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A totalidade do sistema capitalista de acumulação infinita, assim 

como suas estruturas relacionadas de poder de exploração de classe e 

do estado, deve ser derrubada e substituída. Reivindicar o direito à 

cidade é uma estação intermediária na estrada que conduz a esse 

objetivo. Isso nunca poderá ser objetivo em si mesmo, ainda que cada 

vez mais pareça ser um dos caminhos a se seguir.  

 

David Harvey. Cidades Rebeldes. 



RESUMO 

 

O processo de segregação territorial e a urbanização desigual ocorridos no Brasil levaram à 

existência de cidades com grande déficit habitacional, formação de inúmeros assentamentos 

informais consolidados e concentração de serviços e equipamentos públicos em determinadas 

áreas das cidades. A falta de controle dos governos locais na (re)produção do capital no espaço 

urbano diante da especulação imobiliária e a falta de equalização dos encargos e benefícios da 

urbanização exigem novos eixos orientadores para a Política Urbana a cargo dos municípios. A 

partir disso, a investigação trata do regime jurídico urbanístico no Brasil, a partir das teorias de 

Henri Lefebvre e David Harvey, em relação ao Direito à Cidade e à responsabilidade dos 

governos locais na efetivação dos instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias. O 

problema de pesquisa central intenta responder ao seguinte questionamento: Qual a 

responsabilidade dos governos locais na concretização do Direito à Cidade e quais inovações 

jurídicas contribuiriam para a melhor efetividade dos instrumentos de recuperação de mais-

valias urbanísticas? A partir disso, elencam-se as seguintes bases argumentativas: (I) O 

conteúdo do Direito à Cidade concebido por Lefebvre e aprofundado pela análise do conteúdo 

econômico da urbanização por David Harvey ganha contornos jurídicos a partir a Agenda 

Urbana e da carta Mundial do Direito à Cidade; (II) a insuficiente atuação do poder público 

municipal na tarefa de recuperação das mais-valias fundiárias faculta a distribuição desigual 

dos bens de consumo coletivo nas cidades; (III) os governos locais são os principais entes 

responsáveis pela concretização do Direito à Cidade, por conformarem, em último grau, os 

parâmetros da Política Urbana; (IV) O Direito à Cidade, ainda que não possa ser reduzido a um 

conceito determinado, possui um conteúdo jurídico determinado a partir dos princípios e 

diretrizes gerais do Estatuto da Cidade. O objetivo geral do trabalho consiste em demonstrar a 

responsabilidade dos governos locais na concretização do Direito à Cidade, por meio da 

aplicação dos instrumentos de recuperação de mais-valia fundiária como estratégia de 

concretizar o princípio da justa distribuição de encargos e benefícios. O método de abordagem 

é o dedutivo e o método de procedimento é o monográfico. Foi realizada pesquisa bibliográfica, 

com base em livros, artigos, teses e dissertações, bem como pesquisas documentais, utilizando-

se de leis, jurisprudência, acórdãos e projetos de lei em tramitação. A temática da 

responsabilidade dos governos locais na efetivação do Direito à Cidade e suas possíveis 

inovações jurídicas é relevante junto ao Programa de Doutorado da Universidade de Santa Cruz 

do Sul, considerando que o estudo das origens da desigualdade social no Brasil, que decorre da 

privatização do espaço urbano e segregação territorial e a questão urbana são temas 

genuinamente vinculados ao espaço local. O município é o ente corresponsável pela 

concretização dos objetivos constitucionais, sendo a instância federativa constitucionalmente 

competente para a definição da política urbana. A síntese conclusiva demonstrou o grau de 

responsabilidade dos governos locais na concretização do Direito à Cidade, enquanto 

articulador final do conteúdo da Política Urbana, bem como apresentou uma série de inovações 

e propostas jurídicas tendentes a aprimorar a efetividade dos instrumentos de recuperação de 

mais-valias urbanísticas. Dentre as inovações, alguns eixos comuns perpassam o conteúdo das 

propostas, como o estabelecimento de regras e parâmetros obrigatórios para utilização dos 

instrumentos tributários e não-tributários e redução da margem de discricionaridade dos 

municípios na aplicação dos instrumentos aptos a concretizar o princípio da justa distribuição 

de encargos e benefícios. 

 

 

Palavras-chave: Direito à Cidade; Direito urbanístico; Espaço de reprodução do capital; 

Governos locais; Mais-valia urbanística; 

 



 

ABSTRACT 

 

The process of territorial segregation and the uneven urbanization that occurred in Brazil led to 

the existence of many cities with a large housing deficit, the formation of numerous 

consolidated informal settlements and the concentration of public services and facilities in 

certain areas of the cities. The lack of legal control by local governments in the (re) production 

of capital in the urban space in the face of real estate speculation and the lack of equalization 

of the burdens and benefits of urbanization demand new guiding axes for Urban Policy in 

charge of the municipalities. Based on this, the investigation deals with the urban legal regime 

in Brazil, based on the theories of Henri Lefebvre and David Harvey, in relation to the Right to 

the City and the responsibility of local governments in implementing the instruments to recover 

the land surplus values. The central research problem attempts to answer the following question: 

What is the responsibility of local governments in realizing the Right to the City and what legal 

innovations would contribute to the better effectiveness of the instruments for recovering urban 

gains? From this, the following argumentative bases are listed: (I) The content of the Right to 

the City, conceived by Lefebvre and deepened by David Harvey's analysis of the economic 

content of urbanization, gains legal contours from the Urban Agenda and the World Charter of 

Right to the City; (II) the low performance of the municipal government in the task of 

recovering urbanistic surplus values, allows the unequal distribution of collective consumer 

goods in cities; (III) the local governments are the main entities responsible for the realization 

of the Right to the City, as they ultimately conform to the parameters of Urban Policy; (IV) The 

Right to the City, although it cannot be reduced to a specific concept, has a legal content 

determined from the general principles and guidelines of the City Statute. The general objective 

of the thesis is to demonstrate the responsibility of local governments in the realization of the 

Right to the City, through the application of the urbanistic instruments for surplus values 

recovery as a strategy to implement the principle of fair distribution of charges and benefits. 

