedente deste movimento, a existência de regimes políticos autoritários na América Latina, 

em especial nas décadas de 1960 a 1990. Os movimentos de luta então surgidos foram 

capazes de fazer com que as novas cartas constitucionais que se seguiram na região 

representassem uma refundação da democracia e trouxessem novos significados para 

institutos como a dignidade da pessoa humana, a propriedade e direitos fundamentais sociais, 

em especial os coletivos. Especificamente com relação à propriedade, esta sofreu forte 

pressão social e política dos processos revolucionários para que deixasse de ser considerada 

absoluta, retornando a função social com maior peso, alçada à condição de um dever 

fundamental.  

Passados mais de 30 (trinta) anos após a promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1998 e de seus novos valores, é fato, porém, que o Direito tem se 

mostrado incapaz de adequar-se às relações sociais, fazendo-se necessário que este crie 

mecanismos de adaptação à complexidade atual destas. Os princípios constitucionais 

destinados a transformar a realidade social não alcançaram todos os seus objetivos, a exemplo 

da própria função social da propriedade, que, no caso brasileiro, a despeito de a Constituição 

Federal, em seu art. 5°, inciso XXIII, aduzir que a propriedade atenderá à sua função social, 

pouca consciência há por parte dos legisladores, administradores públicos e até mesmo dos 

próprios cidadãos de uma forma geral quanto ao seu cumprimento. Na prática, não se 

vislumbra que a função social, como dever fundamental dos cidadãos-proprietários, tenha sido 

incorporada à cultura nacional, tanto no âmbito de visão dos obrigados como daqueles 

competentes para exigir-lhe o cumprimento. Isso impede que se implementem os valores mais 

elementares do Estado social e democrático de Direito, entre eles o bem estar social, o direito 

à moradia, a dignidade da pessoa humana e o direito à vida. 

O novo constitucionalismo latino-americano, assim, representa o que se espera deste 

novo paradigma acerca do direito de propriedade e, através das novas constituições do 

período de redemocratização, introduziu uma nova percepção para tal direito, mais includente 

e aberta a novos formatos e titulares antes negados em seus direitos territoriais, como índios e 

negros, em especial, mas afetando pobres e migrantes em geral. 
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A função social, apresentada pela Constituição Federal como um conceito aberto, 

não possui uma definição apresentada de forma consensual pela doutrina, mormente porque 

sua definição variará de acordo com o tipo de propriedade analisado, se móvel, imóvel urbana 

ou rural, empresarial etc. Todavia, pode-se afirmar o fato de fazer parte do conteúdo da 

propriedade, obrigando, portanto, todo e qualquer proprietário e devendo ser exigida, no que 

diz respeito à propriedade imobiliária urbana, nos termos do que determinar a legislação 

municipal que a regulamente. 

Deve-se ter em mente que a função social da propriedade, alçada à condição de um 

dever fundamental do proprietário, deve doravante ser voltada à implementação da dignidade 

da pessoa humana, valor maior contido na Constituição Federal. Se assim é, imperiosa se faz 

a instituição de limites sérios aos proprietários, a serem exigidos pelos gestores públicos, em 

especial os municipais, quando se estiver a tratar de propriedades imobiliárias urbanas. 

Condutas omissivas dos gestores públicos municipais abrem espaço para que o setor privado 

dite as regras sobre o exercício do direito de propriedade, visando apenas à satisfação de seus 

interesses, em detrimento do coletivo. 

Fundado no perfil que o novo constitucionalismo latino-americano conferiu à 

Constituição Federal de 1988, o ordenamento jurídico vigente deve ser interpretado de forma 

que se deixe de lado a neutralidade da lei, passando a prevalecer o interesse social, com o fito 

de se implementarem, como dito, os valores fundantes do Estado social e democrático do 

Direito, como o bem estar social, o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida. Funda-se nesta necessidade de uma nova interpretação a hipótese do presente 

trabalho, para que se busque uma interpretação que coadune o dever fundamental de 

cumprimento da função social da propriedade com o papel dos gestores públicos na exigência 

deste. 

