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RESUMO 

A Lei 10.257/2001 instituiu o denominado “Estatuto da Cidade”, o qual tem por objetivo 

constitucional estabelecer as diretrizes da política urbana, para fins de promover o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Um dos 

instrumentos previstos neste diploma legal é o Plano Diretor, que deve ser obrigatoriamente 

implementado pelos Municípios com mais de vinte mil habitantes. Este instrumento é de 

fundamental importância para assegurar o cumprimento da função social da propriedade 

urbana, visto que através do mesmo serão definidos os seguintes elementos: delimitação 

das áreas urbanas onde poderá ser determinado o parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios do solo; delimitação das áreas em relação às quais o Poder Público terá 

direito de preempção; delimitação das áreas e forma em que poderá ser realizada a outorga 

onerosa do direito de construir; delimitação das áreas em que será permitida a alteração do 

uso do solo mediante contrapartida do beneficiário; estabelecimento das condições 

referentes à aplicação da transferência do direito de construir. Ocorre que a exigibilidade 

constitucional do Plano Diretor direcionada apenas para os Municípios com mais de vinte 

mil habitantes não atenta à realidade brasileira, considerando que 71% dos Municípios 

brasileiros possuem menos de vinte mil habitantes, conforme pesquisa divulgada pelo 

IBGE, no ano de 2006. Nesse contexto, denota-se ser indispensável o debate acadêmico 
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sobre o tema, de forma a demonstrar a necessidade de evolução da legislação, no sentido de 

efetivamente realizar o direito humano às cidades sustentáveis. 

 

PALAVRAS CHAVES: ESTATUTO DA CIDADE, PLANO DIRETOR, 
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ABSTRACT 

The enactment of Federal Law no. 10.257, entitled The City Statute, aimed to regulate the 

chapter on urban policy found in the 1988 Constitution, establishing the guidelines of the 

urban policies, and reaffirming the primary social function of urban space and property.  

One of the instruments foreseen in the Federal Lau is the Master plan that should be 

mandatory for cities with more than twenty thousand inhabitants. This instrument  is 

fundamental to assure the social function of urban space and property, because it brings 

definitions such as the sub-division of land or building; the compulsory use of the urban 

real estate; tho preemption – which confers to the municipal government preference in the 

purchase of urban real estate subject to alienation. However the constitutional establishes 

that the master plan will just addressed the cities with more than twenty thousand 

inhabitants. Thus, it does not attempt to the Brazilian reality, considering that 71% of the 

Brazilian Municipalities has a population of less than twenty thousand inhabitants, 

according to research published by IBGE, in the year of 2006. In that context, the academic 

debate on the theme is fundamental to demonstrate the need to improve the legislation, in 

order to accomplish the human right to the sustainable cities. 

 

KEYWORDS: CITY STATUTE, MASTER PLAN, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 

SOCIAL FUNCTION OF URBAN SPACE AND PROPERTY,  SUSTAINABLE CITIES.  
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Através da Lei 10.257/2001, a qual regulamentou o Capítulo II do Título VII 

(arts. 182 e 183) da Constituição da República, foi instituído o denominado “Estatuto da 

Cidade”, o qual tem por finalidade estabelecer as diretrizes que a política urbana deve 

seguir, conforme objetivo definido no art. 1º, parágrafo único, e art. 2º, caput, da 

mencionada lei1. 

Desse modo, os principais objetivos do Estatuto da Cidade são: garantir que a 

propriedade urbana seja utilizada de acordo com os interesses coletivos, especialmente 

aqueles ligados à questão ambiental; e propiciar o desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade. 

Por tal razão, o Estatuto da Cidade pode ser compreendido como “um conjunto 

de princípios – no qual está expressa uma concepção de cidade e de planejamento e gestão 

urbanos – e uma série de instrumentos que, como a própria denominação define, são meios 

para atingir as finalidades desejadas”.2

Isso porque no Estatuto da Cidade estão previstos instrumentos específicos 

através dos quais a política urbana deve se orientar, para atingir os objetivos expressos nos 

dispositivos legais anteriormente transcritos. Tais instrumentos são os seguintes (art. 5º a 

38): 

- Determinação de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, para o 

caso de não utilização ou subutilização do solo urbano; 

- Aplicação de IPTU progressivo no tempo através de majoração progressiva da 

alíquota, para o caso de descumprimento da obrigação de parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios; 

                                                 
1 Art. 1o Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será 
aplicado o previsto nesta Lei. 
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem 
pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e 
do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.” 
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana (...) 
 