The approach method is deductive and the procedure method is monographic. Bibliographic 

research was carried out, based on books, articles, theses and dissertations, as well as 

documentary research, using laws, jurisprudence, judgments and legislative projects in process. 

The theme of the responsibility of local governments in the realization of the Right to the City 

and its possible legal innovations is relevant to the Doctoral Program at the University of Santa 

Cruz do Sul, considering that the study of the origins of social inequality in Brazil, which results 

from the privatization of urban space and territorial segregation and the urban issue are themes 

genuinely linked to the local space. The municipality is the co-responsible entity for the 

achievement of the constitutional objectives, and the federative instance which is 

constitutionally competent for the definition of urban policy. local governments in 

implementing the Right to the City, as the final articulator of the content of Urban Policy, as 

well as presenting a series of innovations and legal proposals aimed at improving the 

effectiveness of the instruments for recovering the urbanistic surplus values. Among the 

innovations, some common axes permeate the content of the proposals, such as the 

establishment of mandatory rules and parameters for the use of tax and non-tax instruments and 

reduction of the discretionary margin of the municipalities in the application of instruments 

capable of implementing the principle of fair distribution charges and benefits. 

 

 

Key-words: Local governments; Right to the City; Space of capital reproduction; Urban law; 

Urbanistic surplus value; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O déficit habitacional e o processo de segregação urbana no Brasil conduziram à 

existência de cidades “clandestinas” e periféricas com moradias precárias: habitações 

construídas com recursos e mão-de-obra dos próprios trabalhadores, edificadas prescindindo de 

qualquer fiscalização e observância de normas urbanísticas e arquitetônicas. Os locais em que 

a cidade periférica se forma são, normalmente, zonas de baixo interesse e reduzido valor de 

mercado para o setor imobiliário, normalmente situadas em regiões afastadas dos centros 

urbanos ou que apresentam algum tipo de risco ambiental. 

Diante do cenário de falta de acesso à moradia digna para cerca de 7,7 milhões de 

pessoas, que vivem em habitações precárias, se constata uma falta de controle público sobre o 

espaço urbano. Essa ausência de controle, especialmente em relação aos governos locais, 

notadamente quanto à fiscalização do cumprimento da função social da propriedade, tem 

propiciado um processo de especulação imobiliária, refletindo em altos custos para aquisição 

de solo urbanizado e no uso da cidade como espaço exclusivo de reprodução do capital. 

Diferente da função social da propriedade rural, cujos requisitos estão expressamente 

estabelecidos no texto constitucional, a função social da propriedade urbana tem seu conteúdo 

definido pelos Planos Diretores de cada município, se adaptando às necessidades e 

características locais. O que se verifica, entretanto, é uma incapacidade de aplicação efetiva dos 

instrumentos urbanísticos, previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade, para o 

controle do uso do solo urbano, como o parcelamento, a edificação e utilização compulsória 

(PEUC) e o uso do IPTU progressivo no tempo. Também se verifica uma deficiente utilização 

dos mecanismos de recuperação de mais-valias urbanísticas, propiciando a apropriação privada 

da valorização gerada pela ação pública, por meio de obras ou alterações normativas do regime 

urbanístico. 

Grande parte dos municípios brasileiros não consegue realizar a cobrança do Imposto 

Predial e Territorial Urbano de forma eficiente, seja pela falta de regularização fundiária de boa 

parte da zona urbana, seja pela dificuldade de atualização periódica dos valores venais dos 

imóveis. Com isso, o município compromete a arrecadação de receitas próprias, sua própria 

autonomia financeira e, paralelamente, deixa de controlar o preço do solo e dos imóveis por 

valor de mercado, concorrendo para os ganhos indevidos decorrentes da urbanização 

promovida pela Administração Pública na valorização de um imóvel.  

Verifica-se, também, um desconhecimento ou uma utilização aquém do potencial em 

relação aos instrumentos não tributários de recuperação de mais-valias fundiárias, a partir da 
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noção de solo criado, como a outorga onerosa do direito de construir, a transferência do direito 

de construir e outros mecanismos negociais de contrapartidas urbanísticas. A efetivação da 

recuperação de mais-valias urbanísticas é o pressuposto para a concretização do princípio da 

justa distribuição de encargos e benefícios decorrentes do processo de urbanização, previsto no 

Estatuto da Cidade e é uma das premissas do Direito à Cidade no Brasil.  

O Direito à Cidade, aliás, é a ideia e o conceito que determinam o direito dos cidadãos 

de não serem excluídos da centralidade urbana, de participar coletivamente do processo de 

produção e reprodução da cidade, de decidir conjuntamente a aplicação dos fundos públicos 

dirigidos à urbanização. É o que fundamenta o exercício dos instrumentos de controle da função 

social da propriedade, para além dos interesses privados dos proprietários em prol de um 

objetivo coletivo. O grande obstáculo para a consecução do Direito à Cidade, hoje, é a utilização 

das cidades enquanto mero espaço de reprodução do capital, da cidade enquanto valor de troca, 

para além do seu valor de uso.  