A proposta de mudança de paradigma que representa o novo constitucionalismo 

latino-americano, sob a ótica ora apresentada, ressalta a indispensabilidade da relação que 

deve existir entre a política urbana e a função social da propriedade, apresentada no segundo 

capítulo desta pesquisa. Busca-se, com isso, superar a prevalência do histórico liberal no 

instituto da propriedade privada e em planejamentos urbanos excludentes, que ocorriam como 

fruto do perfil individualista que regia a utilização da propriedade. 

O urbanismo surge, de uma maneira geral, no panorama internacional, com a 

finalidade de conciliar os interesses particulares e coletivos com relação aos efeitos que o 

exercício do direito de propriedade pode provocar no espaço urbano. No Direito, o urbanismo 

determinou o surgimento do ramo do Direito Urbanístico, o qual, muito além de mera 
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indicação da forma de aproveitamento da propriedade, deve ser considerado como dotado de 

um imperativo acerca da necessidade de adequação dos comportamentos pelos proprietários 

em relação aos planos diretores dos Municípios. 

A política urbana deve ter como um de seus objetivos, sempre, a implementação da 

função social da propriedade urbana, a qual está intrinsecamente relacionada à dignidade 

humana das pessoas que vivem nos centros urbanos, podendo ser entendida como uma 

condição para o alcance desta. Deve o Estado (em sentido amplo) promover o alcance da 

dignidade humana, a qual passa, obviamente, pela qualidade do ambiente em que se encontra 

inserido o ser humano e as demais espécies de seres vivos. A partir da Constituição Federal de 

1988, com o papel que fora conferido à propriedade pela função social, pode-se afirmar que 

esta, muito além de limitar aquele direito, tem o condão de defini-lo e estruturá-lo, para o 

alcance de um dos objetivos primordiais da Carta Constitucional, que é a dignidade humana. 

Não podem os gestores públicos, portanto, descurar deste papel ativo conferido à 

função social da propriedade para a condução do processo urbanístico, mormente em razão do 

caráter de dever fundamental a ela conferido pela Constituição Federal de 1988. Os efeitos do 

mau aproveitamento da propriedade imobiliária urbana são sentidos no dia-a-dia da cidade e 

vistos sem a necessidade de um olhar mais acurado. Em contraposição a esta obrigação dos 

gestores públicos quanto à promoção de uma adequada política urbana, pode-se afirmar a 

existência do direito à cidade, de matiz coletiva e considerado pela doutrina como um direito 

humano, e que deve ter sua implementação assegurada pelo poder público municipal, em 

especial. O poder público possui relevante papel na implementação do direito à cidade, haja 

vista que perpassa pela sua atuação a efetivação de grande parte dos direitos que compõem o 

complexo direito à cidade, a exemplo do direito à moradia, à segurança, à saúde pública, à 

alimentação, ao acesso à água potável e à energia elétrica. 

A implementação do direito à cidade está diretamente relacionada à forma como é 

tratado o espaço urbano, tanto pelo poder público como pelos particulares, sejam eles 

proprietários, possuidores etc., e o cumprimento da função social parece ser uma condição 

para a efetivação do referido direito. É estreita a relação entre a função social da propriedade e 

a política urbana, possuindo papel indispensável na condução da política urbana municipal. 

Assim, deve ser priorizada, posto que a forma tradicional de se conduzir a política urbana não 

tem sido capaz de realizar uma reestruturação sócio-espacial, causando, em verdade, um 

desenvolvimento desigual. 

Efetivar o direito à cidade exige, pois, que se repense a forma como é produzido o 

espaço urbano, passando este a ser idealizado na perspectiva do todo, do grupo social, e não 
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apenas do proprietário, que teima em exercer o seu direito através de um modelo liberal. Não 

se deve descurar, entretanto, que a implementação de tal direito não compete exclusivamente 

ao poder público municipal, pois, tratando-se de um direito complexo como é o direito à 

cidade, chega-se facilmente à conclusão de que este deve ser de responsabilidade de todos os 

envolvidos, englobando também os proprietários. 