2 ROLNIK, Raquel (org). Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos. 
Brasília: Instituo Pólis, 2001, p. 21. 
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- Desapropriação mediante pagamento em títulos, para o caso de, decorridos 

cinco anos de cobrança do IPTU progressivo, o proprietário não tenha adequado a 

utilização do imóvel; 

- Garantia da usucapião de imóvel urbano de até duzentos e cinqüenta metros 

quadrados, desde que utilizado ininterruptamente e sem oposição, para moradia própria, 

quando o possuidor não seja proprietário de outro imóvel; 

- Possibilidade de concessão de direito de superfície de terreno para que outrem 

utilize o solo, subsolo ou mesmo o espaço aéreo de acordo com a legislação urbanística; 

- Direito de preferência do Poder Público para aquisição de determinados 

imóveis que sejam objeto de alienação por particulares (preempção); 

- Possibilidade de outorga onerosa de direito de construir para áreas fixadas no 

Plano Diretor; 

- Possibilidade de realização de operações urbanas consorciadas, com a 

participação de proprietários, moradores, usuários e investidores privados, com a finalidade 

de promover transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização 

ambiental; 

- Possibilidade de transferência de direito construir ao proprietário de imóvel 

necessário para implantação de equipamentos públicos; imóvel considerado de interesse 

histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; ou imóvel necessários a programas de 

regularização fundiária; e 

- Necessidade de elaboração de estudo de impacto de vizinhança em relação a 

determinados empreendimentos e atividades públicos ou privados, que possam acarretar 

impactos na qualidade de vida da população. 

Diante desta pluralidade de instrumentos, denota-se o importante papel do Plano 

Diretor na efetivação da função social da propriedade urbana. 

Ora, é o Plano Diretor que irá determinar a forma como serão utilizados os 

instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, considerando as peculiaridades inerentes à 

gestão urbana de cada Município. 

E justamente em razão desta importância, é que demonstra-se fundamental para 

o desenvolvimento sustentável a implementação do Plano Diretor em todos os Municípios 
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brasileiros, e não apenas naqueles que possuem mais de vinte mil habitantes, o que impõe 

uma reflexão sobre a necessidade de modificação da legislação pátria. 

 

1. FUNÇÕES SOCIAIS DA CIDADE 

 

Conforme demonstrado anteriormente, um dos objetivos do Estatuto da Cidade 

é propiciar o desenvolvimento das funções sociais da cidade. No entanto, a legislação não 

define clara e objetivamente quais seriam tais funções sociais. 

Contudo, MEIRELLES afirma que as funções sociais da sociedade moderna, 

definidas na Carta de Atenas nos anos 30, eram as seguintes: habitação, trabalho, circulação 

e recreação.3

Para atender as necessidades da sociedade pós-moderna, o Conselho Europeu de 

Urbanistas – CEU, reuniu-se em 1998, para propor a Nova Carta de Atenas, a qual foi 

revisada em 2003, passando a denominar-se Carta Constitucional de Atenas 2003 – A visão 

das Cidades para o Século XXI do Conselho Europeu de Urbanistas.4

Através da Carta de Atenas de 2003, o CEU estabelece uma nova visão das 

cidades, elencando dez funções para a cidade pós-moderna5: 

- que a cidade seja para todos, buscando inclusão das comunidades mediante a 

planificação espacial, além de medidas sociais e econômicas para combater o racismo e a 

exclusão. E que também seja participativa, através da criação de espaços de participação 

publica ligados á gestão urbana através de uma rede de ação local; 

- que a cidade seja um refúgio, encontrando-se protegida pelos acordos 

internacionais, tornando-se área não combativa em caso de guerra; 

