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RESUMO 

 

A Constituição Federal, em seu Artigo 182, §2º, determina que a 
propriedade cumprirá sua Função Social quando atender as exigências 
expressas no Plano Diretor. Em uma análise inicial do texto 
constitucional, poder-se-ia crer que o constituinte pretendeu apenas 
regulamentar os imóveis pertencentes aos particulares e, fatalmente, 
incorreríamos à situação caótica e discriminatória de tornar o bem 
público imune ao Plano Diretor e ao adequado planejamento urbano das 
cidades. A Constituição Federal de 1988 trouxe, em seu bojo, dentre os 
direitos e garantias individuais fundamentais, uma ligação indissociável 
entre a propriedade e a sua Função Social (Art. 5°, Inc. XXII e XXIII). A 
Função Social da Propriedade atualmente não é mais uma simples 
imposição de limites negativos ao Direito de Propriedade, isto é, não é 
mais suficiente que o proprietário evite causar danos aos outros ao 
exercer o seu direito, é necessário, além disso, que esse proprietário 
venha a utilizá-lo de modo que contribua para o desenvolvimento social, 
sob pena até mesmo da perda do seu bem. Neste contexto, é 
necessário repensar não apenas a propriedade privada, a partir do 
Princípio da Função Social, como já se reconhece, mas revisitar o 
conceito de propriedade pública, entendida, muitas vezes, como 
propriedade “da Administração Pública” em sentido estrito e 
antagônico à Função Social destes imóveis para a cidade e para o 
interesse coletivo. A mera dominialidade pública não garante o 
cumprimento do Princípio da Função Social da Propriedade, que 
depende, sim, da efetiva destinação e utilização destes imóveis 
conforme preceitos que atendam ao interesse público e efetivem uma 
ordem urbanística justa e sustentável. Ao longo do presente trabalho se 
reconhecerá a incidência do Princípio da Função Social à propriedade 
pública urbana e se verificará a possibilidade de o Município aplicar as 
sanções previstas na Constituição Federal e legislação ordinária, 
nomeadamente: o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; o 
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 
tempo e a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com 
prazo de resgate de até dez anos, quando o imóvel descumpridor do 
Princípio da Função Social da Propriedade pertencer aos Estados e/ou à 
União Federal.   
 

Palavras-chave: Funções sociais da cidade. Bens públicos. Função 

Social da Propriedade. Planejamento urbano. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The Federal Constitution in its article 182, paragraph 2 determines that 
the property will fulfill its social function when it meets the requirements 
expressed in the Master Plan. In an initial analysis of the constitutional 
text, it could be understood that the constituent merely intended to 
regulate the properties owned by private individuals and would inevitably 
incur the chaotic and discriminatory situation of making the public good 
immune to the master plan and the appropriate urban planning of the 
cities. The Federal Constitution of 1988 brought, among its fundamental 
individual rights and guarantees, an inseparable link between property 
and its social function (art. 5, item. XXII and XXIII). The Social Function of 
Property is no longer simply a matter of imposing negative limits on the 
Right to Property, that means that it is no longer enough for the owner to 
avoid causing harm to others by exercising his Rights, the owner needs, 
furthermore, may use it in a way that contributes to social development, 
under penalty even of the loss of his property. In this context, it is 
necessary to rethink not only private property, based on the principle of 
social function, as already recognized. It is necessary to revisit the 
concept of public property, often understood as “public administration” 
property in a strict and antagonistic sense to the social function of these 
properties for the city and often to the collective interest. Mere public 
dominance does not guarantee compliance with the principle of the social 
function of property, which depends on the effective destination and use 
of these properties as precepts that meet the public interest and perform 
a fair and sustainable urban order. Throughout the present work, it will be 
recognized the incidence of the social function principle to the urban 
public property and will verify the possibility of the Municipality to apply 
the sanctions according to the Federal Constitution and ordinary 
legislation, namely: compulsory installment, building or use; the time-
progressive urban property tax; the expropriation with payment through 
public debt securities previously approved by the Federal Senate, with 
redemption term of up to ten years, when the property that violates the 
principle of the social function of property, belongs to the States and / or 
the Federal Union. 
  
Keywords: Social functions of the city. Public Property. Social Function 

of Property. Urban planning. 
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INTRODUÇÃO 

  

Partindo da exegese do Art. 182, §2º, da Constituição Federal, tem-se 

que a propriedade urbana cumpre sua Função Social quando atende às 

exigências expressas no Plano Diretor da cidade. No §4º observa-se que o 

Plano Diretor poderá exigir do proprietário do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, 

sob pena de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; imposto 

sobre a propriedade predial e territ.  orial urbana progressivo no tempo; e a 

desapropriação mediante pagamento de títulos da dívida pública, resgatáveis 

em 10 anos. 

 

 O objetivo científico deste trabalho foi destacar que, apesar de o 

Princípio Da Função Social da Propriedade estar consagrado                                                                                                       

na Constituição Federal de 1988 e, em tese, dever recair sobre qualquer 

categoria de propriedade, a propriedade pública não é apenada da mesma 

forma que a propriedade privada, porque as sanções previstas no texto 

constitucional passíveis de serem aplicadas ao proprietário descumpridor das 

normas relativas à Função Social da Propriedade são de difícil (em alguns 

casos, de impossível) aplicação aos bens dos Estados e da União Federal.  

 

Essa discussão será abordada na presente dissertação, a qual dividida 

em 3 (três) capítulos: 

 

No primeiro capítulo apresentamos o histórico da formação das cidades 

e a crônica desordenação fundiária de nosso país. Como forma de minimizar 

a desordenada formação das nossas cidades, a Constituição Federal de 1988 

dedicou um capítulo exclusivo à Política Urbana e estabeleceu que seria o 

Município o guardião e executor da política de desenvolvimento urbano, cujo 

objetivo seria ordenar o pleno desenvolvimento das Funções Sociais da 

cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. A realidade fundiária do 
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país, somada aos ditames constitucionais, faz com que seja questionável 

qualquer imóvel urbano que não esteja atendendo às Funções Sociais da 

cidade, seja público, seja privado.  

 

No segundo capítulo apresentamos a evolução histórica do Direito de 

Propriedade, desde os primórdios da civilização, até sua concepção atual. 

Também realizamos uma digressão nas constituições brasileiras a respeito do 

tratamento fornecido ao instituto da Função Social da Propriedade, que 

atualmente foi elevado à categoria de princípio constitucional. Na sequência, 

analisamos as notas características dos bens públicos que apresentam 

regime jurídico distinto dos bens privados e reconhecemos a aplicabilidade do 

princípio da Função Social da Propriedade aos bens públicos. 

 

Ao final deste segundo capítulo, reconhecemos os avanços na 

disciplina dos bens públicos, seja por meio da instituição do capítulo da 

Política Urbana na Constituição Federal, seja pela instituição de inúmeros 

instrumentos de planejamento no Estatuto da Cidade (alguns aplicáveis à 

propriedade pública), seja pela própria Lei de parcelamento do solo (Lei 

Federal 6.766/79), que determinou a inclusão de áreas destinadas para a 

instalação de áreas verdes e equipamentos públicos nos loteamentos 

privados, seja pela criação da Secretaria do Patrimônio Público da União, seja 

pelas normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária 

Urbana (Reurb), dentre outras iniciativas. Porém, destacamos que o presente 

estudo não abrange análise a respeito dos institutos acima mencionados, 

tampouco analisa as melhores práticas que poderiam ser adotadas pelos 

entes estatais para conformar a utilização de sua propriedade (formas de 

utilização) com a máxima efetivação do Princípio da Função Social da 

Propriedade.  

 

No terceiro capítulo, apresentamos a possibilidade jurídica de o 

Município aplicar as sanções estabelecidas pelo legislador constituinte no 
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Artigo 182, quando o imóvel descumpridor do Princípio da Função Social da 

Propriedade pertencer aos Estados e/ou à União Federal e quando estes se 

negarem a cumprir espontaneamente as normas municipais urbanísticas.  

 

Em seguida, analisamos a posição doutrinária dominante a respeito do 

tema, conferindo contrapontos que, ao longo da pesquisa, julgamos 

pertinentes, para, ao final, apresentar as dificuldades jurídicas, financeiras e 

políticas para o desempenho da competência municipal a respeito do tema.  

 

A presente dissertação se encerra com as considerações finais, nas 

quais serão apresentados pontos conclusivos destacados, seguidos da 

estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões acerca da 

aplicabilidade de sanções em caso de descumprimento do princípio 

constitucional da Função Social da Propriedade pelos bens públicos. 
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CAPÍTULO I – A DESORDENAÇÃO URBANA 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

A urbanização

 

teve como ponto de partida a Revolução Industrial, a 

qual intensificou a industrialização no decorrer do tempo. O crescimento 

rápido e sem planejamento das cidades provocou uma pluralidade de 

problemas, dentre eles o crescimento desordenado do tecido urbano. 

 

Ao Poder Público compete gerar recursos para o atendimento da 

demanda de infraestrutura e de serviços públicos, provocada pelo crônico 

adensamento decorrente da verticalização das edificações, e para a 

implantação de infraestrutura em áreas não servidas. Também compete a 

regulação dos terrenos subutilizados ou ociosos, sancionando a sua retenção 

especulativa, de modo a coibir o uso especulativo da terra, seja de quem for.  

 

Em razão disso, trataremos neste capítulo da formação das cidades 

brasileiras, da criação, pela Constituição de 1988, de uma política de 

desenvolvimento urbano que deveria incidir sobre qualquer tipo de 

propriedade, e do papel protagonista do Município de executar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes. 

 

 

1.2 A formação das cidades  

 

A cidade passou por inúmeras transformações até alcançar o alto grau 

de urbanização que conhecemos na atualidade.  

 

As primeiras cidades foram formadas no vale compreendido pelos rios 

Tigre e Eufrates, entre 3500 e 3000 a.C. Gideon Sjoberg ensina que a 
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sociedade pré-urbana era a “sociedade de gentes”, ou sociedade primitiva, a 

qual consistia em pequenos grupos dedicados à busca de alimento.  

 

Não havia especialização do trabalho e estratificação social1; além 

disso, esses grupos eram nômades. Dessa base estritamente familiar, o 

acúmulo de alimento advindo da agricultura sedentarizou o homem, de modo 

que sociedades mais complexas apareceram, tais como a ‘fratria’ para os 

gregos e a cúria para os romanos. Vieram então as tribos e, em seguida, as 

cidades2.  

 

Fustel de Coulanges adverte, entretanto, que naquela época, a despeito 

de os grupos se associarem, não perdiam sua individualidade: 

 

Convém notar que, à medida que esses diferentes grupos se 
associavam assim entre si, nenhum deles, todavia, perdia sua 
individualidade ou independência. Embora várias famílias se unissem 
em uma frataria, cada uma delas continuava constituída como na 
época em que viviam isoladas; nada era mudado, nem o culto, nem o 
sacerdócio, nem o direito de propriedade, nem a justiça interior. As 
cúrias uniram-se depois, mas cada uma conservava seu próprio 
culto, suas reuniões, suas festas, seu chefe. Da tribo passou-se à 
cidade, mas nem por isso aquelas se dissolveram, e cada uma delas 
continuou a formar corpo à parte, quase como se a cidade não 
existisse. Na religião subsistia uma multidão de pequenos cultos, 
acima dos quais estabeleceu-se um culto comum; em política, uma 
multidão de pequenos governos continuava a funcionar, e acima 
deles levantou-se um governo comum3. 

 

Em razão da manutenção dessa individualidade, Coulages esclarece 

que a cidade não é um ajuntamento de indivíduos, mas sim uma 

                                                           
1 SJOBERG, Gideon. Cidades a urbanização da humanidade. P. 36. 
 
2 “Assim a sociedade humana, nessa raça, não cresceu como um círculo, que se estenderia pouco a 
pouco, vencendo progressivamente. Pelo contrário, são pequenos grupos, há muito constituídos, que 
se agregaram uns aos outros. Várias famílias formaram a fratria, várias fratrias formaram a tribo, 
várias tribos formaram a cidade. Família, fratria, tribo e cidade são, portanto, sociedades exatamente 
semelhantes entre si, nascidas uma da outra, por uma série de federações” (COULANGES, Fustel. A 
cidade antiga: estudos sobre o culto, o direito, as instituições da Grécia e de Roma. 1975. p. 
101). 
3 Ibid. p. 101 
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confederação de vários grupos, constituídos antes dela, e que ela deixa 

subsistir: 

 

A cidade era uma confederação. Por essa razão foi obrigada, pelo 
menos durante muitos séculos, a respeitar a independência religiosa 
e civil das tribos, das cúrias e das famílias; e por isso, a princípio, 
não teve o direito de intervir nos negócios particulares dessas 
pequenas entidades. Ela nada tinha a ver com o que se passava no 
interior de uma família; não era juiz do que acontecia; deixava ao pai 
o direito de julgar a mulher, o filho, os clientes4.  

 

A sociedade primitiva existia em razão da necessidade da busca de 

alimento. Em seguida, caracterizou-se pela estocagem de alimentos, com 

estrutura de classes discreta, alimentada pelos instrumentos capazes de 

multiplicar a produção – arado, roda e sistema de irrigação e a palavra escrita, 

que era limitada a uma elite ociosa, cuja necessidade estava assentada no 

registro das leis, dos fatos históricos e religiosos e principalmente na 

contabilidade.  