Nesse contexto, os governos locais – notadamente os municípios – têm grande 

responsabilidade na busca da concretização do Direito à Cidade, baseado em três princípios 

fundantes: propiciar a gestão democrática da cidade; garantir o cumprimento da função social 

da propriedade e da cidade; e, prover a justa distribuição de encargos e benefícios. O foco do 

presente trabalho, é a responsabilidade dos governos locais em garantir o Direito à Cidade por 

meio da correta utilização dos princípios de recuperação de mais-valias urbanísticas, de modo 

a garantir não apenas sua autonomia financeira, mas, sobretudo, equalizar o processo de 

extração de renda fundiária e propiciar uma distribuição equitativa dos recursos da cidade, por 

meio de infraestrutura, equipamentos públicos e solo urbanizado, mitigando os processos de 

retenção especulativa do solo. 

O tema da presente tese, portanto, trata do regime urbanístico no Brasil, a partir das 

teorias de Henri Lefebvre e David Harvey, em relação ao Direito à Cidade, e a responsabilidade 

dos governos locais na efetivação dos instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias.  

Para tanto, a questão central a ser respondida pelo trabalho, diante da insuficiente 

atuação dos governos municipais na efetivação dos instrumentos garantidores do Direito à 

Cidade - notadamente os previstos na Lei nº 10.257/2001 – e dos mecanismos de recuperação 

de mais-valia fundiária, decorrente da excessiva discricionariedade dos governos locais e da 

necessidade de um espaço de concretização dos princípios constitucionais, questiona-se: Qual 

a responsabilidade dos governos locais na concretização do Direito à Cidade e quais inovações 

jurídicas contribuiriam para a melhor efetividade dos instrumentos de recuperação de mais-

valias urbanísticas? 
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Considerando que a disputa do espaço público urbano que se realiza entre agentes 

econômicos imobiliários e parte da coletividade excluída do Direito e do acesso à cidade 

urbanizada; a dificuldade dos municípios em regulamentar e aplicar os instrumentos 

urbanísticos do Estatuto da Cidade, especialmente na tarefa de concretizar o princípio da justa 

distribuição dos encargos e benefícios da urbanização; parte-se das seguintes bases 

argumentativas para enfrentamento do problema proposto:  

I) A insuficiente atuação do poder público municipal na tarefa de recuperação das 

mais-valias fundiárias acaba por facultar a distribuição desigual dos bens de consumo coletivos 

nas cidades. Nesse contexto, considera-se a ideia preliminar de que a autonomia na gestão da 

política urbana pelos municípios, sem mecanismos de controle e parâmetros obrigatórios 

mínimos, gera resultados díspares entre os diversos matizes de cidades do Brasil, 

obstaculizando a concretização do Direito à Cidade em seus diversos desdobramentos. 

II) Os governos locais são os principais entes responsáveis pela concretização do 

Direito à Cidade, considerando que os municípios vão moldar, em último grau, os parâmetros 

da Política Urbana. Para tanto, os municípios, por meio de seu regime urbanístico, devem ser 

capazes de garantir a compatibilização da autonomia local com os princípios constitucionais 

referenciais, reduzindo a discricionariedade e contribuindo com a eficiência do poder público 

municipal na tarefa de garantir o Direito à Cidade. 

III) O Direito à Cidade, em que pese seja um conceito indeterminado e abstrato, a ser 

construído e interpretado de acordo com as possibilidades democráticas de cada local, possui 

um conteúdo jurídico determinado a partir dos princípios e diretrizes gerais do Estatuto da 

Cidade. A partir do conceito inicial lefebvriano, perpassando pelo conteúdo econômico da 

urbanização e seu papel no processo de reprodução do capital do espaço urbano, preconizados 

por David Harvey, o Direito à Cidade passa a ganhar contornos jurídicos no plano internacional 

a partir da Agenda Urbana e da carta Mundial do Direito à Cidade. No plano nacional, adotou-

se a tese de que o Direito à Cidade se realiza por meio da concretização de três pressupostos 

fundamentais – desvelados em princípios jurídicos: a gestão democrática da cidade, a função 

social da propriedade e da cidade e a justa distribuição de encargos e benefícios. 

A partir da eleição de tais bases, o trabalho utiliza o método de abordagem dedutivo, 

com o propósito de explicar o conteúdo das premissas argumentativas. Através do método 

dedutivo será realizada a observação geral em relação ao tema, utilizando-se de análise geral 

teórica nos primeiros capítulos, observando premissas com caráter mais universalizado, para se 

chegar às particularidades nos últimos capítulos, em especial ao final, que trará uma verificação 

específica sobre a questão prática, visando obter as conclusões dedutivas sobre o assunto. 
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 O método de procedimento a ser utilizado é o monográfico, em que se busca analisar as 

particularidades e complexidades em relação ao tema de pesquisa, tendo como vantagem a 

verificação da totalidade do fenômeno a ser estudado. As técnicas utilizadas serão as de 

pesquisa bibliográfica e documental. Por meio da pesquisa bibliográfica, serão colhidos, 

selecionados e estudados textos acadêmicos e periódicos que tragam contribuições teóricas 

sobre o tema, bem como legislações nacionais e internacionais acerca das políticas urbanas 

voltadas ao cumprimento da função social da cidade e do processo de recuperação de mais-

valias fundiárias, utilizando o marco teórico do Direito à Cidade. 

Do ponto de vista jurídico, a pesquisa se justifica em face da dificuldade, por parte dos 

governos locais, de efetivação dos instrumentos jurídico-urbanísticos previstos na legislação 

nacional, especialmente no Estatuto da Cidade. Notadamente em relação à fiscalização da 

função social da propriedade e da recuperação de mais-valias urbanísticas, verifica-se a inação 

do poder público, que resulta no aprofundamento da divisão social do espaço urbano e dos 

processos de gentrificação. Parte dos municípios, especialmente os de menor porte, sequer 

conseguem implementar a legislação referente ao parcelamento, edificação e utilização 

compulsória, bem como os instrumentos negociais de recuperação de mais-valias urbanísticas, 

prejudicando sua autonomia financeira e facultando a apropriação privada de recursos 

urbanísticos públicos. 