- que cidade seja um lugar adequado para o bem-estar e a solidariedade entre as 

gerações, devendo ainda adotar medidas para o combate aos desastres naturais; 

                                                 
3 MEIRELLES, Hely Lopes apud BERNARDI, Jorge Luiz. Funções Sociais da Cidade: conceitos e 
instrumentos, Curitiba, 2006. Dissertação. (Mestrado em Gestão Urbana) – Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná. Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, p. 39. 
4 BERNARDI, Jorge Luiz, ob. cit., p. 41. 
5 Id. ibid., p. 42-43. 
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- que a cidade seja saudável, de acordo com as normas da OMS, mas também 

com melhoras nas habitações e no meio ambiente, através de planejamento sustentável, 

reduzindo os níveis de poluição e lixo, de modo a conservar os recursos naturais; 

- que a cidade seja produtiva, possibilitando a criação de postos de emprego e 

negócios, mediante o fortalecimento da economia local e a melhora do nível de vida da 

população, através da educação; 

- que a cidade seja inovadora, através de inovações em tecnologia de informação 

e comunicação, universalizando o acesso das mesmas; 

- que a cidade também tenha como funções os movimentos racionais e a 

acessibilidade, os quais devem vincular o planejamento de transporte de modo integrado; 

- que a cidade seja cultural, comprometendo-se com os aspectos sociais e 

culturais do meio urbano; 

- que a cidade seja de caráter contínuo, para que possa proteger os elementos 

tradicionais, a memória, a identidade do meio ambiente urbano, as tradições locais, os 

espaços verdes, etc. 

Sintetizando estas e outras funções, Bernardi demonstra que as cidades devem 

desempenhar suas funções sociais em três esferas: urbanística, cidadania e gestão, 

exemplificando através do seguinte quadro6: 

 

FUNÇÕES 

URBANÍSTICAS 

FUNÇÕES DE 

CIDADANIA 

FUNÇÕES DE GESTÃO 

Habitação Educação Prestação de Serviços 

Trabalho Saúde Planejamento 

Lazer Segurança Preservação do Patrimônio 

Cultural e Natural 

Mobilidade Proteção Sustentabilidade Urbana 

 

 

2. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
                                                 
6 BERNARDI, Jorge Luiz, ob. cit., p. 59. 
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Mello considera que a função social da propriedade é uma exceção dentro da 

Constituição da República. Isso porque é da natureza das limitações administrativas impor 

deveres de abstenção.7

Para o mencionado autor, a propriedade compre sua função social quando o 

imóvel possui uma função socialmente útil dentro da área urbana ou rural.8

Já para Justen Filho, a função social da propriedade consiste na “vinculação das 

atividades inerentes ao domínio à realização das necessidades coletivas, segundo o 

princípio da proporcionalidade”.9

Desse modo, é vedado ao proprietário o exercício das faculdades do domínio de 

forma abusiva, ou seja, de forma inadequada, excessiva ou inútil e que produza lesão a 

algum interesse juridicamente protegido.10

A utilização inadequada deriva do uso ou fruição de forma incompatível com a 

natureza e características do bem. A utilização excessiva ocorre quando o uso ou fruição 

promove a destruição do bem. E a utilização inútil ocorre quando não há qualquer benefício 

ao proprietário. 

Ressalta-se que essa inadequação, excessiva ou inutilidade devem estar 

associadas à lesão de algum interesse juridicamente protegido, sob pena de configurarem-se 

apenas como manifestação do domínio.11

O preceito constitucional da função social da propriedade visa coibir a inércia 

do proprietário que, por mera especulação imobiliária, não busca auferir nenhuma 

vantagem de sua propriedade e muito menos proporciona benefícios para a coletividade.12

Percebe-se, pois, que a função social da propriedade está relacionada com a 

correta utilização do imóvel. 