 

Mumford salienta que a cidade é uma estrutura complexa preparada 

para servir de abrigo às necessidades mutáveis de uma sociedade e a 

transmitir os bens de uma civilização, tais como o registro escrito e a escola: 

 

A partir das suas origens, a cidade pode ser descrita como uma 
estrutura especialmente equipada para armazenar e transmitir os 
bens da civilização e suficientemente condensada para admitir a 
quantidade máxima de facilidades num mínimo de espaço, mas 
também capaz de um alargamento estrutural que lhe permite 
encontrar um lugar que sirva de abrigo as necessidades mutáveis e 
as formas mais complexas de uma sociedade crescente e de sua 
herança social acumulada. A invenção de formas tais como o registro 
escrito, a biblioteca, o arquivo, a escola, e as universidades, constitui 
um dos feitos mais antigos e mais característicos da cidade5.  

 

As primeiras cidades têm uma dinâmica muito parecida. A 

transformação das suas feições está diretamente ligada à linguagem escrita. 

A linguagem escrita provoca transformação, na ordem social, na medida em 

                                                           
4 Ibid. p.102. 
5 MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. P. 38-39. 



15 
 

 
 

que há a criação de sistemas, sejam numéricos, administrativos, legais ou 

científicos. Com isso, a estrutura social passa a contar com diversas 

especializações. E é a linguagem escrita que marca o desenvolvimento da 

sociedade denominada urbana. 

 

Mumford relembra que os antigos componentes da aldeia foram 

transportados ao novo plano e incorporados na nova unidade urbana que 

demandava um padrão mais complexo e instável do que o da aldeia: 

 

A composição humana da nova unidade tornou-se igualmente mais 
complexa; além do caçador, do camponês e do pastor, outros tipos 
primitivos introduziram-se na cidade e emprestaram sua contribuição 
a sua existência: o mineiro, o lenhador, o pescador, cada qual 
levando consigo os instrumentos, habilidades e hábitos de vida 
formados sob outras pressões. O engenheiro, o barqueiro, o 
marinheiro, surgem a partir desse fundo primitivo mais generalizado, 
em um ou outro ponto da seção do vale: de todos esses tipos 
originais, desenvolvem-se ainda outros grupos ocupacionais, o 
soldado, o banqueiro, o mercador, o sacerdote 6. 

 

A sociedade passou a se defrontar com mudanças sociais numerosas 

provocadas pelo seu próprio aperfeiçoamento mecânico e agrícola. A 

Revolução Industrial assumiu vital importância no processo de urbanização 

das cidades, na medida em que deslocou o eixo do campo para a cidade, que 

passou a ser caracterizada pelo avanço tecnológico, com utilização de fontes 

de energia, educação em massa, sistema de classes e organização social 

com poder político.  

 

A cidade pode ser analisada sob várias óticas: social, demográfica, 

cultural, política, administrativa, religiosa, econômica... Resultado disso é a 

dificuldade de se alcançar um conceito único de cidade dado ao plexo de 

olhares ao mesmo tema.  

 

                                                           
6 MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. P. 41. 
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Do ponto de vista jurídico, cidades são divisões urbanas, delimitadas e 

sedes de Município, ou seja, núcleos urbanos e sedes do governo municipal, 

qualificadas por um conjunto de sistemas político-administrativos. Doutra 

parte, da ótica urbanística, a cidade para caracterizar-se como tal deve 

possuir unidades edilícias e equipamentos públicos7. 

 

Quando as cidades crescem economicamente e se dinamizam, tendem 

a receber maior contingente de pessoas. Essa realidade não planejada e vista 

apenas sob o ponto de vista econômico faz com que ela cresça 

desordenadamente e, muitas vezes, para além do seu núcleo central, 

utilizando todo o seu território. 

 

Conforme veremos no tópico a seguir, a ausência de planejamento, 

aliada às regras impostas pelo mercado imobiliário, provocaram diversos 

problemas também na formação das cidades brasileiras, tais como 

degradação ambiental, constante necessidade de aumento de infraestrutura 

básica para todas as partes da cidade, retenção especulativa da 

propriedade (imóveis vazios, abandonados, lacrados a espera de 

valorização imobiliária), aumento de preço da terra e existência de terrenos 

ociosos ou subutilizados.  

 

 

1.2.1 O crescimento desordenado das cidades brasileiras 

 

A primeira cidade brasileira foi São Vicente, fundada em 1532 por 

Martin Afonso. O início de colonização sistemática aconteceu com a 

instituição das capitanias hereditárias, cujo método consistia em doação de 

terras a nobres portugueses para a exploração comercial. A característica 

                                                           
7 SILVA, José Afonso. Direito urbanístico brasileiro.  P. 25-26. 
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econômica iminentemente agrícola persistiu na realidade das cidades das 

capitanias hereditárias até o Império (1825). 

 

Somente com a República Velha (1889-1930) as regiões brasileiras que 

viviam isoladas, predominantemente no litoral, ampliaram suas relações 

comerciais, em razão da expansão cafeeira, em um processo de integração 

econômico8. 

A partir da Década de 30 ocorre o processo de intensificação do 

desenvolvimento brasileiro baseado da industrialização. As principais 

atividades econômicas não estavam mais associadas à agricultura, razão pela 

qual a população migrou das áreas rurais para as áreas urbanas. O êxodo 

rural provocou deslocamento do eixo populacional e a cidade recebeu grande 

número de pessoas. Em razão desta recepção não haver sido preparada, a 

cidade cresceu desordenadamente. 

 

O viver na cidade implica acesso à educação, lazer, saúde e a todas 

outras necessidades da vida cotidiana. Entretanto, a falta de infraestrutura 

mínima para a recepção de um enorme contingente de pessoas resultou na 

dura realidade de exclusão, ou seja, os benefícios da urbanização são 

inacessíveis para uma grande parcela da população9. 

 

Segundo Milton Santos, a urbanização no Brasil está relacionada com a 

industrialização. Esse processo teve início na Década de 1930, foi 

consagrado entre 1950 e 1960 e se operou com a conexão das estradas de 

ferro e com a construção das rodovias:  

 

É apenas após a Segunda Guerra Mundial que a integração se torna 
viável, quando estradas de ferro, até então desconectadas na maior 

                                                           
8 BRITO, Fausto; SOUZA, Joseane de. Expansão urbana nas grandes metrópoles: o significado 
das migrações intrametropolitanas e da mobilidade pendular na reprodução da pobreza. São Paulo 
Perspec., São Paulo, v. 19, n.4, out./dez. 2005, p. 48-63. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1590/S0102-88392005000400003> Acesso em  10 jul. 2019. 
9 PIRES, Lilian Regina Gabriel Moreira; PIRES, Antônio Cecílio Moreira. Mobilidade urbana: 
desafios e sustentabilidade. P. 9-15.  
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parte do país, são interligadas, constroem-se estradas de rodagem, 
pondo em contato as diversas regiões do país, empreende-se um 
ousado programa de investimento em infraestrutura10.  

 

Ainda, de acordo com o Autor, o forte movimento de urbanização que 

se verifica a partir do fim da Segunda Guerra Mundial foi contemporâneo de 

um forte crescimento demográfico, resultado de uma natalidade elevada e de 

uma mortalidade em descenso, cujas causas essenciais são os progressos 

sanitários, a melhoria relativa nos padrões de vida e a própria urbanização.  

 

Além da integração territorial, outro fator de consolidação da 

urbanização no Brasil foi a verticalização, a qual agregou ao solo urbano uma 

nova forma de construir e multiplicou o espaço. 

 

Nas Décadas de 1960 e 1970, o crescimento urbano, decorrente do 

processo migratório, intensificou a lógica do agigantamento da periferia, 

criando espaços deixados nas áreas centrais como reserva, aguardando a 

elevação de seu valor; a lógica da especulação imobiliária se fixou. A periferia 

abrigava a população de baixa renda, que aumentava em razão da migração; 

e, finalmente, a ocupação do solo se deu por meio de ocupações irregulares, 

loteamentos clandestinos e conjuntos habitacionais11. 

 

Nos anos 80 e 90, a periferia consolidou-se como um ambiente 

extremamente denso, sob o ponto de vista construtivo, e com insuficiência de 

infraestrutura e serviços. Com o espraiamento da zona urbana para 

localidades distantes do centro, o acesso aos polos de concentração de 

atividades e serviços ficou limitado.  

 

A desordenação fundiária é característica crônica que assolou a 

formação do tecido urbano brasileiro. Da realidade da formação das cidades 
                                                           
10 SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. P. 38. 
 
11 PIRES, Lilian Regina Gabriel Moreira. Região metropolitana: governança como instrumento de 
gestão compartilhada. P. 23.  
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brasileiras – completamente desordenada e despreparada para atingir o 

contingente que recebeu do campo –, faz imergir indagações atinentes às 

medidas adotadas pelo Poder Público para minimizar a falta de planejamento 

urbano. É o que se verá no tópico a seguir. 

 

 

1.3 A importância da Política Urbana e sua influência sobre os bens 

privados e públicos 

 

A Constituição Federal de 1988 inseriu definitivamente o direito 

urbanístico como disciplina jurídica, conferiu à União competência para editar 

suas normas gerais, bem como determinou que esse direito deve definir e 

implementar a política de desenvolvimento urbano, estabelecendo que a sua 

finalidade é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes: Artigo 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”. 

 

Na sequência, e valendo-se das competências estabelecidas nos 

Artigos 21, XX, e 24, I, da Constituição Federal, foi editada a Lei Federal nº 

10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade, que estabeleceu as diretrizes 

gerais da política urbana: 

 

Art. 2. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais:  
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações;  
II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
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formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano;  
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores 
da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse 
social;  
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial 
da população e das atividades econômicas do Município e do território sob 
sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do 
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;  
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços 
públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às 
características locais;  
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 urbana; d) a instalação de empreendimentos ou 
atividades que possam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a  
previsão da infraestrutura 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. 
VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, 
tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território 
sob sua área de influência;  
 

 
As normas constitucionais a respeito da política urbana determinam o 

processo de planejamento urbano, com a finalidade de ordenar as funções 

sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.  

 

As funções sociais das cidades, delineadas pela Carta de Athenas – 

trabalhar, habitar, recrear e circular – completam-se entre si, formando um 

conjunto de direitos para todos os cidadãos12. 

 

Além do prestigio às funções sociais da cidade, complementarmente, o 

Art. 2º do Estatuto da Cidade explicita a diretiva dada pela Constituição, 

citando, ainda, como objetivo da política urbana, o desenvolvimento da 

                                                           
12 A primeira Carta de Atenas, aprovada em 1933, no IV Congresso Internacional de Arquitetura 
Moderna, imprimiu a ideia de cidades funcionais. A Carta pregava a divisão da cidade em zonas, nas 
quais se concentrariam estruturas vinculadas à moradia, ao trabalho e ao lazer, e a diferenciação 
entre o centro, com atividades político-administrativas, financeiras e culturais. Muitas décadas depois, 
a nova Carta de Athenas de 2003 previu o conceito de “cidades coerentes” que decorreu da 
necessidade de rever o uso e ocupação do espaço urbano, tudo para diminuir conflitos civis e a 
exclusão social. 
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propriedade urbana: “A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana[...]”.  

 

A política urbana, em verdade, tem por finalidade ordenar e planejar os 

espaços, visando à criação de condições para a fruição de vida com 

qualidade e de forma igualitária, de modo que a distribuição dos serviços e 

dos equipamentos públicos esteja ao acesso do maior número de pessoas 

possível. 

 

O Estatuto da Cidade, alinhado ao direcionamento social dado pela 

Constituição, tem por objetivo minimizar as desigualdades sociais brasileiras, 

promovendo a integração social no território urbano, a partir da ordenação da 

propriedade. Para cumprir tal objetivo traz em seu texto inúmeros 

instrumentos da Política Urbana de planejamento (Art. 4º, I, II e III), tributários 

e financeiros (Art. 4º, IV), jurídicos e políticos (Art. 4º, V), de estudo prévio de 

impacto ambiental e de vizinhança (Art.4º, VI). 

 

Ou seja, o Estatuto da Cidade estabeleceu que o planejamento das 

cidades é um dos instrumentos da política urbana e que as normas de 

desenvolvimento urbano regulam também o uso da propriedade privada 

urbana em prol do bem coletivo e do bem-estar dos cidadãos.  

 

A realização das funções sociais da cidade é a meta principal a ser 

atingida pela política urbana, de forma que se conclui que o Poder Público 

deve se ater ao cumprimento do planejamento democrático urbano, contido 

nas normas municipais, sendo a função social da propriedade componente 

essencial para a realização das funções sociais da cidade. Para tanto, é 

necessária a regulação do uso da propriedade urbana em prol do bem 

coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental, pressupondo-se a fixação saudável do indivíduo no espaço urbano 

coletivo. 
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Justamente por esta razão, qualquer categoria de imóvel urbano que 

não esteja atendendo à função social da cidade deve ser questionada, porque 

a política urbana, ao proteger o bem-estar de seus habitantes, não pode 

passar ao largo de regulamentar também os bens públicos que estejam em 

desacordo com as normas urbanísticas.  

 

A seguir se verificará o papel protagonista atribuído pela Constituição 

Federal de 1988 ao Município na consecução da política urbana. 

 

 

1.4 O papel do Município na Política Urbana 

 

Na Constituição de 1988, o Município foi integrado enquanto partícipe 

indissociável da federação. Ao Município compete estabelecer a política de 

desenvolvimento urbano local, com objetivo de ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem-estar de 

seus habitantes e executando as medidas inseridas no Plano Diretor.  

 

Veremos adiante o caminho trilhado pelas constituições brasileiras até o 

reconhecimento do Município como ente federado dotado de competências e, 

ao final, analisaremos a realidade fática das cidades brasileiras – em sua 

maioria pequenas e financeiramente dependentes de repasse de recursos 

externos – que acabam por impedir a plena execução das políticas 

municipais.  