Na esfera social, a pesquisa revela sua importância por tratar de um problema nacional 

e que se agrava com os efeitos da globalização econômica, gerando consequências negativas 

para a parcela mais pobre da população: a gentrificação e os processos de expulsão dos centros 

urbanos, ante à incapacidade financeira de aquisição e permanência no solo urbanizado. A 

segregação urbana, a moradia precária e a ocupação de áreas que representem riscos ambientais, 

além de agravar o processo de horizontalização das cidades e o aumento dos custos de 

administração dos municípios, exclui um segmento populacional do Direito à Cidade, do acesso 

aos bens coletivos e da igualdade de oportunidades nos centros urbanos. 

O tema é relevante para a comunidade acadêmica nacional, pois se faz necessária uma 

análise para entender o problema da insuficiência da atuação do poder público municipal na 

questão urbana e aperfeiçoar o enfrentamento das questões mencionadas, desde a fiscalização 

do cumprimento da função social da propriedade urbana à recuperação das mais-valias 

fundiárias. Especial foco será dado na necessidade de estabelecimento de parâmetros mínimos 

de atuação dos municípios em termos de regulamentação e execução dos instrumentos 

urbanísticos. É necessário que se repense o nível de regulação do espaço urbano e do Direito à 
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Cidade, que há muito se transformou, quase exclusivamente, em espaço de reprodução do 

capital e especulação imobiliária.  

Politicamente, importa analisar os marcos regulatórios da política urbana e o nível de 

atuação de cada ente federado, com suas respectivas competências e responsabilidades. A 

adequada utilização dos instrumentos urbanísticos voltados à recuperação de mais-valias 

fundiárias é pressuposto da concretização do princípio da justa distribuição de encargos e 

benefícios do processo de urbanização e, logo, integra o conteúdo essencial do Direito à Cidade. 

A importância da recuperação da valorização imobiliária, gerada a partir da ação pública, 

contribuiria para a maior autonomia financeira municipal e propiciaria a distribuição mais 

equitativa do fundo público.  

Assim, o objetivo geral do trabalho consiste em fundamentar e apresentar formas de 

concretização do Direito à Cidade pelos governos locais, por meio da aplicação dos 

instrumentos jurídicos da política urbana e dos mecanismos de recuperação de mais-valia 

fundiária como estratégia para possibilitar maior acesso ao solo urbanizado e aos benefícios da 

cidade de maneira equitativa. Nesse contexto, os mecanismos de recuperação de mais-valias 

urbanísticas impactam diretamente na rentabilidade da extração da renda fundiária, que tem 

feito da cidade um espaço de reprodução do capital e na apropriação do espaço urbano 

unicamente em razão do seu valor de troca, aprofundando os processos de segregação territorial 

e apropriação privada da valorização imobiliária. 

Para desenvolver o objetivo geral, optou-se pela divisão da tese em cinco capítulos, 

sendo os quatro primeiros de perfil teórico e dogmático e subdivididos em quatro subcapítulos. 

O quinto e último capítulo utiliza uma subdivisão de quatro subcapítulos e tem um caráter 

prospectivo, com análise crítica de instrumentos de recuperação de mais-valias urbanísticas, 

elencados como prioritários, bem como de propostas jurídicas de aperfeiçoamento e 

aplicabilidade. 

A partir dessa divisão, o Capítulo 1 apresenta os pressupostos teóricos e jurídicos do 

Direito à Cidade, sob a concepção inicial de um direito abstrato, não necessariamente jurídico, 

cunhado por Henri Lefebvre. A escolha de Lefebvre como marco teórico é justificada por sua 

concepção inicial do Direito à Cidade, que exsurge da efervescência de lutas sociais e vai se 

moldando enquanto objetivo e expectativa de democratização do espaço urbano. Com 

diferentes conformações jurídicas e graus de operacionalização, o Direito à Cidade terá 

conteúdo variável e será dependente em relação ao grau de mobilização social e das condições 

históricas e sociais dos Estados. 
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A obra de Lefebvre trata de um direito continente, que vai variar em cada espaço e 

cada época e implica na criação de um imaginário social capaz de conceber a cidade enquanto 

obra coletiva, onde o valor de uso se sobressai ao seu valor de troca, será complementada por 

outro teórico: David Harvey. Para uma análise da produção do espaço urbano e suas forças 

interagentes, no atual estágio de desenvolvimento da sociedade brasileira, e para entender a 

cidade como projeção da sociedade e suas relações sociais no espaço, cuja característica mais 

marcante é a segregação socioespacial – como resultado de uma sociedade excludente, um 

referencial complementar se fez necessário.  

A partir da escolha de Lefebvre, como marco inicial da ideia de Direito à Cidade, havia 

a opção de realizar a análise da produção social do Espaço Urbano a partir dos teóricos dos 

conflitos de classe, como Manuel Castells, cuja ideia central se assenta na tentativa do Estado 

de reduzir os conflitos de classe por meio do suprimento de elementos de consumo coletivo e 

possibilitar a reprodução da força de trabalho. Outra opção metodológica seria a adoção da 

teoria de Jean Lojkine que, em linhas gerais, considera a intervenção do Estado como estratégia 

para garantia da reprodução do capital, que se daria por meio do investimento das áreas de 

interesse prioritário dos grandes agentes imobiliários.  