                                                 
7 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo, 18ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 
2005, p. 736-737. 
8 Idem. 
9 JUSTEN FILHO, Marçal, Curso de Direito Administrativo, 02ª ed., São Paulo, Saraiva, 2006, p. 410. 
10 Idem. 
11 Idem. 
12 MALUF, Carlos Alberto Dabus, Limitações ao Direito de Propriedade, Editora Saraiva, São Paulo, 1997, 
p. 80. 
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Isso porque a função social da propriedade abrange obrigações de não fazer, de 

deixar de fazer e até mesmo de fazer, em virtude de tentar promover o uso adequado do 

solo.13

No entanto, a função social da propriedade não pode ser considerada como 

limitação ao uso da propriedade, uma vez que faz parte da essência de seu atual conceito. 14

Por outro lado, a função social da propriedade não pode ser tida apenas como 

principio constitucional, uma vez que sua inclusão no Estatuto da Cidade lhe conferiu o 

contorno de norma jurídica ordinária.15

Porém, ressalta-se que, mesmo constando expressamente no Estatuto da Cidade, 

conforme entendimento de Blanc, a função social da propriedade ainda é um conceito 

abstrato que 
permite ao intérprete a aplicação da lei conforme as peculiaridades de cada 
Município, pois havemos de lembrar que a Constituição Federal de 1988 remete 
o conceito de função social da propriedade aos planos diretores que são leis de 
âmbito municipal.16

 

É nesse contexto que 
entra o tema do Estado, enquanto instituição jurídica e política no Brasil, como 
responsável principal pela efetivação e proteção da função social dos direitos 
fundamentais, em particular da propriedade urbana e da cidade, evidenciando, 
definitivamente, ao menos no plano formal, o abandono de sua neutralidade e 
apoliticidade ao assumir funções políticas próprias e transformadoras das 
estruturas econômicas e sociais no sentido de uma realização material do 
princípio da igualdade.17

 

Assim, verifica-se que alguns autores defendem como positiva a certa abstração 

da função social da propriedade, já que permite a sua implantação de acordo com as 

peculiaridades de cada município. E, em contraposição, outros autores entendem essa 

abstração como um sério perigo, como é o caso de ROGÉRIO GESTA LEAL, o qual 

leciona que: 

                                                 
13 ARAÚJO, Edmir Netto, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 994. 
14 BLANC, Priscila Ferreira, Plano Diretor Urbano & Função Social da Propriedade, Curitiba, Juruá, 2006, 
p. 43.    
15 BLANC, Priscila Ferreira, ob. cit., p. 50. 
16 Id. ibid., p. 51. 
17 LEAL, Rogério Gesta, A função social da propriedade e da cidade no Brasil, Porto Alegre, Livraria do 
Advogado, 1998, p. 113-114. 
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o fato de a função social da propriedade urbana e da cidade, entre outras, 
reclamar regulamentações específicas cotidianas junto às decisões 
governamentais, legislativas e judiciais, representa enorme perigo, eis que as 
elites dominantes, a dogmática e seus juristas de plantão têm tido espaço  para 
nela inscrever conteúdos esvaziadores de suas matrizes político-socializantes.18

 

Por fim, na Constituição da República a função social da propriedade é tratada 

nos artigos 5º., 170, II e III, 182, e 184 a 18619. 

3. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Uma das formas de solucionar a possível colisão do direito de propriedade com 

o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é através da realização do 

desenvolvimento sustentável. 

O conceito de desenvolvimento sustentável é bastante complexo e ainda não 

definido na Doutrina, embora seja quase pacífico que envolve as seguintes dimensões: 

ambiental, social, econômica e temporal dos processos urbanos.20

                                                 
18 Ob. cit., p. 119. 
19 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei (...) 
XXII – é garantido o direito de propriedade; 
XXIII – a propriedade atenderá sua função social. 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna (...)  observados os seguintes princípios: 
II – a propriedade privada; 
III – função social da propriedade. 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pelo 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 (...)  
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que 
não esteja cumprindo sua função social (...) 
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: (...) 
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o 
cumprimento dos requisitos relativos a sua função social. 
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e 
graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
I – aproveitamento racional e adequado; 
II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
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Segundo CRISTIANE DERANI21, o direito do desenvolvimento sustentável 

“teria a preocupação primeira de garantir a manutenção das bases vitais da produção e 

reprodução do homem e de suas atividades, garantindo igualmente uma relação satisfatória 

entre os homens e destes com seu ambiente”. 