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

1.4.1 O Federalismo no Brasil  

 

Os Estados podem ser classificados de acordo com o grau de 

descentralização político-administrativa, ou seja, a partir de uma diferenciação 

entre modelos de organização estatal segundo uma escala de projeção do 

poder político dentro da esfera territorial13. 

 

De acordo com o critério acima enunciado, é possível identificar duas 

formas ideais: o Estado Unitário e o Estado Federal. O Estado Unitário pode 

ser caracterizado pela concentração da atividade legiferante em um único 

polo de poder. Neste tipo, a produção de normas advém exclusivamente de 

um único órgão que atrai o monopólio da ordem jurídica, não se admitindo a 

existência de mecanismos governamentais autônomos e, por consequência, a 

sobreposição de ordens parciais dentro de um mesmo território14. 

 

Por sua vez, o Estado Federal é marcado pela repartição de poderes 

autônomos dentro de um mesmo território, capaz de permitir, de forma 

harmônica, a coexistência de ordens jurídicas parciais e de uma ordem 

jurídica central. Em contraposição ao modelo unitarista, a conotação 

federalista pressupõe o reconhecimento de uma pluralidade de órgãos 

estatais com legitimidade para produção de normas tendentes à regulação do 

convívio social15. 

 

O surgimento do Estado Federal teve como berço a Constituição dos 

Estados Unidos da América, de 1787, e resultou na instituição de um modelo 

federalista após intenso debate entre os defensores da estrutura 

confederativa (defesa da manutenção da soberania para cada uma das treze 

entidades), e os idealizadores da estrutura federalista (abdicação da 

                                                           
13 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito 
Constitucional. P. 324. 
14 Ibid. P. 324. 
15 Ibid. P. 326. 
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soberania de cada Estado para construção de um único governo central que 

garantisse a autonomia dos Estados-membros)16. 

 

Raul Machado Horta preceitua que o federalismo norte-americano 

revelou originariamente uma conotação dual, em que se criavam duas ordens 

jurídicas internas, marcadas pelas expressas ressalvas previstas no texto 

constitucional relacionadas às limitações dos Estados-membros, as quais 

delimitam a reserva da matéria da União em prerrogativas de soberania17.  

 

Raul Machado Horta anota que, após o advento das Guerras Mundiais, 

principalmente a partir das experiências austríaca (Constituição de 1920) e 

alemã (Lei Fundamental de Bonn de 1949), surgiu uma tendência de 

flexibilização as formas de repartição de competência entre União e Estados 

Membros, prevendo uma política legiferante a partir de um maior contato 

intergovernamental regulado por minuciosa regulação constitucional prévia. 

Nesse sentido, passou-se a prever “legislação concorrente”, de modo a trazer 

a possibilidade de uma atuação integrada entre os poderes central e 

regionais, tornando-se um importante mecanismo do que posteriormente se 

convencionou chamar de federalismo cooperativo18 

 

Dentre as características fundamentais do Estado Federal, pode-se 

destacar: (i) a existência de uma Constituição escrita e rígida, capaz de 

delimitar as competências de cada ente federado dentro da estrutura de 

organização estatal; (ii) o exercício da soberania reconhecida como o poder 

de autodeterminação plena, não condicionada por nenhum outro poder 

externo ou interno do Estado Federal e  autonomia dos entes federados; e (iii) 

repartição de competências e rendas entre os entes federados. 

                                                           
16 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de Direito Constitucional. P. 930. 
17 MACHADO HORTA, Raul. Problemas do Federalismo, Perspectivas do Federalismo 
Brasileiro. P. 16-17. 
18 MACHADO HORTA, Raul. Problemas do Federalismo, Perspectivas do Federalismo 
Brasileiro. P. 16. 
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O Estado Federal no Brasil foi adotado por ocasião da Proclamação da 

República, no ano de 1889, no primeiro ato normativo do novo governo 

provisório republicano, qual seja, o Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, 

em que houve a determinação de transformação das antigas províncias em 

Estados membros que passariam a integrar a federação dos “Estados Unidos 

do Brazil” (Artigos 6º e 7º), em uma nítida alusão à experiência de formação 

dos Estados Unidos da América durante a Convenção de Filadélfia. 

 

A forma transplantada com que a forma federativa foi adotada no país 

foi objeto de crítica por Luís Roberto Barroso, o qual anotou que o modelo 

ignorou o passado unitário e centralizador do país: 

 

A forma federalista adotada, inspirada no modelo norte-americano, 
ignorou o passado unitário e centralizador do país. Recorreu-se ao 
mesmo critério de repartição de competências lá adotado, como se a 
União estivesse subitamente recebendo poderes expressos, 
delegados por Estados que antes fossem considerados 
independentes, numa ficção que beirava a utopia.19 

 

Fernanda Dias Menezes de Almeida averba que a primeira constituição 

republicana – a Constituição de 1891 – fixou bases até hoje existentes no 

modelo de organização do Estado Brasileiro – forma republicana, federativa e 

presidencialista – e seguiu a técnica dual de repartição de competências, por 

critério horizontal, típica do federalismo clássico, reservando à União as 

matérias expressamente previstas no texto constitucional (competências 

enumeradas) e aos Estados as demais (competências remanescentes)20. 

 

A Constituição de 1934 ultrapassou o critério clássico de repartição de 

competências, baseado no critério horizontal e dual, ao reconhecer uma 

                                                           
19 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. P. 15. 
20 O Artigo 34 elencou competências federais privativas, ao passo que o Artigo 65, Parágrafo 2º, 
atribui aos Estados em geral, todo e qualquer poder ou direito, que lhes não for negado por 
cláusula expressa ou implicitamente contida nas cláusulas expressas da Constituição (ALMEIDA, 
Fernanda Dias Menezes. Competência na constituição de 1988. 2013, p. 32). 
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esfera de competências legislativas concorrentes (Artigo 10), a partir de um 

critério vertical, que pressupõe a reserva das normas de caráter geral à União. 

O Artigo 7º estabelece que os Estados deveriam se organizar de forma a 

assegurar a autonomia dos Municípios.  

 

A Constituição de 1937 teve forte vertente autoritária, restaurou no país 

o Estado unitário descentralizado, embora tenha nominalmente e formalmente  

preservado a estrutura federativa nos termos de seu Artigo 3º21, e impôs a 

completa submissão dos Estados e Municípios aos interesses da União22. 

 

Paulo Bonavides retrata que, durante o período de vigência da 

Constituição de 1937 e com o advento da Segunda Guerra Mundial, havia 

grande contradição política no país, que contava com tropas combatentes aos 

regimes nazifascistas e, ao mesmo tempo, vivia em seu plano interno sob um 

regime ditatorial de inspiração fascista e totalitária: 

 

Com efeito, a grande contradição política consistia nisto: o Brasil fora 
aos campos de batalha da Itália com a Força Expedicionária 
derramar o sangue de seus soldados pela restauração universal dos 
princípios da liberdade e democracia da Carta do Atlântico e, no 
entanto, vivia o País internamente debaixo de um sistema de poder 
que era a negação mesma daqueles princípios, Sem Constituição – a 
Carta de 1937 nem ao menos fora aplicada!- sem partidos políticos, 
sem imprensa livre, o País se achava tão fechado em suas fronteiras 
quanto aqueles cujas ditaduras ele fora combater além- mar23. 
 
 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, eclodiram movimentos e fatos 

políticos que tencionavam ainda mais o clima pela redemocratização do país. 

Seguindo estes anseios, a Constituição de 1946 conferiu autonomia aos 

Estados e Municípios, com expressa previsão de eleições livres e diretas para 

seus representantes e distribuição de renda entre os entes federados. 

                                                           
21 “Art 3º - O Brasil é um Estado federal, constituído pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios. É mantida a sua atual divisão política e territorial”. 
22 A União poderia criar territórios nos termos do Artigo 6º, desmembrar Estados nos termos do 
Artigo 5º, Parágrafo Único, intervir nos Estados e nomear interventores nos termos do Artigo 9º. 
23 BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História Constitucional do Brasil. P. 349. 
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A Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional nº 1, de 1969 

construíram um federalismo meramente nominal, pois a competência da 

União era de tal forma dilatada que pouco restava para os Estados federados. 

Somente em 5 de outubro de 1988, após mais de vinte anos da promulgação 

da Constituição de 1967, o Brasil voltaria a ter uma Carta Constitucional 

efetivamente democrática e social, com a retomada de valores, princípios e 

experiências bem-sucedidas das Constituições anteriores, em texto 

constitucional até hoje vigente. 

 

 

 

1.4.2 A nova ordem federal e o papel do Município como ente federativo 

 

A Constituição Federal de 1988 adotou o federalismo como forma de 

estado, assim entendido como uma aliança ou união de Estados baseada em 

uma Constituição em que “os Estados que ingressam na federação perdem 

sua soberania no momento do ingresso, preservando, contudo, uma 

autonomia política limitada”24, que se difere do estado unitário, o qual é 

rigorosamente centralizado e impõe um único poder para um mesmo povo em 

um mesmo território. 

 

Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Junior apontam as 

seguintes características da estrutura federativa do Estado brasileiro adotada 

pela Constituição Federal de 1988: 

 

a) Existência de quatro entidades federativas, União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal, que possuem competências próprias 
atribuídas de forma vertical e horizontal, sejam exclusivas, privativas 
ou comuns e concorrentes, nos termos dos artigos 1º, 18, 21 a 25 e 
30; 
b) Repartição constitucional de rendas, que abrange os aspectos de 
competência tributária, consistente na possibilidade de criar e 

                                                           
24 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. P. 227 
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arrecadar tributos (artigos 145, 148, 149, 153 a 156), e limitações 
para o exercício desse poder (artigos 145 e 150); 
c) Elaboração de Constituições Estaduais, que refletem o poder de 
auto-organização dos Estados-membros nos termos do artigo 25, 
como exercício legítimo do Poder Constituinte Decorrente por meio 
das Assembleias Legislativas. Aos Municípios, cumpre a elaboração 
de Leis Orgânicas, discutidas e aprovadas pelas Câmaras 
Municipais, nos termos do artigo 29; 
d) Rigidez constitucional, marcada pela adoção de processos 
legislativos diferenciados para modificação da Constituição nos 
termos do artigo 60, sendo defeso qualquer deliberação tendente a 
abolir as matérias discriminadas pelos incisos do § 6º, do referido 
dispositivo, como, por exemplo, a forma federativa do Estado; 
e) Indissolubilidade do pacto federativo, princípio constitucional 
positivado pelo artigo 1º, caput, que determina a formação federal do 
Estado brasileiro a partir da união indissolúvel dos Estados, 
Municípios e Distrito Federal[...]25. 

 

 

É certo que a prática de qualquer ato exige, como condição de validade, 

o estabelecimento das competências necessárias para tanto. Daniela Campos 

Libório anota que o tema competência requer o estabelecimento de alguns 

pressupostos. Um deles é o que diz respeito a tratar-se sempre de Poder 

Público, representado através de suas mais diversas formas, como pessoas 

físicas ou jurídicas, podendo ser de direito público ou privado26. 

 

Por assim dizer, a competência, em última análise, traduz-se no poder 

legal para a prática de determinado ato. Destarte, esse plexo de poder pode 

ser outorgado não só às pessoas jurídicas de direito público ou privado, como 

também às pessoas físicas, no caso, os agentes públicos. 

 

Sobre este último traço característico – repartição de competências 

entre os entes federados –, Celso Antônio Bandeira de Mello anota que o 

conceito de competência abarca o plexo de deveres públicos a serem 

                                                           
25 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito 
Constitucional. P. 338. 
26 LIBORIO, Daniela Campos.  Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001). 
Coordenado por Adilson Abreu Dallari e Sergio Ferraz. P. 62. 
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satisfeitos mediante o exercício de poderes instrumentais, os quais, por sua 

vez, são legalmente conferidos para a satisfação dos interesses públicos: 

 

Visto que o “poder” expressado nas competências não é senão a 
face reversa do dever de bem satisfazer interesses públicos, a 
competência pode ser conceituada como o círculo compreensivo de 
um plexo de deveres públicos a serem satisfeitos mediante o 
exercício de correlatos e demarcados poderes instrumentais, 
legalmente conferidos para a satisfação do interesse público27. 

 

Ainda, o mesmo Autor aponta que a competência revela as seguintes 

características: (i) obrigatoriedade de exercício: órgãos e agentes públicos 

com atribuição específica devem obrigatoriamente exercê-la, quando 

presentes os requisitos necessários para tanto; (ii) irrenunciabilidade: seu 

titular não pode renunciá-la, enquanto subsistir sua atribuição para tanto; (iii) 

vedação à transferência: não podem ser transacionadas, podendo, contudo, 

ser objeto de delegação, desde que autorizado por lei; (iv) imodificabilidade: 

seus limites não podem ser suprimidos ou acrescidos por vontade de seu 

titular; (v)insuscetíveis de prescrição: mesmo sem utilização, não perecem em 

face do tempo28. 

 

Seabra Fagundes, em suas lições, ensina que a competência deve 

estar rigorosamente positivada, como condição preliminar do exercício de 

quaisquer atividades estatais, concretizando-se como verdadeira garantia 

para o indivíduo contra os excesso de qualquer agente estatal29. Por essa 

razão, a competência não se revela um “cheque em branco”. 

 

Ainda que o Autor refira-se aos atos administrativos, as suas lições 

expendidas aplicam-se não só às competências dos agentes públicos, como 

também aos órgãos integrantes do Poder Público e às pessoas jurídicas, 

inclusive aos entes federativos. 