Entretanto, ainda que complementar à ideia de Lojkine, optou-se pela teoria de 

acumulação do capital da escola anglo-saxônica, representada por Harvey, para qual o espaço 

urbano se caracteriza pela materialização e consolidação do sistema capitalista e sua 

(re)produção e transformação, que são o resultado da circulação – cada vez mais volátil – do 

capital no seu ciclo de reprodução. Isso obriga a criação e a manutenção de um arcabouço 

jurídico tendente a garantir esse processo de reprodução. Entretanto, as mobilizações sociais 

intensas da década de 1980 fizeram surgir um marco jurídico que representa uma constante 

contradição ao paradigma jurídico erigido a garantir segurança jurídica à circulação do capital 

e ao império da propriedade privada. 

Nesse sentido, o primeiro ponto do capítulo intenta contextualizar historicamente o 

surgimento do “Direito à Cidade”, a partir da obra de Lefebvre Le droit à la ville. O pano de 

fundo do capítulo é o remodelamento integral da cidade de Paris, por meio de um processo de 

planificação tecnocrática e sem diretrizes democráticas, que advém com uma dupla função: de 

controle social, por meio da destruição e produção espacial de modo estratégico, de forma a 

conter a investida de movimentos populares revolucionários; e, enquanto função econômica, 

impulsionando uma movimentação dos sistemas financeiros com o financiamento de grandes 

obras de infraestrutura, com recursos da dívida pública, combinando com a absorção simultânea 

da grande quantidade de desempregados para realização dessas obras. A base argumentativa 
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desse ponto infere que a urbanização planejada tecnocraticamente, desvinculada de processos 

democráticos, serve objetivamente como espaço de reprodução do capital e nunca para a 

melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. 

O segundo ponto do capítulo busca entender o Direito à Cidade a partir de Lefebvre, 

como uma releitura atual do alcance da ideia de centralidade urbana. Os principais conceitos, 

características e pressupostos dessa ideia de Direito à Cidade trabalhados por Lefebvre são 

analisados por meio das obras do autor e outros referenciais como Tavolari, Harvey, Mendes e 

Borja. A chave central desse ponto reside na ideia de que o Direito à Cidade consiste no direito 

de um cidadão não ser excluído da centralidade urbana. Para isso, seria necessária uma 

reapropriação do espaço-tempo que retome o urbano como uma obra coletiva. Mais do que isso, 

o Direito à Cidade requer, fundamentalmente, uma regulação pública da propriedade urbana, 

amparada sob a égide do princípio da função social da propriedade e cogestão do espaço e 

equipamentos públicos. 

O terceiro subcapítulo trata do Direito à Cidade na perspectiva jurídica internacional, 

que aponta o reconhecimento de premissas fundamentais do Direito à Cidade por meio da 

edição de documentos jurídicos ou planos de ação no contexto internacional, bem como na 

efetiva consolidação desse direito em ordenamentos jurídicos nacionais. Destaca-se o processo 

de reconhecimento do Direito à Cidade em perspectiva jurídica internacional, especialmente 

com a formulação da Carta Mundial do Direito à Cidade e a Nova Agenda Urbana resultante 

da conferência Habitat III. É a partir da Nova Agenda Urbana que se percebe uma crescente 

preocupação com o acelerado processo de urbanização no mundo aliada à busca de soluções 

jurídicas e da criação, difusão e implementação de políticas públicas de modo a garantir um 

mínimo de equidade, qualidade de vida e dignidade na condução do processo de urbanização. 

O último ponto do capítulo, intitulado “O Direito à Cidade no Brasil: os avanços e 

retrocessos à concretização da teoria Lefebvriana”, busca traçar um conceito jurídico 

determinado à abstrata concepção desse direito. Intenta-se demonstrar que os três princípios 

jurídicos fundamentais – que mais tarde viriam a ser explicitados no Estatuto da Cidade –

baseiam-se na gestão democrática da cidade, por meio da participação coletiva na formulação 

e revisão do Plano Diretor; da justa distribuição dos encargos e benefícios, pela previsão do 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantia do bem-estar de todos os 

habitantes; e, por meio da previsão do cumprimento da função social da propriedade, admitindo 

que a cidade é um recurso público e a urbanização deve atender o bem-estar coletivo para além 

dos interesses privados em desacordo com o plano de ordenação das cidades. 
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O Capítulo 2, intitulado “Contornos histórico-jurídicos do espaço urbano como lócus 

de reprodução do capital”, busca evidenciar o processo de mutação no que se refere ao espaço 

urbano na economia urbana. As cidades deixam de existir enquanto mero lócus de 

desenvolvimento da reprodução do capital, por meio da atividade industrial para integrar, ele 

mesmo, a reprodução do capital por meio da (re)produção do espaço urbano. Nesse contexto, a 

cidade passa a ser protagonista do processo de financeirização mundial, o que tem acarretado 

um rearranjo jurídico por parte dos Estados. Há um progressivo processo de mitigação do valor 

de uso da cidade que se fundamenta na sobrevalorização de seu valor de troca. 

Nesse processo de privatização do espaço urbano, o Direito à Cidade passa a fazer 

parte do rol de direitos precificados, cuja aquisição cada vez mais passa a se dar pela via 

concorrencial privada. O capítulo busca demonstrar a validade de quatro bases argumentativas 

fundamentais relacionadas ao papel do espaço urbano sob o modo de produção capitalista e 

cada vez mais sujeito aos fluxos financeiros globais e o processo de financeirização da 

urbanização. 