Para referida autora, o direito do desenvolvimento sustentável “aporta 

essencialmente normas capazes de instrumentalizar políticas de desenvolvimento com base 

no aumento da qualidade das condições existenciais dos cidadãos”.22

Através do desenvolvimento sustentável, pois, há o equilíbrio dos fatores 

ambientais, econômicos e sociais. Tem-se em vista o desenvolvimento econômico e social 

do homem, em conformidade com o respeito ao meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações. 

Por isso mesmo existe uma Campanha em prol de uma boa gestão pública 

urbana, lançada pelo programa Habitat em 2000/2001.23

Ora uma boa gestão pública urbana obviamente deve contemplar o 

desenvolvimento sustentável, especialmente considerando os sérios problemas que afetam 

as cidades, como é o caso do saneamento ambiental e das ocupações irregulares. 

Se realmente for realizado o desenvolvimento sustentável, a propriedade e o 

meio ambiente estarão em harmonia no espaço urbano, uma vez que haverá a utilização 

racional e sustentável dos recursos naturais dentro das cidades. 

 

4. NECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO DO PLANO DIRETOR NOS MUNICÍPIOS 

 

Dentre os instrumentos gerais previstos no Estatuto da Cidade, com a finalidade 

de realizar as funções sociais da cidade e da propriedade, visando proporcionar aos 

                                                                                                                                                     
20 GARCIA, Maria (org.). A cidade e seu estatuto. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 135. 
21 Ob. cit., p. 170. 
22 Ob. cit., p. 171. 
23 GARCIA, Maria (org.), ob. cit., p. 17. 
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cidadãos qualidade de vida, justiça social e desenvolvimento das atividades econômicas, 

encontra-se o Plano Diretor. 

Consoante o disposto no art. 182, § 1º, da Constituição, trata-se de instrumento 

de planejamento urbano que deve ser elaborado e implementado por municípios com mais 

de 20 mil habitantes, e por aqueles municípios que se enquadrem nas demais hipóteses do 

art. 41, do Estatuto da Cidade24. 

 
O conteúdo mínimo que deve conter o Plano Diretor está previsto no art. 42 do 

Estatuto da Cidade, o qual é composto dos seguintes elementos: delimitação das áreas 

urbanas onde poderá ser determinado o parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios do solo; delimitação das áreas em relação às quais o Poder Público terá 

direito de preempção; delimitação das áreas e forma em que poderá ser realizada a outorga 

onerosa do direito de construir; delimitação das áreas em que será permitida a alteração do 

uso do solo mediante contrapartida do beneficiário; estabelecimento das condições 

referentes à aplicação da transferência do direito de construir. 

Contudo, caberá ao administrador público municipal estabelecer a forma como 

os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade serão implementados no planejamento 

urbano da cidade: 

  
Ao administrador público é facultado, pelos instrumentos que lhe foram 
outorgados pela lei, implementar em sua cidade um planejamento urbano, 
visando dar às propriedades ociosas uma função social compulsória, no caso de 
não aproveitamento do solo devidamente.25

                                                 
24 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. 
§ 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 
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. 
 
25 GARCIA, Maria (org.), ob. cit., p. 155. 
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Nota-se, portanto, que o Plano Diretor é de fundamental importância para o 

adequado desenvolvimento e crescimento das cidades. 

Contudo, não se pode olvidar que, aliados ao Plano Diretor, devem ser 

implementados outros instrumentos de gestão municipal, como é o caso do orçamento 

anual, o qual é essencial para possibilitar as políticas públicas previstas no Plano Diretor.26

Neste diapasão, também é importante atentar que o Estatuto da Cidade veio 

legitimar a participação popular nas decisões relativas a planejamento urbano, em razão do 

direito à cidadania ser um preceito fundamental para a construção de cidades sustentáveis.27

A participação popular foi garantida através da obrigatoriedade de promoção de 

audiências públicas e debates, da publicidade dos documentos e informações produzidos, e 

da possibilidade de acesso por qualquer cidadão aos documentos e informações produzidos 

(art. 40, § 4º, do Estatuto da Cidade). 