                                                           
27 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. P.144.  
28 Ibid. P.145. 
29 FAGUNDES, Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. P. 52. 
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Embora sob nomenclaturas distintas, grande parte da doutrina classifica 

genericamente as competências em dois grandes grupos, de naturezas 

legislativa e material. 

 

O primeiro agrupamento – competências legislativas – representa uma 

forma de poder jurídico consistente na capacidade de criar normas jurídicas, 

de acordo com limites previamente definidos. O segundo agrupamento – 

competências materiais – corresponde “ao poder – dever de realizações de 

índole político-administrativa, e não a capacidade legiferante”, como 

preceituam Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes30. 

 

Fernanda Dias Menezes de Almeida aponta que os critérios de 

repartição de competências levam em conta o caráter implícito, com destaque 

para um rol taxativo de competências da União e para a consideração das 

competências estaduais pelo critério residual ou vice e versa (poderes dos 

Estados-membros expressamente definidos e da União remanescentes)31. 

 

Com o advento da forma cooperativa do federalismo, ganham destaque 

as formas de fixação de competências concorrentes (União a cargo de 

normas gerais e os Estados das normas específicas) e comuns (atuação 

concomitante de todas as ordens jurídicas – parciais e geral – em sistema de 

cooperação), técnicas que correspondem a uma repartição norteada pelo 

princípio da predominância do interesse32. 

 

A par da divisão de competências, o sistema federativo pressupõe a 

repartição de rendas de forma a garantir a suficiência de recursos para 

                                                           
30 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito 
Constitucional. P. 339. 
31 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. P. 32. 
32 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito 
Constitucional. P. 328. 
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cumprimento dos encargos constitucionais delimitados a cada ente federado, 

sem o que a sua autonomia ficaria seriamente comprometida. 

 

Para Fernanda Dias Menezes de Almeida, o sistema de repartição de 

competências adotado pela Constituição de 1988 pode ser entendido pela 

divisão entre os critérios horizontal (competências privativas dos entes 

federativos) e vertical (competências concorrentes e suplementar)33. 

 

O Art. 22 traz em seu bojo as competências privativas da União, naquilo 

que diz respeito ao poder de legislar. Contudo, o Parágrafo Único deste 

mesmo dispositivo admite a hipótese de lei complementar autorizar os 

Estados a legislarem sobre matérias estabelecidas no artigo em comento. 

Trata-se, pois, de uma autorização constitucional que dispõe sobre uma 

eventual delegação de competências para os Estados-membros. 

 

Afora parte isso, temos ainda as competências concorrentes, que 

podem ser levadas a efeito pela União como também pelos Estados, pelo 

Distrito Federal e pelos próprios Municípios, e as competências relativas às 

tarefas não legislativas, que, nos termos do Art. 23, Parágrafo Único, também 

admitem a edição de lei complementar fixadora de normas de cooperação 

entre os entes federados.  

 

Há também as competências concorrentes, que podem ser levadas a 

efeito tanto pela União como também pelos Estados, pelo Distrito Federal e 

pelos próprios Municípios, bem como as competências comuns da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que nos termos do Art. 23, 

Parágrafo Único, também admitem a edição de lei complementar fixadora de 

normas de cooperação entre os entes federados.  

 

                                                           
33 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. P. 34. 
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Para Celso Ribeiro Bastos, esse dispositivo veio quebrar a rigidez das 

competências, admitindo, assim, que a União possa imiscuir-se em questões 

atribuídas a outros entes políticos34. 

 

A seguir, no Art. 24 ficaram estabelecidas as matérias de competência 

concorrente da União com os Estados e Distrito Federal. Melhor dizendo, fica 

estabelecido que cabe à União a edição de normas gerais, ainda que nem 

sempre fique claro a correta distinção entre normas gerais e não gerais35. 

 

De todo modo, entende-se que se a União, por inércia, não houver 

legislado sobre normas gerais, poderão os Estados e o Distrito Federal 

legislar livremente. Doutra parte, havendo normas gerais, poderão os Estados 

e Distrito Federal legislar apenas sobre normas específicas, assim entendidas 

como aquelas de interesse específico dos entes federados em questão. 

 

O Art. 25, § 1°, da Constituição Federal traz a denominada regra de 

ouro das competências estaduais, reservando-se aos Estados as 

competências que não lhes sejam vedadas pela Lei Maior. 

 

É de bom alvitre lembrar, por pertinente, que cabe aos Estados não só 

as competências que não lhes sejam vedadas, como também aquelas 

                                                           
34 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. P. 434 
35 Diogo de Figueiredo Moreira Neto versando sobre a problemática das normas gerais ensina que ‘a 
dificuldade de estabelecer um conceito apriorístico e uniforme de normas gerais, que sirva de chave 
ou de equação para selecionar, entre as numerosas preceituações que as matérias comportam, quais 
as que podem ser retidas, como ‘gerais’, na competência superior da União. Pode-se dizer, por 
exemplo, em pleno âmbito das expressões imprecisas, que as normas gerais serão os lineamentos 
fundamentais da matéria, serão as estipulações que apenas darão estrutura, plano e orientação. 
Pode-se conceituar ainda, pelo efeito indireto e fracionário de negativas, que serão aquelas que não 
especificarão procedimentos, que não criarão direções e serviços, que não selecionarão e 
discriminarão atividades, que não preceituarão para a emergência, para a oportunidade, a 
modalidade especial e para o caso ocorrente, que não descerão a minucias e requisitos. Mas em 
nada disto estará um conceito compacto previdente e seletivo, que possa servir de critério único para 
decidir entre o que sejam normas gerais e o que sejam normas especiais ou especificas’. NETO, 
Diogo de Figueiredo Moreira. Competência concorrente limitada: o problema da conceituação das 
normas gerais. Revista de Informação Legislativa. Brasília. v. 25, n.100, P.149-150, out./dez. 1988.  
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enumeradas em comum com a União e Municípios, nos termos do Art. 23, 

bem como as competências exclusivas nos termos do Art. 25, §§ 2° e 3°. 

 

De seu turno, o Artigo 30 traz as competências municipais. Celso 

Ribeiro Bastos observa que as competências municipais foram acrescidas em 

relação à Constituição anterior, podendo, agora, suprir omissões da legislação 

federal e estadual, dando significativa expressão legislativa aos interesses 

locais, observando-se, assim, as particularidades de cada Município36. 

 

Lucia Valle Figueiredo assinala, ainda, que o Art. 30, ao dispor sobre a 

competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local, 

além de estabelecer uma competência concorrente, também estabeleceu, 

ainda que indiretamente, uma competência específica, se a matéria for de 

interesse exclusivamente local37.  

 

É possível depreender que o princípio basilar que norteia a repartição 

de competências dentro do princípio federativo no Estado Federal brasileiro é 

o da predominância de interesses, por meio do qual à União caberá aquelas 

matérias e questões de predominância do interesse geral, aos Estados as 

matérias de predominante interesse regional e aos Municípios concernem os 

assuntos de interesse local. Em relação ao Distrito Federal, em razão da 

expressa disposição do Artigo 32, Parágrafo 1º, da Constituição Federal de 

1988, acumulam-se, em regra, as competências estaduais e municipais. 

 

Como aponta Daniela Campos Libório, as competências de cada uma 

das unidades federativas foram traçadas em razão do primado do interesse, 

somado ao critério da territorialidade: 

                                                           
36 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. P. 451-452. 
37 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Competências administrativas dos Estados e Municípios. Revista de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro. V. 207. P. 1-19, jan./mar. 1997. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46934/46290, p.1-19. Acessado em 16 maio 
19. 
 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46934/46290
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O princípio que norteou estas diferenciações foi o da predominância 
do interesse. A União tem interesse geral; os Estados-membros, 
interesse regional; o distrito Federal, interesse regional e local; e o 
Município, interesse local. Por certo que a este critério da 
predominância do interesse soma-se o critério da territorialidade 
(restrição ao seu limite territorial). 
Analisadas desta forma, as competências constitucionais assumem 
uma estrutura verticalizada, porém não hierarquizada. Significa dizer 
que naquelas matérias nas quais deva haver normas federais os 
Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios devem 
respeitar as orientações gerais para, após, particularizarem seus 

interesses38. 

 
Observe-se que cada uma das unidades federativas assume uma 

função dentro do Estado, assinalando, assim, uma verticalização de 

competências, contudo, deixa objetivamente demonstrado que não pode ser 

hierarquizada. 

 

 

1.4.3 Realidade municipal: autonomia positivada e insuficiência de 

recursos 

 

O sistema federativo trazido na Constituição de 1988 apresenta com 

destaque, sem sombra de dúvidas, a projeção do Município enquanto 

partícipe indissociável da federação. 

 

Os Artigos 18, 29 e 30 da nova Constituição, ao inserirem o Município 

na organização político-administrativa da República, reforçam o aspecto de 

juridicidade de sua autonomia, de modo a romper com a tradição dual do 

federalismo brasileiro (relação entre Estados, Distrito Federal de um lado e 

União de outro) preconizada desde a Constituição de 1891. 

 

Paulo Bonavides destaca o caráter paradigmático preconizado pela 

Constituição de 1988 em razão da tamanha e considerável autonomia 

                                                           
38 LIBÓRIO, Daniela Campos. Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001). P. 62. 
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conferida aos entes municipais a partir da vigência dos Artigos 18, 29 e 30 da 

Constituição de 1988: 

 

A combinação dos três artigos será doravante a pedra angular 
de compreensão da autonomia do Município, que 
qualitativamente subiu de degrau com a adição da nova 
política feita ao todo federativo, em cujo arcabouço se aloja. 
Houve assim inovação de fundo e substância, cuja 
profundidade se mede pela importância da mudança operada. 
Essa mudança espanca muitas dúvidas que pairavam no 
passado tanto nas regiões da doutrina como da 
jurisprudência, acerca da autonomia municipal e dos seus 
limites teóricos e objetos, que, de último, lhe foram traçados 
com mais amplitude, generosidade, e precisão39. 

 

 A Constituição Federal parece ter tomado o cuidado de revestir os 

Municípios brasileiros com autonomia política, administrativa e financeira. 

 

 Autonomia Política é a capacidade de auto-organização, por meio da 

elaboração de seu próprio diploma político-jurídico: a denominada Lei 

Orgânica Municipal, em que são instituídos direitos e deveres e partilhadas 

competências locais, desde que dentro dos limites estabelecidos pelas 

Constituições Federal e Estadual. Essa autonomia abarca, ainda, a 

prerrogativa de a população local eleger seus representantes políticos para o 

Poder Legislativo e Poder Executivo municipais. 

 

 Já a Autonomia Administrativa é a capacidade de gestão dos negócios 

locais pelos representantes eleitos pela população local, sem interferências da 

União ou dos Estados, cabendo unicamente ao próprio Município organizar 

seus serviços públicos e ordenar seu território. 

 

 A capacidade de instituir, de arrecadar seus tributos e de administrar 

seu orçamento é a denominada Autonomia Financeira Municipal. Essa 

                                                           
39 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. P. 358. 
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autonomia é pressuposto básico para o exercício das demais, uma vez que a 

gestão do Município depende da disponibilidade de recursos financeiros. 

 

 Segundo a Constituição Federal, os recursos financeiros dos Municípios 

advêm de arrecadação própria (Art. 156), de repasses da União e dos 

Estados (Arts. 153, 158 e 159). Ao prever essas fontes próprias de 

arrecadação, a Constituição pretendeu assegurar ao Município recursos 

financeiros necessários para a consecução autônoma de suas competências. 

 

Em linhas gerais, as maiores fontes de arrecadação própria dos 

Municípios advêm da cobrança do IPTU – Imposto Predial e Territorial 

Urbano, o ISS – Imposto sobre Serviços e o ITBI – Imposto de Transmissão 

de Bens Imobiliários entre pessoas vivas. 

 

 Todavia, importa ressaltar que a previsão constitucional da competência 

para instituir e arrecadar tributos não assegura a plena autonomia financeira. 

Em 2016, aproximadamente 81,7% das cidades brasileiras não geraram nem 

20% de suas receitas, reflexo da crônica dependência das transferências 

federais e estaduais40. 

 

Esses repasses externos acabam por não revelar verdadeiramente o 

nível de capacidade financeira dos Municípios, porque a manutenção de sua 

estrutura político-administrativa é essencialmente custeada por outros entes 

da federação. A ampla insuficiência orçamentária dos Municípios brasileiros 

parece contradizer sua plena autonomia41. 

 

Claro, se comparadas com as ordens constitucionais anteriores, a 

Constituição de 1988 representou inegável avanço com relação à repartição 

constitucional de rendas, haja vista o significativo incremento nas receitas 

                                                           
40 ANDRADE, Mário Cesar da Silva. Dependência financeira dos Municípios brasileiros: entre o 
federalismo e a crise econômica. Revista Espaço Acadêmico. Maringá. n. 185, p.77, out/2016. 
41 Ibid. P. 78. 
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municipais, todavia isto nem sempre significa suficiência para fazer frente às 

suas competências constitucionalmente atribuídas.  

 

Uma das razões para essa dependência externa decorre das próprias 

características das cidades brasileiras. O Brasil é um país composto 

predominantemente por Municípios de pequeno porte. Para se ter ainda mais 

claro, em termos numéricos, segundo informações recentes do IBGE42, em 

2017, o Brasil tinha aproximadamente 207,7 milhões de habitantes vivendo 

nos 5.570 Municípios brasileiros. Dentre a população brasileira, 56,5% vivem 

em apenas 5,6% dos Municípios (310) com mais de 100 mil habitantes; 

apenas 42 Municípios concentram população superior a 500 mil habitantes e 

cerca de 68,3% dos Municípios  possuem menos de 20 mil habitantes e 

abrigam apenas 15,5% da população do país. 