A primeira base argumentativa busca demonstrar o papel, progressivamente 

intensificado, da produção do espaço para a reprodução da acumulação capitalista. A concepção 

do espaço urbano enquanto negócio na cidade contemporânea reproduz não mais as condições 

necessárias para a acumulação do capital no seu espaço, mas, reproduzir diretamente o capital 

por meio da destruição e reprodução do espaço urbano. Essa ideia se coaduna com uma das 

teses de Lefebvre de que a cidade desempenha uma relação direta com as forças produtivas e 

com o modo de produção e que o centro urbano exerce papel fundamental no modo de produção 

capitalista. 

O segundo ponto consiste em demonstrar que a produção desigual das cidades no 

processo de urbanização brasileira tem raízes históricas, a partir da concentração fundiária 

estabelecida pelo regime de Sesmarias, que vai se intensificar a partir da Lei de Terras de 1850, 

a qual transforma o acesso à terra como modalidade restrita pela via da compra e venda e 

atestada mediante título formal. A propriedade privada, e não mais a posse produtiva, passa a 

se constituir como elemento exclusivo de acesso à terra, intensificando os fluxos migratórios 

do campo para os centros urbanos. 

A partir da intensificação demográfica nos centros urbanos e dos primeiros problemas 

de ordem pública, começam a surgir os primeiros planos urbanísticos nacionais. O incipiente 

regramento urbanístico nacional tem sua gênese em planos de ornamentação e é marcado por 

uma política higienista. A partir da segunda e terceira fase, com os Planos de Conjunto e os 

Planos de Desenvolvimento integrado, a criação de um ordenamento urbanístico rígido e 
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incompatível com a realidade econômica da maior parte da população são parte da chave 

explicativa para a intensificação do processo de segregação territorial existente no país.  

O terceiro subcapítulo evidencia outra afirmação do capítulo, de que o processo de 

financeirização da cidade opera por meio da transformação da urbanização em ativos 

financeiros, resultando na captura do espaço urbano como lócus de extração de renda fundiária, 

impactando na consolidação de direitos como o da habitação. Mesmo as políticas habitacionais 

desenvolvidas no Brasil para atendimento da demanda da população de baixa renda se voltam, 

quase exclusivamente, ao financiamento da moradia e aquisição da habitação no mercado 

formal.  

Tal fato denota mais uma estratégia keynesianista de estímulo ao crescimento 

econômico do que propriamente uma política pública voltada ao controle do déficit 

habitacional. Nesse processo de fragmentação do espaço em torno de interesses privados na 

busca de rentabilidade, a mediação do Estado não é neutra. O poder público atua diretamente, 

por meio do custeamento da urbanização de novas áreas, provendo infraestruturas e 

direcionando os escassos recursos do fundo público para áreas de interesse comercial em 

detrimento de outras. 

Há também a construção de todo um aparato jurídico, nesse processo: a alteração das 

leis de zoneamento do solo, por meio do aumento de potencial construtivo ou alteração das 

possibilidades de usos, modificação de regras construtivas e regularização de estoque de terras. 

Verifica-se, ainda, uma legislação recente voltada a conferir mais garantia aos operadores 

financeiros imobiliários, nesse processo de financeirização das cidades, como a Lei de 

Alienação Fiduciária e a transformação de títulos de créditos imobiliários em ativos financeiros 

livremente negociados no mercado de ações. 

A última base argumentativa, presente no capítulo 2, objetiva demonstrar que a 

concretização do Direito à Cidade depende, indissociavelmente, da maneira como são 

concebidos os institutos da posse e propriedade no Brasil. A propriedade individual absoluta, 

calcada na ordem liberal, tem figurado como principal óbice à consolidação de um direito 

coletivo e que escape ao conceito dual, progressivamente consagrado pela modernidade 

jurídica, que separa os bens público-estatais dos bens individuais privados, olvidando a 

dimensão coletiva nesse contexto. 

No Estatuto da Cidade, de modo a evitar seu uso para fins especulativos, a função 

social da propriedade ocupa posição central na tarefa de garantia do Direito à Cidade, ao 

submeter a propriedade privada a uma dimensão coletiva. Para isso, o texto constitucional que 

trata da política urbana refere, expressamente, que a função social só será plenamente atendida 
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quando forem cumpridas as exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

Plano Diretor, o que implica, necessariamente, o reconhecimento de que o município passa a 

ocupar um papel vital no planejamento urbano e na concretização desse direito. 

O Capítulo 3 intitula-se “Autonomia local e Política Urbana: aspectos gerais dos 

regimes jurídicos urbanísticos no Brasil, América Latina e Portugal” e obedece a divisão 

adotada neste trabalho, em quatro subcapítulos. Buscou-se evidenciar, também, quatro chaves 

explicativas fundamentais. A primeira delas, no contexto do subcapítulo “Elementos 

constitutivos do Direito urbanístico na América Latina”, tem por objetivo demonstrar que o 

turbulento processo histórico, social e político do continente são parte da explicação para o 

contexto de desigualdade social territorial acentuada.  

Em um contexto jurídico influenciado por políticas neoliberais originadas a partir do 

Consenso de Washington, o paradigma jurídico obedeceu a um padrão alinhado ao civilismo 

clássico, que prioriza a propriedade privada sobre outras modalidades de acesso à terra. Nota-

se nas últimas décadas, entretanto, iniciativas jurídicas e um novo horizonte que contempla a 

função social da propriedade e uma série de instrumentos jurídicos voltados ao equilíbrio da 

distribuição de encargos e benefícios no processo de urbanização. Optou-se por analisar, de 

modo mais específico o contexto jurídico de Colômbia, Argentina e Chile. O apoio do Instituto 

Lincoln de Políticas Fundiárias (Lincoln Institute of Land Policy) foi essencial para a redação 

deste ponto. 