Ao lado do direito à cidade, deve-se reconhecer também a existência de uma função 

social da cidade, que é a de assegurar a todos os que residem no espaço urbano a efetivação de 

todos os direitos que compõem aquele complexo direito. Estando o direito de propriedade 

incluído dentro do direito à cidade, não se pode negar, assim, que o cumprimento da função 

social da cidade exige, por via de conseqüência, o atendimento da função social das 

propriedades que compõem o espaço urbano. Não há dúvida da relação existente entre as 

funções sociais da cidade e da propriedade, posto que é manifesto o efeito, positivo ou 

negativo, que esta causa sobre a cidade como um todo, caso, respectivamente, seja ou não 

cumprida. 

Partindo já para uma visão concreta do direito à cidade, pode-se afirmar que a sua 

efetivação decorre, obviamente, do sucesso das políticas públicas adotadas pelo gestor público 

municipal, e tal sucesso somente se concretizará se se alcançar, dentre outros objetivos, a 

implementação da função social da propriedade imobiliária urbana. A Constituição Federal, 

ao alçá-la à condição de dever fundamental, como um reflexo do pensamento 

neoconstitucionalista latino-americano, teve por objetivo, claramente, produzir uma 

transformação social no espaço urbano, a qual somente será alcançada com a efetiva atuação 

do poder público municipal. 

Afirma-se, pois, como uma das conclusões apuradas na presente pesquisa, pela 

existência de um verdadeiro dever a ser cumprido pelo poder público municipal em atuar na 

política urbana com vistas à implementação das funções sociais da cidade e da propriedade, 

em especial através dos instrumentos previstos no art. 182, § 4º, da Constituição Federal 

(parcelamento ou edificação compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação 

mediante pagamento com títulos da dívida pública), essenciais para compelir os proprietários 

recalcitrantes, notadamente sobre aquelas propriedades tidas como não edificadas, não 

utilizadas ou subutilizadas. O urbanismo é uma função pública da Administração Pública em 

relação ao direito de propriedade, e o Direito Urbanístico deve cumprir também com o papel 

de transformação social conferido ao Direito como um todo. 

Tais modalidades de solo urbano, no caso as propiedades imobiliárias não edificadas, 

não utilizadas ou subutilizadas, corporificam o que a doutrina chama de “vazios urbanos” e, 
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notadamente quando situadas em áreas dotadas de infraestrutura, representam, de maneira 

categórica, o descumprimento da função social da propriedade urbana. Isso causa nefastos 

efeitos nos aglomerados urbanos, impedindo a efetivação do direito à cidade, bem como de 

outros direitos sociais a ela relacionados, como, por exemplo, o direito à moradia, em especial 

por parte da população economicamente mais desfavorecida. 

O art. 182, § 4º, da Constituição Federal fala em faculdade do gestor público em 

fazer uso dos instrumentos de política urbana lá previstos, com o fito de exigir o adequado 

aproveitamento do solo urbano. Todavia, seguir a literalidade deste dispositivo parece 

contrariar a obrigação que existe em desfavor do gestor público municipal de intervir no 

espaço urbano, fazendo com que o proprietário faltoso não se sujeite a qualquer penalidade, 

mormente porque os demais instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade 

não se aplicam a estas espécies de imóveis. A ausência de regulamentação de sanções por 

parte do poder público municipal contribui para a propagação da sensação de licitude por 

parte dos proprietários omissos, que, de uma maneira geral, acreditam que a não utilização de 

seu bem imóvel faz parte de sua esfera de liberdade, pouco importando se tal omissão acarreta 

prejuízos a terceiros possivelmente individualizáveis ou à própria coletividade como um todo. 

No que diz respeito à função social da propriedade, caso o gestor municipal não 

exerça a faculdade que lhe é conferida pelo art. 182, § 4°, da CF/88, de estabelecer sanções 

aos proprietários de imóveis situados em determinadas áreas incluídas no plano diretor, 

inexistirá obrigação jurídica ao proprietário descumpridor da função social da propriedade. 