 

 Ou seja, a maioria esmagadora das cidades brasileiras é pequena e 

apresenta arrecadação ínfima para fazer frente a todas as robustas missões 

atribuídas pela Constituição Federal.  

 

Ao Município compete estabelecer a política de desenvolvimento 

urbano local, com objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais e garantir o bem-estar de seus habitantes (Artigo 182, da Constituição 

Federal), promover o adequado ordenamento do seu território, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano e executando as medidas inseridas no Plano Diretor (Artigo 30, Inciso 

VIII, da Constituição Federal). 

 

Para cumprir esta missão constitucional é que os Municípios devem 

delinear em seu Plano Diretor o Princípio da Função Social da Propriedade 

                                                           
42 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Competências administrativas dos Estados e Municípios. Revista de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro. V. 207. P. 1-19, jan./mar. 1997. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46934/46290, p.1-19. Acessado em 16 maio 
19. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46934/46290
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urbana e poderão aplicar, conforme será visto com maior grau de 

detalhamento adiante, sanções ao proprietário em caso de descumprimento 

de suas normas. A realidade orçamentária e a carência de recursos humanos, 

no entanto, podem ser entraves ao exercício dessas competências 

municipais.  
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CAPÍTULO II - A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E OS BENS 

PÚBLICOS 

 

2.1 Considerações iniciais  

 

Conforme visto no tópico anterior, o processo de urbanização no Brasil 

ocorreu de forma desordenada, provocando o adensamento de muitas regiões 

e a carência de infraestrutura básica. Como forma de tentar minimizar seus 

impactos negativos, o legislador constituinte dedicou um capitulo exclusivo à 

Política Urbana no texto constitucional e estabeleceu que seria o Município o 

guardião e executor da política de desenvolvimento urbano cujo objetivo seria 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes.  

 

Em nosso entendimento, a crônica desordenacão fundiária de nosso 

país faz com que seja questionável qualquer imóvel urbano que não esteja 

atendendo às funções sociais da cidade, seja público, seja privado. No 

entanto, a realidade patrimonialista do país nem sempre foi esta: a seguir 

veremos o longo caminho percorrido pela disciplina do direito de propriedade 

e da função social da propriedade – atualmente elevada à condição de 

princípio constitucional.  

 

Trataremos da propriedade pública neste Capítulo, por ser matéria de 

grande divergência na doutrina, no que concerne à aplicabilidade do 

cumprimento do Princípio da Função Social da propriedade aos bens públicos 

quando estes não desempenham sua missão de destinação legal.  

 

Desta forma, iremos abordar a competência constitucional para 

enfrentar a problemática da aplicabilidade do Princípio da Função Social da 

Propriedade Urbana às propriedades públicas, em conformidade com o 

interesse local.  
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2.2 Evolução histórica do Direito de propriedade: da concepção 

individualista à concepção coletiva 

 

O direito de propriedade foi galgando e ganhando contornos sociais, tal 

qual temos nos dias de hoje.  Faremos uma breve análise histórica do 

instituto, iniciando no período Greco Romano, no qual a propriedade fundou-

se em bases religiosas e assumia caráter sagrado, até o período 

contemporâneo, época em que vivemos, na qual se solidificou o caráter 

oneroso da propriedade que terá seu uso conformado ao cumprimento da 

função social. 

 

No período greco-romano, a propriedade edificou-se sobre bases 

religiosas. Toda sua concepção girava em torno do culto aos mortos que 

faziam morada naquelas terras, tornando-as sagradas43. Cada família tinha 

seu lar e os deuses que ali pertenciam protegeriam exclusivamente as 

pessoas que ali residiam44. 

 

O lar que, naquele momento, era compreendido como símbolo da vida 

sedentária, estava sob terras e sua morada deveria ser resguardada, senão 

em virtude de expulsão pelo inimigo ou infertilidade do solo.  

 

Ao pretender fixar-se naquele solo, o colono deveria resguardá-lo como 

se próprio altar fosse45. Ali estabelecia estreita relação com a terra, tornando-

                                                           
43 “Há três coisas que, desde as mais remotas eras, se encontram fundadas e estabelecidas 
solidamente pelas sociedades grega e italiana; a religião doméstica, a família e o direito de 
propriedade; três coisas que apresentaram entre si manifesta relação e que parece terem mesmo 
sido inseparáveis” (COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. P.87). 
44 Ibid., p. 88. 
45 Ibid., p. 89: “Quando se constrói o lar, é com o pensamento e a esperança de que continue 
sempre no mesmo lugar. O deus ali se instala, não por um dia, nem pelo espaço de uma vida 
humana, mas por todo o tempo em que dure essa família, e enquanto restar alguém que alimente, a 
chama do sacrifício. Assim, o lar toma posse da terra, essa parte da terra torna-se sua, é sua 
propriedade”  
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a sua morada permanente e abandonando-a somente quando força superior o 

obrigasse. Assim como o lar, não havia relação passageira com a dita 

propriedade, ou seja, esperava-se que os membros nascessem e morressem 

ali.  

 

É importante ressaltar que os mortos daquelas terras eram 

considerados deuses que tomavam posse do solo a partir do momento que lá 

eram enterrados. Para os romanos, eles tinham a missão de proteger apenas 

uma família, aquela que habitava a região de seu túmulo, sendo esta a única 

capaz de invocá-los. Os túmulos, de tão sagrados que eram, jamais poderiam 

ser mudados ou destruídos, sob pena de recair-lhe severas leis: “Eis, 

portanto, uma parte da terra que, em nome da religião, torna-se objeto de 

propriedade perpétua, para cada família”46. 

 

Pequenas mudanças foram introduzidas naquele período. Aos poucos 

permitiu-se a divisão da propriedade quando houvesse muitos irmãos, com a 

ressalva de ser feita nova cerimônia religiosa: entendiam que somente a 

religião poderia dividir o que ela própria proclamou indivisível.  

 

Assim como em Roma, a venda da propriedade também era permitida 

na Grécia, desde que fosse feito algum sacrifício em nome dos deuses. O 

instituto da expropriação por utilidade pública e por dívida era desconhecido 

neste período. A Lei das Doze Tábuas conferia ao devedor pena que 

molestasse seu próprio corpo, mas não a propriedade. Tal penitência 

corrobora o entendimento de que, naquele período, a propriedade estava 

intimamente ligada à religião, sendo, portanto, sagrada:  

 

O corpo do homem responde pela dívida, mas não a terra, porque a 
terra é inseparável da família. É mais fácil escravizar-lhe um homem, 
do que tirar o direito de propriedade, que pertence mais à família do 
que a ele próprio; o devedor é posto nas mãos do credor; sua terra, 
de algum modo, segue-o na escravidão. O patrão que usa em seu 

                                                           
46 Ibid., p.90. 
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proveito das forças físicas do homem, usufrui também os frutos da 
terra, mas não se torna proprietário da mesma47. 

 

Como bem asseverou Fustel de Coulanges, no período greco-romano 

era mais fácil sacrificar o corpo do que a propriedade, pois a terra era 

inseparável da família, portanto, sagrada e de caráter inviolável. 

 

No período feudal – período que sucedeu a queda do império romano, 

marcado por invasões bárbaras que almejavam desconstituir os territórios 

anteriormente conquistados – o caráter de exclusividade do direito de 

propriedade antes conhecido, foi repelido, instituindo-se um sistema novo que 

privilegiava o domínio, tendo em vista a hierarquia das pessoas. 

 

Nesta época, os camponeses se deslocaram aos burgos, terras 

distantes onde os habitantes se ocupavam principalmente do comércio. 

Desencadeou-se então a necessidade de aumentar a produção agrícola, o 

que só seria possível com a abertura de novas terras, ainda não cultivadas. 

 

As terras pertenciam à nobreza ou à igreja e foram cedidas aos 

camponeses mediante pagamento em dinheiro. No período feudal, a 

propriedade abandonou seu caráter sagrado e unitário, assumindo contorno 

político, símbolo de poder, não existindo senhor sem terra, nem terra sem 

senhor. 

 

Com o fortalecimento dos burgos, a Revolução Francesa encontrou 

abrigo favorável para seu nascimento e fundou suas bases nos ideais de 

liberdade, igualdade e fraternidade. A Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, de 1789, novamente, consagrou o direito de propriedade como 

um direito inviolável e sagrado: 

  

                                                           
47 COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. P. 103-104. 
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Artigo 17 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão: 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 evidentemente e sob a condição de justa e 
prévia indenização. 

 

Dalmo de Abreu Dallari elucida que, naquele momento histórico, o 

Estado garantiu o direito daqueles que já eram proprietários, mas nenhum 

esforço fez para estender este direito, tocando os menos favorecidos: “a 

predominância do liberalismo, assegurou, entretanto, a prevalência da 

orientação passiva do Estado, como simples conservador dos direitos dos que 

já os possuíam, sem nada a fazer pelos que não tinham qualquer direito à 

conservar”48. 

 

Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:  

 

a preocupação em assegurar a liberdade individual e a igualdade dos 
homens e a reação ao regime feudal levaram a uma concepção 
individualista exagerada da propriedade, caracterizada como direito 
absoluto, exclusivo e perpétuo, não se admitindo, inicialmente, outras 
restrições, senão as decorrentes das normas sobre vizinhança, que 
impunham algumas obrigações ao proprietário49. 

 

O regime estabelecido acabou por resultar no empobrecimento de 

grande parte da população europeia, à época, e na criação da enorme massa 

marginalizada que não tinha acesso ao sagrado e tão protegido direito de 

propriedade. A liberdade individual, tão arduamente defendida, passou a não 

fazer sentido frente à miserabilidade de imensa parcela da população50. 

 

Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, e no intuito de controlar as 

causas da degradação social que se acentuava, passou a ser necessária uma 

maior intervenção do Estado na vida econômica e no direito de propriedade, 

um dos pilares da economia de mercado. O Estado liberal dá lugar ao Estado 

                                                           
48 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. P. 177.  
49 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Servidão Administrativa. P. 13. 
50 LEVIN, Alexandre. Parcelamento, edificação e utilização compulsórios de imóveis públicos 
urbanos. P. 9. 



44 
 

 
 

Social, no qual direitos sociais são criados e passam a ser garantidos 

constitucionalmente. 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que o constitucionalismo do 

Século XX foi marcado pela superação do liberalismo individualista clássico. A 

nova preocupação com a questão social foi cristalizada na Constituição 

mexicana de 1917, seguida pela de Weimar, de 1919. 

 

O Autor afirma ainda que os direitos individuais haviam formado uma 

barreira do indivíduo contra o abuso estatal, enquanto a previsão dos direitos 

sociais significou uma proteção do indivíduo ‘perante a dominação econômica 

de outros indivíduos”51 . 

 

A Constituição do México de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919 

sinalizam um novo contorno ao direito de propriedade ao submeter, em certa 

medida, a propriedade a um fim social: “A Nação terá, a todo tempo, o direito 

de impor à propriedade privada as determinações ditadas pelo interesse 

público [...]”52 e “a propriedade obriga e o seu uso e exercício devem, ao 

mesmo tempo, representar uma função no interesse social”53. 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, o Estado Social buscou a diminuição 

das desigualdades e o conceito de propriedade se alterou: não era admitido 

pensar na propriedade de forma individualista, o proprietário não poderia 

satisfazer-se em detrimento de outrem, tampouco utilizá-la de modo a resultar 

prejuízo ou incomodo.  

 

 Ensina Adilson Abreu Dallari que a reação ao individualismo da 

Revolução Francesa provocou um movimento de publicização do direito de 

                                                           
51 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.  Eficácia das normas constitucionais sobre justiça 
social. Revista do Serviço Público. Brasília. v. 39, n. 4, p. 72, 2017. 
52 Art. 27 da Constituição do México de 1917. 
53 Art. 153 da Constituição de Weimar de 1919. 



45 
 

 
 

propriedade, cujo exercício se voltou também para o bem-estar coletivo. O 

direito de usar, gozar e dispor da coisa, garantido pela ordem jurídica liberal, 

passou a significar usar, gozar e dispor da coisa também em prol do bem-

estar coletivo, e não somente no interesse individual do proprietário54. 

 

Diante desse processo evolutivo, surgiu o conceito de função social da 

propriedade, que passará, conforme se verá adiante, a figurar como princípio 

jurídico em nossa Constituição Federal.  

 

2.3 Evolução nas Constituições brasileiras do Direito de Propriedade e 

sua Função Social  

 

O Brasil não passou pela fase da propriedade feudal à privada. Aqui, a 

propriedade privada formou-se a partir da propriedade pública, pertencente à 

Monarquia Portuguesa, que possuía o domínio integral de todo o território. 

Com a colonização, aos poucos foi sendo permitida a apropriação dessas 

terras pelos colonizadores, que se deram através da usucapião, das cartas de 

sesmarias e das posses sobre as terras devolutas. 

 

As sesmarias consistiam em uma cessão do domínio da terra aos 

particulares, mediante o cumprimento de algumas obrigações, como o cultivo 

de determinados produtos, criação de animais, etc. Em 1446, o instituto das 

sesmarias foi incorporado às Ordenações Afonsinas, em 1521, às 

Manuelinas, e às Filipinas em 1603, mantendo, em essência, a 

obrigatoriedade do cultivo, fundamento do domínio sesmarial, e a 

possibilidade de expropriação das terras por parte da Coroa, caracterizando-

se em uma cessão de uso, com a obrigação do cultivo. 