O segundo ponto aborda a proeminência dos municípios brasileiros no desenho 

institucional estabelecido no modelo de federalismo descentralizado preconizado a partir da 

Constituição Federal de 1988. Para tanto, o ponto intitulado “a autonomia dos governos locais 

e a descentralização do Estado Brasileiro” realiza um recorte histórico do processo pendular, 

ora centralizado, ora descentralizado, a partir das Constituições Brasileiras até a atual. Analisa-

se, também, as principais assimetrias do modelo federal brasileiro, sua crise de engenharia 

institucional e a dificuldade dos governos locais em garantir sua autonomia financeira.  

O terceiro ponto, denominado “O Direito Urbanístico e o Estatuto da Cidade: o 

protagonismo dos governos locais na regulação do espaço urbano”, baseia-se na premissa de 

que os governos locais, por força da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade, são os 

principais responsáveis pela construção de uma Política Urbana adequada e que garanta o 

Direito à Cidade aos habitantes. Para isso, o município necessita agir em duas frentes distintas: 

do ponto de vista formal – regulando sua normativa urbanística conforme as diretrizes gerais 

do Estatuto da Cidade – e, do ponto de vista material – implementando e executando os 

instrumentos urbanísticos aptos a proporcionar uma gestão democrática da cidade, fiscalização 
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da função social da propriedade e a recuperação de mais-valias urbanísticas, como instância 

final da concretização do princípio da justa distribuição de encargos e benefícios da 

urbanização. 

A última parte do capítulo dedica-se ao Regime Jurídico e ao Planejamento 

Urbanístico Português e os eventuais reflexos no ordenamento brasileiro. Esse ponto do 

trabalho foi especialmente possibilitado pelo período de doutoramento sanduíche, realizado no 

segundo semestre de 2019, na Universidade do Minho.  

A pesquisa buscou evidenciar a eventual influência do ordenamento jurídico 

urbanístico português sobre o brasileiro, no início da formação institucional do país, ainda como 

colônia de Portugal. Ademais, buscou-se traçar um paralelo com um modelo europeu, indicando 

as vicissitudes e potencialidades do modelo de planejamento jurídico urbanístico, nível de 

descentralização e princípios ordenadores no processo de urbanização. 

O que se procurou demonstrar é que, embora haja diversos níveis de atuação 

urbanística no modelo português, entre o Poder Central, as regiões e as autarquias locais, os 

grandes eixos de desenvolvimento urbano, contidos no Programa Nacional de Política de 

Ordenamento do Território, nos programas setoriais e especiais, são de âmbito nacional. Quer 

se demonstrar, com isso, que apesar de o âmbito intermunicipal e municipal contar com os 

Planos Diretores, planos de urbanização e os planos pormenores, o nível de discricionariedade 

é menor e sua aplicação goza de maior eficácia.  

O Capítulo 4, por sua vez, dedica-se ao estudo das políticas públicas urbanísticas e seu 

papel no processo de recuperação de mais-valias fundiárias na democratização das cidades e 

visa estabelecer quatro bases teóricas fundamentais para demonstrar que a concretização, no 

plano jurídico, do Direito à Cidade, precisa atuar com foco no controle adequado do uso do solo 

urbano por meio de instrumentos fiscais e extrafiscais da atividade imobiliária. O objetivo 

específico do capítulo é demonstrar que a recuperação de mais-valias urbanísticas, de 

responsabilidade prioritária dos municípios, pode se constituir em uma das “estratégias ótimas” 

referidas por Lefebvre, o que implica a adoção de uma estratégia de reapropriação pública dos 

recursos gerados no processo de urbanização. 

O primeiro ponto do capítulo, portanto, busca realizar uma abordagem teórica das 

Políticas Públicas, a partir das teorias de Muler, Surel, Bucci e Subirats, apontando as diretrizes 

gerais que se entendem enquanto pressupostos essenciais de uma política pública tributária-

urbanística progressiva, de âmbito local, balizada pelos fundamentos e princípios do Direito à 

Cidade. Com relação à justificativa do viés progressivo das políticas públicas tributárias e a 

necessidade da criação de um marco regulatório tendente a mitigar o avanço da desigualdade, 
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utilizou-se a teoria de Piketty. Também se busca relacionar a viabilidade da implementação 

dessas políticas ao poder de mobilização e eleição de problemas públicos na agenda 

governamental a partir dos movimentos sociais, na perspectiva de Gohn, Castells e Borja. 

O segundo ponto busca demonstrar a imprescindibilidade do Plano Diretor Municipal 

enquanto instrumento hábil e efetivo para a consecução do princípio da justa distribuição de 

encargos e benefícios, da função social da propriedade e da gestão democrática da cidade. Isto 

porque os instrumentos de controle da função social da cidade, dos processos de especulação 

imobiliária e da recuperação das mais-valias urbanísticas devem ser previstos e regulamentados 

naquele documento legal, de acordo com as diretrizes gerais do Estatuto da Cidade. Portanto, 

pretende-se demonstrar que o Plano Diretor é o marco jurídico local apto a reverter a lógica de 

utilização do espaço urbano como mero instrumento de reprodução do capital. 

O terceiro ponto do capítulo dedica-se aos fundamentos econômicos e jurídicos da 

recuperação de mais-valias fundiárias. Analisa-se os conceitos básicos que envolvem a extração 

da renda fundiária urbana, enquanto requisito para compreensão do processo de recuperação da 

mais-valia gerada no processo de urbanização. Utiliza-se autores como Harvey, Rolnik e 

Botelho, que analisam a extração da renda econômica da terra a partir das teorias de David 

Ricardo, Henry George e Karl Marx. Posteriormente, busca-se relacionar a renda econômica da 

terra com o processo de geração de mais-valia fundiária a partir do que o ordenamento jurídico 

brasileiro considera apto de ser recuperado pelos instrumentos urbanísticos. Para tal tarefa, 

utilizou-se, principalmente, as obras de Smolka, Furtado, Sandroni e Franzoni. 