Portanto, o poder público, antes de regular as sanções, não teria direito ao que espera do 

particular, que é o cumprimento de sua função social. 

Observa-se, pois, como já referido no terceiro capítulo da pesquisa, a impossibilidade 

de se permanecer sustentando o ideário de que a regulamentação de tais instrumentos de 

política urbana seria uma faculdade do gestor público municipal. Estes instrumentos possuem, 

nitidicamente, caráter sancionatório, corporificando atos de coerção passíveis de utilização 

pelo prefeito para as hipóteses de descumprimento da função social da propriedade 

imobiliária urbana. Muito embora seja a sanção criminal a modalidade de sanção por 

excelência, não se pode descurar da possibilidade de seu emprego em outros ramos do 

Direito, cujos efeitos implicam em uma manifesta aplicação da teoria da comunicação. A 

aplicação de uma sanção é também uma forma do poder público comunicar-se com a 

população, produzindo categorias comuns de comportamentos que devem ser seguidas por 

todos. No caso, o cumprimento da função social da propriedade imobiliária urbana pode ser 
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um exemplo destas categorias, o qual, como visto, ainda está longe de ser amplamente 

difundido, demandando uma atuação firme por parte do poder público. 

Tomando-se por base justamente a relevância que se acredita possuir a sanção para a 

efetivação do Direito, apresenta-se, como mais uma das conclusões da presente pesquisa, a 

necessidade de uma reinterpretação do art. 182, § 4º, da Constituição Federal, com o fito de 

superar aparente contradição existente entre este e o art. 5º, inciso XXIII, da própria Lei 

Maior. A despeito de o art. 182, § 4°, da Constituição Federal haver tratado a atuação do 

poder público municipal, no que diz respeito ao emprego das sanções lá previstas para a 

hipótese de descumprimento da função social da propriedade por tais espécies de solo urbano, 

como facultativa, não se vislumbra, no Estatuto da Cidade, em especial no seu art. 4°, outro 

mecanismo hábil a forçar o proprietário ao alcance da função social da propriedade dos 

referidos tipos de solo. Assim, a ausência de outra modalidade de sanção, seja de aplicação 

obrigatória ou facultativa, ou de outro instrumento jurídico, associada ao raríssimo emprego 

dos aludidos instrumentos de política urbana por parte dos Municípios, tem feito com que, ao 

final, o cumprimento da função social da propriedade urbana seja uma decisão exclusiva do 

proprietário, sem qualquer espécie de ingerência por parte do poder público municipal. 

Portanto, parece instalar-se uma contradição entre os aludidos dispositivos 

constitucionais, violando a coerência que deve existir dentro dos sistemas normativos. Ao 

mesmo tempo em que a Constituição Federal obriga a todas as espécies de propriedade o 

atendimento de sua função social, confere ao poder público municipal a faculdade de exigir o 

seu cumprimento no caso dos aludidos tipos de solo urbano. Ora, se o cumprimento da função 

social da propriedade é um dever fundamental do propretário, se ao poder público municipal 

incumbe também o dever de exigir o cumprimento da função social da propriedade urbana, 

conclusão a que se chegou ao longo do presente estudo, e se o poder público municipal é o 

único legitimado a exigir o cumprimento da função social da propriedade urbana, como se 

pode falar em mera faculdade de utilização dos instrumentos de política urbana? 

O tratamento da situação como facultativa tem feito com que, em verdade, essa 

faculdade se apresente como uma verdadeira omissão, tanto que são raros os Municípios 

brasileiros que já regularam o emprego de tais sanções. Faz-se necessária, portanto, a 

construção de interpretação constitucional que supere a aparente contradição suscitada, a fim 

de dar eficácia à norma constitucional que impõe o efetivo cumprimento da função social por 

todas as espécies de propriedades, em especial a propriedade imobiliária urbana caracterizada 

como não utilizada, não edificada ou subutilizada, associada ao entendimento já externado no 
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presente trabalho de que o poder público possui, em verdade, o dever de exigir o cumprimento 

da função social da propriedade urbana.  