 

                                                           
54 LEVIN, Alexandre. Parcelamento, edificação e utilização compulsórios de imóveis públicos 
urbanos. P. 12. 
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No final do século XVIII, a distribuição das terras do Brasil estava 

desorganizada, sendo que havia muitas sesmarias sem demarcação ou 

registro. Em julho de 1822, através de uma Resolução, extinguem-se as 

doações de sesmaria, dando-se início ao debate da necessidade da 

regulamentação da propriedade privada. 

 

Em 1850 foi promulgada a Lei de Terras, que tinha como objetivo a 

organização do quadro fundiário brasileiro, regulando a posse dos sesmeiros 

e do posseiro e os critérios para a compra da terra pública, e separando o 

público do particular, surgindo, assim, a proibição da aquisição gratuita das 

terras devolutas.  

 

Ocorre que a demarcação das sesmarias não foi feita de maneira 

organizada. Além de ser um procedimento demasiadamente burocrático, 

fazendo com que, no final do século XVIII, existissem muitas sesmarias sem 

demarcação ou registro, e resultando no fato de que se tornou a posse a 

prática mais usada para a aquisição de terras. Como visto, esta foi a primeira 

lei de terras no Brasil, mas o fracionamento do solo brasileiro começou com 

as capitanias hereditárias e o sistema sesmarial. 

 

A Constituição de 1891 consagrava o direito de propriedade em sua 

integralidade. Uma ressalva, contudo, deve ser feita em relação à questão da 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização, 

conforme se observa no seu Art. 72, § 17:  

 

Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes a 
liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
Parágrafo 17: O direito de propriedade mantém em toda a sua 
plenitude, salva a desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, mediante indenização prévia. 
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A inserção da ideia de Função Social da Propriedade começou a tomar 

corpo no ordenamento jurídico brasileiro na Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil de 1934, influenciada pela Constituição Mexicana de 

1917 e Weimar de 1919. Ambas sinalizaram um novo ideário, de cunho social, 

que se cristalizou em diversas outras constituições ocidentais.  

 

Diversas inovações foram trazidas pela Constituição de 1934. Entre as 

mudanças produzidas na ordem econômica e social estava a questão do 

Direito de Propriedade, que passou a ter, nesse contexto, um novo perfil: mais 

consentâneo aos novos ares de liberdade e democracia que sopravam. A 

partir de 1934, no Artigo 113, §17 a 19, foi estatuída a garantia ao direito de 

propriedade, mas que não poderia ser exercido contra o interesse social ou 

coletivo. A Constituição de 1934 representou o marco inaugural de uma 

mentalidade nova que passa a se formar no país, mesmo que muito 

lentamente, pela qual o exercício do Direito de Propriedade – para ser 

legítimo – deve andar pari passu com o interesse da sociedade, não podendo 

sobrepor-se a esse: 

 

Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes a 
liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, 
nos termos seguintes: 
17 - É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser 
exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei 
determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública 
far-se-á nos termos da lei, mediante prévia e justa indenização. Em 
caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, poderão 
as autoridades competentes usar da propriedade particular até onde 
o bem público o exija, ressalvado o direito à indenização ulterior. 

 

Pela redação do citado dispositivo, é possível verificar que, naquele 

período, a propriedade ainda não estava atrelada diretamente ao 

cumprimento de uma função social – inclusive não se empregou o termo 

função social da propriedade –, porém se estabeleceu que seu exercício não 

poderia ser realizado em contrariedade a esse interesse social. 
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Em outras palavras, não se obrigava que o proprietário utilizasse seu 

bem conforme determinados ditames, mas, ao fazer uso desse direito, não 

poderia conflitar com o interesse coletivo. Naquele momento, apesar da 

propriedade não mais poder ser usada em sua plenitude, conforme propunha 

a Constituição de 1981, ainda não havia a ideia de que, a ela, tivesse 

arraigada a função social. 

 

Com o advento da Ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, uma 

nova constituição foi promulgada em 1937: a Constituição dos Estados Unidos 

do Brasil, inspirada nos moldes do fascismo e, por consequência, autoritária. 

Também conhecida como Polaca, pela influência da Constituição Polonesa de 

1935, essa constituição representou um retrocesso no processo evolutivo da 

propriedade, suprimindo a vinculação ao interesse social ou coletivo 

preconizado pela Constituição de 1934. Por meio dela apenas estava 

garantido o Direito de Propriedade, salvo desapropriação mediante 

indenização, conforme o Art. 122, número 14:   

 

Art. 122 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes a liberdade, 
à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 
14) O direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, mediante indenização prévia. O seu conteúdo e os seus 
limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o exercício (grifo 
nosso). 

 

Jivago Petrucci55 relembra que, com o fechamento do Congresso, no 

Estado Novo, a tarefa legislativa concentrou-se nas mãos do Chefe do Poder 

Executivo, pelo que, naquele momento, segundo o Autor, era conveniente 

atribuir à norma infraconstitucional os limites de qualquer direito. Vale lembrar 

que foi durante a vigência desta Constituição que fora editado o Decreto-Lei 

3365, de 21 de junho de 1941, sendo ele, até hoje, o diploma vetor sobre a 

desapropriação.  

                                                           
55 PETRUCCI, Jivago. O Princípio Constitucional da Função Social da Propriedade Privada, P. 
76. 
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 Com o retorno das instituições democráticas, uma nova Constituição é 

promulgada: a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1946, a primeira 

do pós-guerra. Inspirada pelas Constituições norte-americana (federalismo), 

francesa (de 1848) e de Weimar (no que toca, sobretudo, aos princípios 

afetos à ordem econômica e social), a base da Constituição de 1946 era a de 

1934. Inserida na estrutura típica do constitucionalismo burguês, pela 

Constituição de 1946 buscava-se um pacto social que conseguisse conciliar 

os interesses dominantes do capital e da propriedade com as aspirações de 

um proletariado que estava em vias de organização56 

 

A Constituição de 1946 retomou os ideais emanados pela Constituição 

de 1934, garantiu o direito de propriedade, prestigiou a desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública e foi além, pois introduziu a desapropriação 

por interesse social:   

 

Art. 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à 
liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 
16)  - É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 
social,  mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Em caso de 
perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, as autoridades 
competentes poderão usar da propriedade particular, se assim o exigir o 
bem público, ficando, todavia, assegurado o direito a  indenização ulterior. 
(grifo nosso) 

 

O grande avanço trazido pela Constituição de 1946 concentrou-se no 

artigo 147, que condicionou o direito de propriedade ao bem estar social. 

Neste momento, em que pese a Carta não ter feito referência à expressão 

função social, condicionou o uso da propriedade: “Art. 147 - O uso da 

propriedade será condicionado ao bem estar social. A lei poderá, com 

observância do disposto no artigo 141, par. 16, promover a justa distribuição 

da propriedade, com igual oportunidade para todos” (grifo nosso). Este 

                                                           
56 BARROSO, Luís Roberto. O Direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e 
possibilidades da Constituição Brasileira. P. 25. 
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dispositivo representou verdadeiro avanço, pois não apenas previu a 

desapropriação por interesse social, como também condicionou o uso da 

propriedade. 

 

 As Constituições de 1967 e 1969 (Emenda Constitucional n° 1/69), do 

período ditatorial do Regime Militar, caracterizam-se pelo revigoramento da 

concentração do poder central. Os Estados e Municípios viram-se esvaziados 

pela concentração das competências na União, perdendo sua autonomia em 

razão da forçosa relação de dependência implantada. O Poder Legislativo 

igualmente foi esvaziado com a larga preponderância do Poder Executivo nas 

matérias mais relevantes. Paradoxalmente, no entanto, no que toca à 

propriedade, alguns avanços foram introduzidos. O Direito de Propriedade foi 

assegurado na Constituição do Brasil de 1967, tanto no Capítulo destinado 

aos Direitos e garantias fundamentais (Art. 150, §22), quanto no Título voltado 

à ordem econômica e social (Título III, Art. 157, III), que objetivou realizar a 

justiça social com base em alguns princípios, inclusive no da Função Social 

da Propriedade, que passou a ter menção expressa a partir desta 

Constituição. 

 

Para Adilson Abreu Dallari, houve um claro avanço normativo, que não 

meramente condicionou o uso da propriedade, mas fez inexistir direito de 

propriedade sem que se cumprisse a sua função social: “Não é apenas o uso 

que está condicionado, mas é a propriedade privada em si mesmo, ou melhor, 

o próprio direito de propriedade que tem como condição o cumprimento de 

uma função social”57
. 

 

O ideal nascido na Constituição de 1934 encontrou abrigo estável em 

1967, quando a função social da propriedade foi elevada à categoria de 

princípio constitucional.  

 

                                                           
57 DALLARI, Adilson Abreu. Desapropriação para fins urbanísticos. P. 37. 
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Com a promulgação da Constituição de 1988, não obstante às 

transformações sociais e à própria evolução paulatina do direito de 

propriedade, reconheceu-se a necessidade de fornecer hábeis instrumentos 

para a consecução do interesse social. Era necessário subtrair ao máximo o 

caráter abstrato da norma e apontar meios para que ela pudesse se efetivar. 

 

A começar, o Artigo 5°, ao versar sobre os direitos e garantias 

fundamentais, preconizou no Inciso XXII “é garantido o direito de propriedade” 

e, no inciso subsequente, “a propriedade atenderá a sua função social”. Por 

não haver palavras despropositadas na Constituição, a intenção do legislador, 

ao dispor de forma subsequente estes incisos, foi atribuir um dever (função 

social da propriedade) a um direito (o direito à propriedade privada). A 

dificuldade que incorre ao analisar separadamente estas disposições é a de 

compreender em qual momento a função social é cumprida e de que forma 

podemos aperfeiçoar a atuação deste princípio aos bens públicos. 

 

Lucia Valle Figueiredo pondera que o direito de propriedade não é 

absoluto e nem poderia sê-lo, ao passo que o legislador constituinte pareou o 

direito e o dever:  

 

O direito de propriedade alojado no inciso XXII, do artigo 5º, é 
temperado imediatamente pelo subsequente inciso XXIII: a 
propriedade atenderá sua função social. Se é assim, parece-me 
inarredável termos que compatibilizar, procurar a real e efetiva 
compatibilização entre direito individual de propriedade com função 
social da propriedade, direito difuso de todos nós, direito 
metaindividual ou transindividual, como preferirem. Porém, direito a 
transcender a esfera jurídica do indivíduo58.

 

 

Ainda, a função social da propriedade foi inserida como um dos 

princípios da ordem econômica:  

 

                                                           
58 FIGUEIREDO, Lucia Valle.  Licenças Urbanísticas. Revistas de Direito Público. Rio de Janeiro. 
N. 90. P. 28. Jul./Set. 1981. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43388/42052. Acesso em 20 mar. 2019. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43388/42052
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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: 
II –propriedade privada 
III - função social da propriedade  

 

A Constituição Federal de 1988, assim como fez em relação ao Meio 

Ambiente, também dedicou um capítulo à Política Urbana, inserido no Título 

VII – “Da Ordem Econômica e Financeira”. 

 

 Dispõe o Artigo 182 da Constituição Federal que a política de 

desenvolvimento urbano será executada pelo Município conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei e tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

 

O Plano Diretor, obrigatório para Municípios com mais de 20 mil 

habitantes, é o instrumento básico da política urbana, pois é ele quem dará os 

rumos ao desenvolvimento saudável e sustentável da comunidade municipal. 

 

Com esteio nas determinações constantes no Plano Diretor e nas 

demais legislações urbanísticas, o Poder Público Municipal poderá corrigir 

uma série de distorções urbanísticas presentes no território do Município, 

além de melhor planejar as ocupações futuras e seus múltiplos usos. 

 

A Constituição Federal de 1988, no Parágrafo 4°, do Artigo 182, 

estabeleceu que o Município poderá exigir do proprietário de solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o efetivo aproveitamento 

do espaço, sob pena da aplicação sucessiva das seguintes sanções: 

  

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 

https://jus.com.br/tudo/plano-diretor
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sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 
legais. 

 

Tais sanções só poderão ser aplicadas caso o proprietário de área 

incluída no Plano Diretor descumpra o seu dever de compatibilizar o imóvel 

com determinados regramentos legais.  

 

Especificamente sobre a propriedade rural, o Artigo 186 estabelece 

requisitos que deverão ser atendidos para que se dê cumprida a 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 

 

Interessante notar que, em 1988, houve notório avanço à disciplina do 

direito de propriedade que até então não se via. A Constituição Federal, no 

que se refere à função social da propriedade urbana, fixou seu conteúdo no 

Artigo 182, §2º, exigiu seu cumprimento no Artigo 182, §4º e sancionou seu 

descumprimento nos Incisos I a III do § 4º, Artigo 182.  

 

Edésio Fernandes aponta que somente na Constituição Federal de 

1988 o Princípio da Função Social da Propriedade Urbana encontrou uma 

fórmula conceitual consistente, que pode ser assim sintetizada: o direito de 

propriedade imobiliária urbana é assegurado desde que cumprida sua função 

social, a qual, por sua vez, é aquela determinada pela legislação urbanística, 

sobretudo no contexto municipal59. 

                                                           
59 FERNANDES, Edésio. Do código civil de 1916 ao estatuto da cidade: algumas notas sobre a 
trajetória do direito urbanístico no Brasil. In: MATTOS, Liana Portilho (Org.) Estatuto da cidade 
comentado. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. P. 35. 
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Reconhecidos estes avanços, importa-nos tecer alguns comentários 

acerca da positivação da função social da propriedade como princípio 

constitucional pela Constituição Federal de 1988. 