 

4.1. Situação dos municípios com menos de vinte mil habitantes 

 

É inquestionável o avanço do Direito Urbanístico Brasileiro com a 

regulamentação do art. 182, da Constituição da República, através do Estatuto da Cidade, 

especialmente com: a ampliação das hipóteses de obrigatoriedade de implementação do 

Plano Diretor, o estabelecimento do conteúdo mínimo do plano, e a instituição de diversos 

instrumentos a serem utilizados pelo administrador público para a garantia do 

desenvolvimento sustentável da cidade. 

Contudo, uma das críticas ao Estatuto da Cidade é de que a obrigação de 

implementar o Plano Diretor compete apenas às cidades que contenham mais de vinte mil 

habitantes, além daquelas enquadradas nas demais hipóteses do art. 41, que via de regra 

também possuem mais de vinte mil habitantes, já que pertencem às grandes regiões 

                                                 
26 RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz (org.). Reforma urbana e Gestão democrática. Rio de Janeiro: Revan, 
2003, p. 150. 
27 SCHENINI, Pedro Carlos (org.). Planejamento, Gestão e Legislação Territorial Urbana: uma abordagem 
sustentável. Florianópolis: FEPESE, 2006, p. 134. 
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metropolitanas, áreas com grande potencial turístico e sujeitas à influência de 

empreendimentos de relevante impacto ambiental. 

Tal crítica se fundamenta no fato de que a maior parte dos municípios 

brasileiros possui menos de vinte mil habitantes. Por exemplo, no Paraná, dos 399 

municípios apenas 82 possuem mais de vinte mil habitantes. Todos os demais municípios, 

que representam 79,5% do total, possuem menos de vinte mil habitantes.28

E a realidade nas outras regiões do país não é muito diversa. Inclusive, a 

situação se agrava em outras regiões com menos concentração populacional por espaço 

territorial. 

Através de Pesquisa de Informações Básicas Municipais, realizada em 2006, 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, foi constatado que 71% dos 

Municípios brasileiros possuem menos de vinte mil habitantes.29

Ora, o direito às cidades sustentáveis, o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e a função social da propriedade são direitos fundamentais, os 

quais são realizados através de um adequado planejamento urbano. 

Assim, como tais direitos serão efetivados nas cidades que contenham menos de 

vinte mil habitantes? 

Em tais cidades não há a obrigatoriedade de cumprimento e implementação das 

funções sociais da cidade e da propriedade? Como isso se realizará plenamente sem o apoio 

de um Plano Diretor? 

Entende-se que todos os municípios brasileiros deveriam ter Plano Diretor, até 

mesmo para evitar que a cidade comece a crescer de modo desordenado e inadequado às 

funções sociais da cidade e da propriedade. 

Felizmente existem vários municípios menores que, embora não obrigados, já 

possuem Plano Diretor. Isso se deve, em parte, graças à obrigação imposta por alguns 

Estados aos seus respectivos municípios. 

Mas, embora se questione a legalidade da imposição de alguns Estados ao 

determinar que todos os municípios tenham Plano Diretor, independente de outras questões 

                                                 
28 Fonte: IBGE – Contagem da população 2007. 
29 Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2006. 
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que motivem tais determinações, entende-se que é uma medida favorável ao 

desenvolvimento sustentável e que deveria ser implementada em todo país. 

 

 

5. JURISPRUDÊNCIA 

 

No repertório on-line de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consta 

registro de um caso em que a Suprema Corte julgou como inconstitucional a imposição do 

Estado do Amapá de obrigatoriedade de Plano Diretor para municípios com menos de vinte 

mil habitantes: 