A construção dessa esperada interpretação constitucional que venha a, de fato, 

implementar a função social da propriedade urbana, ainda que exclusivamente com relação 

aos vazios urbanos prejudiciais ao desenvolvimento das cidades, perpassa pelo resgate do 

sentimento de coletividade e de solidariedade social que está por trás da função social de tal 

direito e também pela emergente concepção ambiental que tem mobilizado e movido o ideário 

nacional e internacional, através de diversas linhas de pensamento que buscam, ao final, um 

objetivo comum, que é a preservação do meio ambiente, nele compreendido a sua esfera 

urbana (meio ambiente artificial ou construído). Uma dessas linhas de pensamento é, sem 

sombra de dúvida, o neoconstitucionalismo latino-americano. 

Propõe-se, em verdade, uma releitura da Constituição, em especial com relação ao 

art. 182, com ênsafe maior em seu § 4º, posto que a efetiva implementação das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana, como mecanismos de construção de um verdadeiro 

direito à cidade para todos, somente será possível a partir da superação do paradigma liberal 

de exploração da propriedade urbana. Portanto, urge uma reação por parte do poder público 

que detém a competência para regular, de forma direta, a exploração do solo urbano, no caso 

o Município. A simples existência de normas jurídicas conceituando e regulamentando a 

função social da propriedade não tem sido capaz de solucionar a problemática dos vazios 

urbanos, conduzindo, pois, ao pensamento de que, além de normas, faz-se necessário conferir 

efetividade a estas, o que, ao que parece, depende também da imposição de sanções aos 

responsáveis pelo seu descumprimento, sejam eles os particulares recalcitrantes, sejam os 

administradores públicos omissos. 

O cumprimento da função social da propriedade urbana, como um dever fundamental 

do cidadão, constitui um comportamento socialmente desejável; assim, a sua moeda reversa, 

no caso o descumprimento, constitui-se de comportamento indesejável e, inclusive, ilícito, 

posto que contrário à norma constitucional que o impõe. Para constranger àqueles que 

cometem tal ilícito e, portanto, adequar suas condutas ao que dispõe o art. 5º, inciso XXIII, da 

Lei Maior, o legislador constituinte previu, por outro lado, a possibilidade do emprego de 

sanções ao proprietário que não a cumpra, com relação às espécies de solo previstas no art. 

182, § 4º, não podendo o gestor público, portanto, abdicar de sua utilização. 

Os instrumentos de política urbana previstos no artigo 182, § 4º, da Constituição 

Federal encaixam-se claramente dentro do conceito de sanção e representam a expressão 

inequívoca de que a ordem jurídica se insurge contra o descumprimento da função social da 
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propriedade urbana. Parece, pois, equivocado o caráter facultativo que fora conferido ao 

gestor público municipal quanto à aplicação de tais sanções, posto que indispensáveis à 

efetivação do dever constitucional e plenamente capazes de serem aplicadas com respeito aos 

direitos dos proprietários, sujeitando-se a um processo juridicamente regulado, que 

transcorrerá no âmbito administrativo, mas, obviamente, regido pelos princípios do 

contraditório e da ampla defesa e passível de uma eventual e inafastável impugnação judicial. 

A nova hermenêutica constitucional ambiental também deve produzir efeitos sobre a 

matéria em questão, alterando a forma como vem sendo tratada a atuação do poder público 

municipal com relação ao cumprimento da função social da propriedade urbana, em especial 

sobre aquelas propriedades corporificadas nos vazios urbanos (solo urbano não edificado, não 

utilizado ou subutilizado). 

A sanção é, como visto, instrumento indispensável à efetivação das normas jurídicas 

quando há recalcitrância no seu cumprimento pelos particulares, não havendo como se 

sustentar que as sanções previstas no art. 182, § 4º, da Constituição Federal sejam tratadas de 

forma facultativa, ou seja, conferindo ao gestor público municipal a missão de decidir sobre a 

eficácia do dever constitucional previsto no art. 5º, inciso XXIII, da Lei Maior. Conferir 

faculdade aos gestores municipais quanto à intervenção na política urbana e, por 

conseqüência, quanto à aplicação das sanções previstas no art. 182, § 4º, da Constituição 

Federal poderá, inclusive, conduzir à esdrúxula situação de que a exigência do cumprimento 

da função social da propriedade varie de acordo com a alternância de gestores públicos, 

quando, em verdade, a preocupação e a atuação com a política urbana devem ser constantes 

na gestão municipal. 