 

 

2.4 A Função Social da Propriedade como princípio na Constituição de 

1988  

 

Conforme se pôde identificar, as Constituições do pós-guerra foram 

promulgadas com a preocupação de constitucionalizar valores caros à 

sociedade, como democracia, dignidade da pessoa humana e proteção aos 

direitos fundamentais. Dentro desse novo contexto normativo, o Direito 

passou a desenvolver técnicas de tornar tais normas efetivas no mundo real, 

porque não havia mais espaço para as teorias que interpretavam as normas 

constitucionais como meros aconselhamentos. 

 

Essa nova realidade constitucional, aliada ao crescente movimento 

praticado após a Segunda Guerra Mundial, de moralidade e justeza da norma 

jurídica, fez com que surgissem novos comandos normativos.  

 

Dentro deste novo contexto, a Constituição passou a ser vista como um 

sistema aberto de princípios e regras, permeável a valores jurídicos 

suprapositivos, no qual as ideias de justiça e de realização dos direitos 

fundamentais desempenham um papel central60. 

 

A partir da concepção do expansionismo dos princípios nas 

constituições, passaremos a analisar a força normativa dos princípios e a 

                                                           
60 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O Começo da História. A Nova 
Interpretação Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 6, n.23, p. 148, abr./jun. 2003. 
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importância da positivação da função social da propriedade como princípio 

constitucional brasileiro. 

 

As normas jurídicas podem ser estruturadas como regras ou princípios, 

sendo possível elencar algumas formas de diferenciá-las. Para Ronald 

Dworkin, a primeira diferença entre regras e princípios é em relação ao tipo de 

orientação que elas oferecem (dimensão de validade). As regras seriam 

aplicadas à maneira do tudo ou nada, isto é, ou as regras são válidas para o 

caso concreto e, por isso, aplicadas na sua integralidade, ou não são válidas, 

não sendo, portanto, aplicadas. Sendo assim, no caso de conflito entre duas 

regras, uma delas nunca poderá ser válida61.  

 

Já os princípios não teriam essa dimensão de validade, e sim uma 

dimensão que as regras não possuem: a de peso ou importância. No caso de 

colisão entre princípios, prevaleceria aquele com maior importância para 

aquele determinado caso concreto, sem que isso implicasse na invalidade do 

outro princípio. Em outros casos é possível que o princípio de mais 

importância seja outro.  

 

Dowrkin sustenta que princípio é "um padrão que deve ser observado, 

não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou 

social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou 

equidade ou alguma outra dimensão de moralidade"62. 

 

Robert Alexy, por sua vez, parte de outro critério para diferenciar regras 

e princípios. Segundo o Autor, a diferença entre eles seria qualitativa, sendo 

tais categorias diferentes em relação à estrutura e à forma de aplicação. Em 

suas palavras, "o ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que 

                                                           
61 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. P. 36. 
62 Ibid. P. 38. 



56 
 

 
 

princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 

possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes".63 

 

Robert Alexy defende que regras são normas que expressam deveres 

definitivos, ou seja, definem exatamente o que se deve fazer, devendo ser 

aplicadas sempre por subsunção. Regras só podem ser cumpridas ou não, 

sendo, portanto, mandamentos definitivos. Os princípios, por outro lado, 

seriam mandamentos de otimização, ou seja, normas que obrigam que algo 

seja realizado na maior medida possível, de acordo com as possibilidades 

fáticas e jurídicas. Em outras palavras, princípios são normas que expressam 

deveres prima facie, cujo conteúdo definitivo somente é fixado após a análise 

das condições fáticas e jurídicas do caso concreto. 

 

Em nosso entendimento, os princípios não são meros acessórios 

interpretativos. São enunciados que consagram conquistas da civilização e, 

por isso, aplicam-se a todos os casos concretos. Os princípios têm 

positividade, são normas, obrigam, têm eficácia sobre comportamentos 

públicos ou privados, bem como sobre a interpretação e aplicação de outras 

normas. 

 

Importante salientar que os princípios, enquanto fundamentos 

vinculantes de condutas, pautam não somente a ação do legislador 

constituído, mas também do administrador, do juiz, enfim, de todas as 

pessoas (físicas e jurídicas, públicas e privadas) que compõem a sociedade 

política, no sentido de qualificar, juridicamente, a própria realidade a que se 

referem, indicando qual a posição que os agentes jurídicos devem tomar em 

relação a ela, ou seja, apontando o rumo que deve seguir a regulamentação 

da realidade.  

 

                                                           
63 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. P. 90. 
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Os princípios constitucionais, por serem núcleos valorativos essenciais 

alicerçantes do sistema jurídico, configuram-se como mais que enumerados 

previstos em dispositivos constitucionais: possuem natureza de norma, de lei, 

de preceito jurídico. Ainda, expressam opções políticas fundamentais, 

configuram eleição de valores sociais como fundantes de uma ideia de Estado 

e de Sociedade.  

 

A função social da propriedade foi elevada à condição de princípio pelo 

próprio Texto Constitucional. Está assim expressamente rotulada no Art. 170, 

Inciso III, cujo enunciado veicula normas com alto grau de generalidade e 

abstração: não há a previsão de uma única hipótese de incidência, nem o 

estabelecimento de determinada consequência para sua ocorrência. Sua 

aplicação, portanto, pode ocorrer em uma série indefinida de situações. 

 

José Afonso da Silva, com apoio na classificação de Canotilho, eleva a 

função social da propriedade à categoria dos princípios políticos 

constitucionalmente conformadores, que “explicitam as valorações políticas 

fundamentais do legislador constituinte, nos quais se condensam as opções 

políticas fundamentais e se reflete a ideologia inspiradora da constituição”64. 

 

Ao tentar identificar a consequência da positivação da função social da 

propriedade como princípio da ordem econômica, José Afonso da Silva 

aponta que a intenção do legislador constituinte não era simplesmente 

estabelecer limitação, obrigação e ônus relativamente à propriedade privada, 

mas estabelecer um verdadeiro princípio de transformação da propriedade 

capitalista, sem, contudo, socializá-la: 

 

[...] ao estabelecer expressamente que ‘a propriedade atenderá a sua 
função social’, mas especialmente quando reputou que princípio da 
ordem econômica (art. 170, II e III), a Constituição não estava 
simplesmente pré-ordenando às limitações, obrigações e ônus 
relativamente a propriedade privada, mas adotando um princípio de 

                                                           
64 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. P. 143. 
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transformação da propriedade capitalista, sem socializa-la; um 
princípio que condiciona a propriedade como um todo, não apenas 
seu exercício, possibilitando ao legislador entender com os modos de 
aquisição em geral ou com certos tipos de propriedade, com seu uso, 

gozo, disposição
65

. 
 

Com efeito, os preceitos insculpidos nos Arts. 5º, XXIII, e 170, III, 

podem ser reputados como verdadeiros mandamentos de otimização, 

expressando direitos e deveres prima facie e impondo que algo, notadamente 

a destinação social da propriedade, seja realizada na maior medida possível, 

dadas às circunstâncias fáticas e jurídicas. 

 

Por fim, nas palavras de Jivago Petrucci, a função social da 

propriedade, como princípio constitucional, cumpre diversas funções dentro 

do ordenamento jurídico: vincula os Estado e os particulares e sua aplicação 

pode ocorrer em uma série indefinida de situações66. 

 

 

2.5 Função Social da Propriedade: conceito e alcance 

 

No Direito Positivo, tanto o Estado quanto seus administrados têm 

funções a atender, cumprir, desempenhar e exercer. Tais funções, inclusive a 

de conformar o uso da propriedade a um interesse coletivo, têm por finalidade 

produzir efeitos concretos, ocasionando melhorias para todos. 

 

 A doutrina de Léon Duguit trouxe um conceito jurídico originário de 

função social da propriedade ao defendê-la como uma superação da 

concepção individualista da propriedade, concluindo que ela não tem mais um 

caráter absoluto e nem o homem nem a coletividade têm direitos, mas cada 

indivíduo tem uma função a cumprir na sociedade.  

 

                                                           
65 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. P. 76. 
66 PETRUCCI, Jivago. O Princípio Constitucional da Função Social da Propriedade Privada. P. 
106. 
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 León Duguit pondera que o direito de propriedade não é um direito do 

indivíduo, mas uma função:   

 

Sin embargo, la propiedad es una instituión juridica que se ha formado 
para responder a una necesidad económica, como por otra parte todas lãs 
instituciones jurídicas, y que evoluciona necesariamente con las 
necessidades económicas mismas. Ahora bien, en nuestras sociedades 
modernas la necesidad económica, a la qual ha venido a responder la 
propiedad institución jurídica, se transforma profundamente; por 
consiguiente, la propiedad como institución jurídica deve transformarse 
también. La evolución se realiza igualmente aquí en el sentido socialista. 
Está también determinada por una interdependencia cada vez más 
estrecha de los diferentes elementos sociales. De ahí que la propiedad, par 
decirlo así, se socialice. Esto no significa que llegue a ser colectiva en el 
sentido de las doctrinas colectivistas; pero significa dos cosas: 
primeramente,que la propiedad individual deja de ser un derecho del 
individuo, para convertirse en una función social; y en segundo lugar, que 
los casos de afectación de riqueza a las colectividades, que juridicamente 
deben ser protegidas, son cada día más numerosos67. 

 

No direito brasileiro, a aplicabilidade da função social da propriedade 

nasceu timidamente ao longo de suas Constituições. Em algumas, a 

propriedade era extremamente individualista, desencadeando uma lógica 

imobiliária perversa e com consequências sociais desastrosas, preservando 

resquícios de grandes desigualdades sociais até os dias de hoje. 

 

Com o fim da Primeira Guerra Mundial e de seus efeitos na vida social, 

a concepção da Propriedade como Direito “’inviolável” e “sagrado” foi 

abandonada. As necessidades sociais deram lugar a uma regulação da 

propriedade que se caracterizava pela relativização deste Direito e sua 

subordinação à sua Função Social, à qual competiria servir como grande 

estímulo ao bem-estar do indivíduo. 

 

Tendo em vista os requisitos constitucionais, vigentes de modo 

expresso desde 1988, é interessante acompanhar, na doutrina brasileira, os 

esforços na busca da determinação do conceito de Função Social. Para 

                                                           
67 DUGUIT, León. Las Transformaciones generales del Derecho privado desde el Código de 
Napoléon. P.168-169. 
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Raimundo Alvez, a função social da propriedade busca dar um sentido mais 

amplo ao conceito econômico da propriedade, dispondo-a como uma riqueza 

destinada à produção de bens e à satisfação das necessidades sociais, não 

somente do proprietário, mas da comunidade a que pertence: 

 

A doutrina da Função Social da Propriedade traz consigo o objetivo 
primordial de dar sentido mais amplo ao conceito econômico da 
Propriedade, encarando-a como uma riqueza que se destina à produção 
de bens, para a satisfação das necessidades sociais do seu proprietário, 
de sua família e da comunidade envolvente, em oposição frontal ao arcaico 
conceito civilista de Propriedade. Nesse passo, e a título de exemplo, tem-
se que a mera detenção física, a vontade de dono da doutrina civilista, já 
não basta para que o homem conquiste a Propriedade plena da terra rural, 
pois tudo isso não sem o trabalho produtivo nada representa, nada vale 68.  

 

Gilberto Bercovici destaca que, quando se fala em Função Social, não 

se está fazendo referência às limitações negativas do Direito de Propriedade, 

nem esvaziando os poderes do proprietário.  A Função Social, para o Autor, é 

mais do que uma limitação, trata-se do fundamento, da razão e da justificação 

da propriedade69. 

 

A bem da verdade defendia-se que a Função Social da Propriedade 

operava somente através de imposições negativas (não fazer), porém, 

posteriormente, percebeu-se que o instituto atua principalmente pela via de 

prestações positivas a cargo do proprietário, estabelecendo para o 

proprietário obrigações de agir, na forma de comportamentos ativos na 

direção do proveito social. 

 

De acordo com Comparato, não há que se confundir Função Social da 

Propriedade com restrições ao uso e gozo dos bens. As restrições constituem 

limites negativos ao Direito de Propriedade, enquanto função significa o poder 

de dar ao objeto da Propriedade destino determinado, de vinculá-lo a certo 

                                                           
68 JÚNIOR, Raimundo Alves de Campos. O conflito entre o Direito de Propriedade e o meio 
ambiente. P. 103. 
69 BERCOVICI, Gilberto. A Constituição de 1988 e a Função Social da Propriedade. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, v. 07, jun. 2001, p. 76. 
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objetivo. O adjetivo “social”, por sua vez, estabelece que tal objetivo deve ser 

o interesse coletivo. Não significa isto, necessariamente, que tal objetivo seja 

conflitante com o interesse individual, já que a harmonização entre as duas 

modalidades de interesse é desejável. Todavia, é certo que a Função Social 

da Propriedade corresponde a um poder-dever do proprietário, sancionável 

pela ordem jurídica70. 

 

 Corroborando este entendimento, José Afonso da Silva destaca que é 

de grande relevância distinguir a estrutura do Direito de Propriedade 

(condicionada ao cumprimento de sua Função Social) do exercício do Direito 

de Propriedade, que pode ser limitado. As limitações (das quais são espécies 

as restrições, as servidões e a desapropriação) dirigem-se ao proprietário. Já 

a Função Social é condicionante da propriedade, manifestando-se na 

configuração estrutural desse Direito71. 