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
MUNICÍPIOS COM MAIS DE CINCO MIL HABITANTES: PLANO 
DIRETOR. ART. 195, "CAPUT", DO ESTADO DO AMAPÁ. ARTIGOS 25, 
29, 30, I E VIII, 182, § 1º , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 11 DO 
A.D.C.T. 1. O "caput" do art. 195 da Constituição do Estado do Amapá 
estabelece que "o plano diretor, instrumento básico da política de 
desenvolvimento econômico e social e de expansão urbana, aprovado pela 
Câmara Municipal, é obrigatório para os Municípios com mais de cinco mil 
habitantes". 2. Essa norma constitucional estadual estendeu, aos municípios com 
número de habitantes superior a cinco mil, a imposição que a Constituição 
Federal só fez àqueles com mais de vinte mil (art. 182, § 1º ). 3. Desse modo, 
violou o princípio da autonomia dos municípios com mais de cinco mil e até 
vinte mil habitantes, em face do que dispõem os artigos 25, 29, 30, I e VIII, da 
C.F. e 11 do A.D.C.T. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada 
procedente, nos termos do voto do Relator. 5. Plenário: decisão unânime. (ADI 
823/AP – Rel. Min. Sidney Sanches – Tribunal Pleno – J. 17/09/98) 

EMENTA: - E relevante o fundamento da argüição de inconstitucionalidade, 
perante o princípio da autonomia municipal, de dispositivo da Constituição do 
Amapá (art. 195), que rebaixa, para cinco mil habitantes, o limite de população 
relativa a exigência da adoção de plano diretor, estabelecido no par. 1. do art. 
182 da Carta Federal. (ADI-MC 826/AP – Rel. Min. Octavio Gallotti – J. 
11/02/93). 

 

Corroborando com o entendimento anteriormente esboçado, acredita-se que tal 

julgado não está atentando para questões mais amplas e relevantes do que a possibilidade 

do Estado ampliar ou não a hipótese elencada na Constituição da República para a 

obrigação de implementação do Plano Diretor. 
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Ademais, é importante observar que as ementas transcritas referem-se a 

julgamentos anteriores a aprovação e vigência do Estatuto da Cidade, já que foram 

realizados em 1993 e 1998. 

Isso porque, se fossemos admitir o entendimento de que é inconstitucional o 

Estado do Amapá impor a todos os respectivos municípios a implementação de Plano 

Diretor, ampliando o requisito de obrigatoriedade do art. 182 da Constituição, também 

poderíamos entender como inconstitucional os incisos II a V, do art. 41, do Estatuto da 

Cidade, haja vista que incluiu outras hipóteses para imposição de Plano Diretor a 

municípios. 

Ora, se ocorrer de algum dos municípios integrantes de regiões metropolitanas 

possuir menos de vinte mil habitantes, a imposição de elaboração de Plano Diretor será 

inconstitucional porque afronta o art. 182, § 1º, da Constituição? 

Tal lógica parece infundada e incoerente com o objetivo de concretizar as 

funções das cidades e propriedades, e de realizar o desenvolvimento sustentável. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não se pode olvidar a importância do advento do Estatuto da Cidade, que surgiu 

para regulamentar a Política Urbana constitucional. Sem este instrumento as funções sociais 

da propriedade e da cidade corresponderiam a meros direitos formais, sem aplicabilidade, 

tendo em vista a ausência de delimitação clara e específica para o uso da propriedade 

urbana. 

Contudo, não obstante o advento da legislação em 2001, constata-se que os 

administradores públicos municipais ainda não se conscientizaram do poderoso instrumento 

legal de gestão urbana que possuem. 

Ainda existem municípios que sequer possuem Plano Diretor, sendo que muitos 

dos que possuem não estão exigindo o seu cumprimento dos proprietários, como é o caso 

do IPTU progressivo, o qual é timidamente aplicado por poucos Municípios. 
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Para agravar este cenário está o quadro dos Municípios brasileiros, através de 

pesquisa realizada pelo IBGE, na qual se evidencia que 71% dos Municípios possuem 

menos de vinte mil habitantes. Ou seja, legalmente somente poderíamos exigir que 27% 

dos Municípios brasileiros implementem o Plano Diretor. 

Por tal razão, e para superar a discussão de inconstitucionalidade e ilegalidade, 

considera-se de suma importância uma alteração na legislação federal pátria (Constituição e 

Estatuto da Cidade), para determinar a obrigatoriedade de implementação de Plano Diretor 

a todos os municípios brasileiros. 

Uma alteração legislativa neste sentido certamente iria de encontro com o 

direito às cidades sustentáveis, nas quais a função social da propriedade urbana poderia ser 

efetivamente realizada. 
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