A faculdade referida pelo art. 182, § 4º, da Constituição Federal, ao que parece, deve 

estar relacionada, em verdade, com a política urbana a ser praticada em cada Município e ao 

projeto político de cada gestor em especial, de modo que deve haver, é verdade, uma certa 

parcela de faculdade na atuação do prefeito quanto à aplicação de tais instrumentos de política 

urbana. Essa faculdade na sua aplicação, porém, ao que parece, deve corresponder ao seu 

poder de escolha, de eleição de zonas prioritárias, mas jamais quanto à decisão de agir ou não 

no enfrentamento dos problemas relacionados à política urbana, em especial no combate aos 

vazios urbanos, problema que assola, de uma forma geral, os municípios brasileiros. 

Assim, em sede de mais uma reflexão conclusiva, afirma-se que a faculdade 

conferida ao gestor público municipal no art. 182, § 4º, da Constituição Federal deve existir, 

pois, apenas nas seguintes hipóteses: a) quando facultativa a edição do plano diretor, será 

também facultativo o emprego dos instrumentos de política urbana; e b) nas hipóteses em que 
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obrigatória a sua edição, repousará a faculdade na eleição das regiões urbanas prioritárias no 

recebimento de intervenção na política urbana, sendo, pois, ainda assim obrigatória a sua 

utilização. 

Fixado tal entendimento com relação à obrigatoriedade de utilização dos 

instrumentos de política urbana pelo gestor público, buscou-se na presente pesquisa estudar 

também as conseqüências da omissão do poder público municipal na exigência do 

cumprimento da função social da propriedade de solo urbano não edificado, subutilizado ou 

não utilizado, que, como visto, pode ser de duas espécies: normativa ou administrativa.  

Para sanar a omissão legislativa do gestor público municipal, refuta-se, de antemão, o 

uso de medidas que representem a prática de ativismo judicial, por acabarem fazendo com que 

magistrados se sobreponham à função legislativa e, principalmente, darem azo a definições 

casuísticas e conflitantes do que se deva entender por função social da propriedade urbana. 

Deve ser preferível, na realidade, deixar a matéria para o âmbito administrativo (política 

urbana), sem descurar, todavia, da responsabilização dos gestores omissos. Imprescindível 

deve ser a implementação do conceito de função social da propriedade urbana através do 

devido processo legislativo, instaurado a partir de provocação do prefeito. Permitir o controle 

político por parte do Poder Judiciário importaria em violação às balizas normativas que 

disciplinam a regulamentação da política urbana, em especial no que diz respeito à 

participação democrática no processo legislativo, prevista no art. 43 do Estatuto da Cidade. 

Portanto, uma vez constatada a omissão legislativa, caberia, na realidade, a 

interposição de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, instituto de controle de 

constitucionalidade previsto na Lei n° 9.868/99 e hábil a sanar adequadamente a leniência do 

gestor público municipal em dar início ao processo legislativo necessário a discutir e 

implementar os sobreditos instrumentos de política urbana. Outra alternativa seria também, 

dentro de uma perspectiva de um constitucionalismo institucionalista, a construção de um 

processo de tomada de decisão interativa entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, a fim 

de sincronizar a interpretação judicial da Constituição com a opinião pública e com as 

preferências de maiorias políticas. 

Deve-se ainda fazer o registro de que o poder público municipal pode vir a cumprir, 

apenas parcialmente, a sua obrigação de regular o assunto, na hipótese de disciplinar a matéria 

definindo no plano diretor os requisitos para o cumprimento da função social (na forma do art. 