O derradeiro ponto do capítulo 4 traz os aspectos gerais dos instrumentos de 

recuperação de mais-valias urbanísticas. Como fechamento do penúltimo capítulo e 

previamente às proposições jurídicas específicas de aperfeiçoamento dos instrumentos de 

recuperação de mais-valias urbanísticas, a serem tratadas no Capítulo 5, busca-se apontar as 

características gerais e fundamentos específicos dos instrumentos tributários, não tributários e 

demais encargos urbanísticos, bem como as contrapartidas negociais, que buscam capturar a 

valorização imobiliária originada por meio das alterações de normativa urbanística e dos 

investimentos públicos que acarretem valorização imobiliária. 

Nesse sentido, aborda-se o conceito de solo criado, pressuposto fundamental para 

aplicação de parte dos instrumentos de captura de valorização imobiliária como a Transferência 

e a Outorga Onerosa do Direito de Construir. Com base nas obras de Sotto, Maleronka, Smolka 

e Furtado, é traçada uma diferenciação entre os instrumentos fiscais, bem como a explicitação 

dos fatos imponíveis, ou geradores, de cada um dos instrumentos de recuperação de mais-valias 

urbanísticas no regime jurídico urbanístico brasileiro.  
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O Capítulo 5, intitulado “Instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias em 

nível local: proposições jurídicas de aperfeiçoamento”, tem um caráter prospectivo e pretende 

analisar criticamente e apontar possibilidades de aperfeiçoamento jurídico e legislativo com 

relação aos instrumentos de recuperação elencados. Após demonstrar que a valorização 

imobiliária gerada pela ação pública – tanto no sentido formal, por meio da mudança do 

regramento urbanístico, quanto no sentido material, por meio da realização de obras públicas – 

e apropriada individualmente pelos proprietários, gera um processo de segregação territorial e 

obstaculiza a construção de uma cidade equitativa, com igualdade de oportunidades e 

benefícios, o propósito é apontar alterações aptas a dar maior operatividade e efetividade ao 

processo de recuperação de mais-valia urbanística em nível local. 

Dentre os instrumentos de recuperação de mais-valias urbanísticas aborda-se a 

viabilidade da fusão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com o Imposto Territorial 

Rural (ITR) sob competência municipal, no primeiro ponto. No segundo ponto, o foco recai na 

dificuldade dos municípios em manter os cadastros imobiliários atualizados e a ausência de 

uma tributação adequada pela ausência de metodologias eficientes na apuração da base de 

cálculo dos tributos imobiliários. Os dois primeiros pontos estão relacionados aos mecanismos 

de recuperação de mais-valias urbanísticas tipicamente tributários.  

Já em relação aos mecanismos fiscais não-tributários, de caráter negocial, se elegeu a 

Outorga Onerosa e a Transferência do Direito de Construir, ambos baseados na ideia de solo 

criado, como objeto de análise e proposições normativas no subcapítulo seguinte. O último 

ponto do capítulo faz uma análise geral sobre o panorama dos instrumentos e do processo de 

recuperação de mais-valias urbanísticas no âmbito municipal, elencando alguns limites e 

possibilidades de sua implementação enquanto tarefa indispensável para concretização do 

princípio da justa distribuição de encargos e benefícios e, em última instância, do Direito à 

Cidade no espaço local. 

Assim, em relação à aderência à linha de pesquisa, cabe referir que a análise da 

temática sobre a responsabilidade dos governos locais na efetivação do Direito à Cidade é 

relevante junto ao Programa de Doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul em 

decorrência da análise de uma das origens da desigualdade social no Brasil, que decorre da 

privatização do espaço urbano e segregação territorial. A questão urbana é um tema 

genuinamente vinculado ao espaço local e o município é corresponsável pela concretização dos 

objetivos constitucionais, sendo o ente federado constitucionalmente competente para a 

definição da política urbana e, por conseguinte, do conteúdo da função social da propriedade 

urbana.  
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O município é também responsável pela implementação dos instrumentos jurídico-

urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade. Sendo o espaço local o ambiente mais propício 

para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas urbanas, o tema é atinente à área 

de concentração “Direitos Sociais e Políticas Públicas” e, por conseguinte, naturalmente em 

consonância com a linha de pesquisa “Diversidade e Políticas Públicas” do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu – Doutorado, na qual a pesquisa se insere.  

O desenvolvimento da tese está alinhado aos temas que estão sendo pesquisados e 

trabalhados pelo orientador Prof. Dr. Ricardo Hermany, que coordena o grupo de pesquisa 

“gestão local e políticas públicas”, com foco na atuação municipal para a viabilização de 

políticas públicas de âmbito local, alinhadas aos princípios constitucionais e buscando um 

arranjo federativo cooperativo e o incremento da autonomia municipal sem prescindir, no 

entanto, de mecanismos de controle superior para garantia da economia e eficiência da atuação 

municipal. 

Assim, a abordagem está de acordo com o que tem sido estudado em projetos de 

pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado da Universidade de Santa 

Cruz do Sul e busca trazer novos resultados científicos que possibilitarão propor avanços no 

ramo do direito local, mediante a proposição de controles administrativos e parâmetros mínimos 

obrigatórios para a atuação dos municípios, com foco na questão urbana, com base no marco 

teórico do Direito à Cidade.  
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