182, §§ 1º e 2º, da CF/88), mas deixando de tratar em norma específica os instrumentos de 

intervenção previstos no art. 182, § 4º, da CF/88. Diante dessa situação, admite-se a 

possibilidade de se manejar ação civil pública em defesa do meio ambiente e da ordem 
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urbanística, situação em que se instauraria litígio em desfavor dos particulares recalcitrantes 

no cumprimento da função social de suas propriedades, conforme conceito positivado no 

plano diretor. 

Já no que diz respeito à omissão administrativa por parte do poder público municipal, 

apresenta-se como solução para contornar tal omissão a propositura de ação judicial que tenha 

por objeto compelir o gestor público a aplicar a norma existente. Apresenta-se como opção o 

ajuizamento de ação civil pública com vistas tanto à imposição da obrigação de fazer, 

corporificada na instauração do processo administrativo destinado a aplicar as sanções 

regulamentadas, quanto à reparação de eventuais danos morais e patrimoniais advindos da 

omissão do gestor público e do próprio particular omisso. 

Por fim, buscou-se com a presente pesquisa analisar também a possibilidade de o 

gestor público municipal ser responsabilizado por descumprir o princípio da função social da 

propriedade urbana ao não regular a aplicação das sanções previstas no art. 182, § 4º, da 

Constituição ou, havendo-as regulado, deixar de aplicar a norma vigente, isso porque 

assentada a função social da propriedade como um dever fundamental, bem como 

estabelecida como premissa a existência de verdadeiro dever do administrador público de 

intervir na política urbana através dos mecanismos postos à sua disposição tanto na 

Constituição Federal quanto no Estatuto da Cidade. 

À luz da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), admite-se a 

possibilidade de se enquadar na hipótese legal do art. 9º, inciso I, da Lei de Improbidade 

Administrativa o gestor público municipal que, de forma dolosa, obtenha vantagem 

caracterizadora de enriquecimento ilícito com o fito de deixar de aplicar as normas vigentes 

que, previstas em lei municipal específica, regulamentem a aplicação dos instrumentos de 

política urbana previstos no art. 182, § 4º, da Constituição Federal, com o fito de beneficiar 

particular diretamente implicado pela norma. 

Outra hipótese seria a prevista no art. 10, inciso X, da Lei nº 8.429/92, permitindo a 

responsabilização por ato de improbidade administrativa do gestor público que se omita em 

aplicar a norma vigente, ocasionando indevida perda de receita tributária pela não aplicação 

da tributação progressiva, na forma do art. 182, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. A Lei 

de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) exige do agente público a estrita 

observância, em especial, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Esta improbidade administrativa, inclusive, atinge também os 

particulares beneficiados com a não incidência da progressividade, como deixa claro o art. 3º 

da Lei nº 8.429/92. 
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Há ainda a possibilidade de incorrer o gestor público na hipótese de improbidade 

administrativa prevista no art. 11 da Lei nº 8.429/92, por violação ao princípio da legalidade. 

Dado o dever que possui o gestor público de intervir na ordem urbanística, entende-se que 

configura hipótese de improbidade administrativa, por ofensa ao princípio da legalidade, a 

conduta do gestor público que se omita na aplicação de norma que regule a exigência do 

cumprimento da função social da propriedade. Parece não haver dúvida de que há 

improbidade administrativa, de forma especial, quando, havendo norma municipal regulando 

a aplicação das sanções previstas no art. 182, § 4º, da Constituição Federal, omite-se o 

administrador público em determinar a instauração dos procedimentos administrativos 

necessários à apuração e aplicação das mesmas. Ora, a não aplicação de norma posta e vigente 

viola o dever de legalidade, ou seja, o dever do administrador público de aplicar a lei. 

Da mesma forma, por fim, incorre também em improbidade, por violação ao 

princípio da legalidade, o gestor municipal que se omita em fazer incluir no plano diretor o 

conteúdo obrigatório previsto no art. 42 do Estatuto da Cidade, em especial o previsto no 

inciso I, que se refere à “delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infra-

estrutura e de demanda para utilização, na forma do art. 5º desta Lei”. 
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