 

 Em nosso sentir, em superação ao entendimento de Duguit, parece 

claro que a Propriedade não é Função Social, mas um Direito que deve 

atender a uma Função Social que tem o fim precípuo de atingir um bem 

comum. A função social é a qualidade indeclinável da propriedade que servirá 

o titular da coisa, ao qual caberá o uso, gozo e fruição, porém respeitando o 

direito da coletividade de ter o mesmo direito de usar, gozar e dispor da coisa 

se o titular não der a necessária utilidade ao bem do qual é o seu primeiro 

destinatário72. Ainda, revela Sílvio Luís Ferreira da Rocha73, o termo função, 

utilizado no direito de propriedade, significa o poder de dar ao objeto da 

propriedade destino determinado, de vinculá-lo a certo objetivo. 

 

                                                           
70 COMPARATO, Fábio Konder. A Função Social da Propriedade dos bens de produção. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, ano XXV, n. 63, jul./set. p. 71-
79, 1986. 
71 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. P. 66. 
72 CARVALHO, Francisco José. Teoria da função social do direito. P.148 
73 ROCHA, Sílvio Luís Ferreira. Função Social da Propriedade Pública. P.75 
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Significa dizer que o proprietário pode e deve exercer seu direito, 

contudo, esse exercício deverá seguir aos ditames da norma jurídica, e se 

não cumprir a finalidade útil e econômica da propriedade, poderá perder esse 

direito. 

 

 O alcance da função social da propriedade, no entanto, não é equânime 

com relação às duas categorias de bens: públicos e privados. Maria Sylvia 

Zanella di Pietro afirma que, no direito brasileiro, a Constituição adotou 

expressamente a função social da propriedade privada, porém, agasalhou, 

com menor grau de clareza, o Princípio da Função Social da Propriedade 

Pública, que, segundo a Autora, estaria compreendido pelo Artigo 182, que 

estabelece como objetivo da política de desenvolvimento urbano “o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes””74
. 

 

Conforme se verá com maior grau de detalhamento, além do tema do 

alcance ser controverso, há ainda a problemática da baixa eficácia da norma 

que garante a Função Social e relega ao voluntarismo estatal sua efetividade.  

 

 

2.6 Bens públicos e bens privados 

 

Conforme se verificará com maior grau de detalhamento adiante, para 

se diferenciar bens públicos de bens particulares, o Brasil adotou o critério da 

titularidade ao determinar que são públicos os bens pertencentes às pessoas 

jurídicas de direito público interno.  

 

                                                           
74 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Função Social da Propriedade Pública. Revista eletrônica de 
Direito de Estado. Salvador. Instituto de Direito Público na Bahia., N. 6, p. 07, abr./maio/jun. 2006. 
Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=104. Acessado em 05 abr. 
2019.  

http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=104
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Por exclusão, os bens particulares resumem-se aos pertencentes: às 

pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras; às pessoas jurídicas de direito 

privado, nacionais ou estrangeiras, incluindo-se, nesta categoria as 

sociedades, os partidos políticos e as entidades religiosas; às pessoas 

jurídicas de direito público externo, ou seja, os Estados estrangeiros e todas 

as pessoas regidas pelo direito internacional público, incluindo os bens das 

organizações internacionais75 . 

 

Segundo Silvio Luiz Ferreira da Rocha, para quem a diferença entre a 

propriedade privada e a propriedade pública é de regime jurídico76 - a 

divergência se manifesta em dois pontos, sobre os quais discorremos na 

sequência. 

 

O primeiro, no conteúdo. A nota característica da propriedade privada é 

a possibilidade de o titular do direito de propriedade excluir qualquer outra 

pessoa da posição de desfrutar do bem, salvo se autorizado por ele. Daí 

afirma-se ter o direito de propriedade eficácia erga omnes. O Artigo 1228 fixa 

o conteúdo do direito de propriedade no direito de usar, gozar, dispor e 

reivindicar a coisa: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 

coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a 

possua ou detenha”. 

 

Diferentemente do que ocorre com a propriedade privada, a 

propriedade pública não apresenta conteúdo privatista, pois impede, como 

regra, o uso exclusivo, e torna o bem compartilhado ou compartilhável. 

 

                                                           
75 MARRARA, Thiago. Bens públicos, domínio urbano, infraestruturas. P. 54-55. 
76 Silvio Luiz Ferreira da Rocha aponta que “a distinção entre propriedade pública e propriedade 
privada está calcada na diferença de regimes jurídicos que disciplinam uma ou outra propriedade e 
não no ramo a que pertençam, pois a esse respeito, a doutrina diverge quanto ao ramo a que 
pertence o direito de propriedade”. ROCHA, Silvio Luiz Ferreira da. Função Social da Propriedade 
Pública. P.67. 



64 
 

 
 

O segundo ponto de divergência, segundo o Autor, encontra-se na livre 

disposição da propriedade privada, em contraposição ao fato de a disposição 

da propriedade pública não ser livre, mas sempre vinculada a uma finalidade 

pública: 

 

A propriedade privada contempla a livre disponibilidade do bem pelo 
proprietário, que o pode alienar a título gratuito ou oneroso, ou fazer 
recair sobre ele o ônus que preferir. O mesmo não ocorre com a 
propriedade pública. A disponibilidade do bem só é possível se 
alcançar interesse público predisposto na norma jurídica, como prevê 
o art. 17 da Lei nº 8.666/93 ao estatuir que a “alienação de bens da 
Administração Pública, subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado, será precedida de avaliação [...]” 77. 

  

No presente trabalho, optou-se por analisar a aplicabilidade de sanções 

aos bens públicos de outros entes federados (Estados e União Federal), por 

não recair maiores controvérsias acerca da aplicação de penalidade aos bens 

privados. Por essa razão, passaremos a identificar brevemente as notas 

características da propriedade pública. 

 

 

2.6.1 O conceito de bens públicos 

 

Sobre a identificação de bens públicos no direito brasileiro é possível 

constatar a existência de duas grandes correntes. A primeira corrente 

considera o critério da titularidade para identificar que bens públicos são 

aqueles que pertencem ao Estado. A segunda aponta a utilidade dos bens e, 

nesse sentido, são considerados bens públicos os bens destinados ao 

desenvolvimento de qualquer atividade estatal ou ao uso direto da população 

em geral.   

 

No Brasil, os bens públicos são definidos pelo critério da titularidade, e 

abrangem os bens de propriedade do Estado, ainda que seja ente da 

                                                           
77 FERREIRA DA ROCHA, Silvio Luiz. Função social da propriedade pública. P.69. 
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Administração Indireta, desde que tenha personalidade jurídica de direito 

público interno. 

 

Segundo o Artigo 98 do Código Civil de 2002: “são públicos os bens do 

domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; 

todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencem”. 

 

São pessoas jurídicas de direito público interno, segundo o Artigo 41 do 

Código Civil: “I- a União; II- os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; III- 

os Municípios; IV- as autarquias, inclusive as associações públicas; V- as 

demais entidades de caráter público criadas por lei”. 

 

Cumprido o requisito da titularidade por ente de natureza pública, serão 

bens públicos as coisas móveis e imóveis total ou parcialmente submetidas a 

um regime jurídico de direito público.  

 

2.6.2 Classificação  

 

Os bens públicos encontram-se divididos em três subcategorias: os de 

uso comum do povo, os de uso especial e os bens dominicais, conforme 

dispõe o Artigo 99 do Código Civil: 

 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e 
praças;  
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a 
serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, 
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; 
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas 
de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada 
uma dessas entidades. 

 

O Parágrafo Único aponta que serão bens dominicais o patrimônio 

pertencente às pessoas jurídicas de direito público que tenham estrutura de 

direito privado: “Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os 
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bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado 

estrutura de direito privado”. 

 

Em que pese o legislador ter optado pelo critério da destinação ou 

afetação dos bens, sobretudo na definição da primeira e segunda categoria, 

os bens pertencentes à terceira, ditos dominicais, não gozam de destinação 

pública específica.  

 

Tal fato é evidenciado com a análise do Parágrafo Único do Artigo 99 

do Código Civil, que atribui tais bens à categorial dominial pelo simples fato de 

existirem e pertencerem à pessoa jurídica de direito público, que se tenha 

dado estrutura de direito privado, a menos que a lei disponha de modo 

diverso. Nota-se que, neste caso, pouco importa a destinação pública do bem, 

já que a titularidade por determinado ente já o coloca automaticamente na 

categoria de bens dominicais. 

 

Diante disso, Maria Sylvia Zanella di Pietro entende que, apesar de o 

Código Civil prever a classificação dos bens em caráter tripartite, sob o 

aspecto jurídico, existem apenas duas modalidades de bens públicos: os do 

domínio público do Estado, abrangendo os de uso comum do povo, e os de 

uso especial e do domínio privado do Estado, abrangendo os bens 

dominicais78.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Celso Antônio Bandeira de Mello sintetiza a classificação dos bens 

públicos em relação à sua destinação da seguinte forma: 

 

a) bens de uso comum – são os destinados ao uso indistinto de 
todos, como os mares, ruas, estradas, praças, etc; b) bens de uso 
especial – são os afetados a um serviço ou estabelecimento público, 
como as repartições públicas, isto é, locais onde se realiza a 
atividade pública ou onde está à disposição dos administrados um 
serviço público, como teatros, universidades, museus e outros 

                                                           
78 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. P. 775. 
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abertos à visitação pública; c) dominicais, também chamados 
dominiais – são os próprios do Estado como objeto de direito real, 
não aplicados nem ao uso comum, nem aos uso especial, tais os 
terrenos ou terras em geral, sobre os quais tem senhoria, à moda de 
qualquer proprietário, ou que, do mesmo modo, lhe assistam em 
conta de direito pessoal.79 

 

Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, os bens de uso comum do povo 

podem ser utilizados por todos, em igualdade de condições, sem necessidade 

de consentimento individual por parte da administração. Os bens de uso 

especial “são todas as coisas, móveis ou imóveis, corpóreas ou incorpóreas, 

utilizadas pela Administração Pública para realização de suas atividades e 

consecução de seu fim”80. 

 

Thiago Marrara aponta que os bens de uso comum do povo devem a 

sociedade de modo imediato, razão pela qual são geralmente utilizados pelo 

povo. O Autor reconhece a possibilidade de haver uso privado desses bens, 

uma vez que seu uso é múltiplo e comporta uma série de utilizações. No 

entanto, em caso de disputa, não se poderia privilegiar um uso que 

beneficiasse interesse particular em detrimento dos interesses públicos 

primários. De acordo com o Autor: 

 

[...] seu uso fático é plural. Servem ao povo, aos entes prestadores 
de serviço público ou de atividade econômica e, mesmo ao Estado 
propriamente dito na geração de receitas  ou na consecução de fins 
específicos (ou seja, como meios para a implementação de políticas 
públicas). Destinam-se a usos comuns ordinários, extraordinários e, 
inclusive, a usos privativos, desde que compatíveis com a sua 
afetação81

. 

 

 
Maria Sylvia Zanella di Pietro averba que os bens públicos poderão ser 

analisados à luz da classificação patrimonial, ensinando que, enquanto os de 

uso comum não se submetem à avaliação econômica, os demais possuem 

valoração patrimonial. A diferença, entretanto, em relação aos bens de uso 

                                                           
79 BANDEIRA DE MELLO. Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. P. 780. 
80 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. P. 636. 
81 MARRARA, Thiago. Bens públicos, domínio urbano, infra-estruturas. P. 60. 
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especial e os dominicais, é o caráter inalienável do primeiro, devido à sua 

afetação pública e o caráter alienável do segundo, devido à sua desafetação.  

 

Sobre os bens de uso especial, Thiago Marrara aponta que “ao 

empregar o termo ‘destinados’, o Código parece estender a aplicação do 

princípio da indisponibilidade dos bens de uso especial inclusive aos bens 

ainda não utilizados efetivamente para a prestação dos serviços públicos”82. 

 

Sobre os bens dominicais, Maria Sylvia Zanella Di Pietro aponta que 

comportam uma função patrimonial ou financeira e se submetem a um regime 

jurídico de direito privado: 

 

1- comportam uma função patrimonial ou financeira, porque se 
destinam a assegurar rendas ao Estado, em oposição aos demais 
bens públicos que, são afetados a uma destinação de interesse geral 
[...]; 2- submetem-se a um regime jurídico de direito privado, pois a 
administração pública age, em relação a eles, como um proprietário 
privado83. 

 

No entanto, a própria Autora admite que atualmente não se atribui 

exclusivamente a esses bens o caráter patrimonial e financeiro; já se entende 

que a sua administração poderá visar a objetivos de interesse geral, como é o 

caso da concessão de direito real de uso84. 

 

Discorda Lúcia Valle Figueiredo, para quem os bens dominicais não se 

sujeitam ao regime de Direito Privado. Isso porque, para a Autora, “todo 

patrimônio público rege-se pelo regime de Direito Público”85. 

 

                                                           
82 MARRARA, Thiago. Bens públicos, domínio urbano, infra-estruturas. P. 62. 
83 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. P. 639-640. 
84 “Por exemplo, no Direito brasileiro é prevista a concessão de direito real de uso, para fins de 
urbanização, industrialização, cultivo, e também a sua cessão, gratuita ou onerosa para fins culturais, 
recreativos, esportivos”. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. P. 643. 
85 Para a Autora, os bens dominicais seriam inidentificáveis a partir de um critério residual: “todos 
aqueles que não sejam de ‘uso comum do povo’, quer por sua própria natureza, quer por sua 
destinação específica, ou de ‘uso especial’, afetados a qualquer serviço público”. FIGUEIREDO, Lucia 
Valle. Curso de Direito Administrativo. P. 549-550. 
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Para Thiago Marrara “os bens dominicais não seguem uma única 

destinação concreta, de sorte que podem ser utilizados pela Administração 

discricionariamente para atender aos interesses públicos secundários 

(privativos do ente público) ou primários (de toda a coletividade)”86. 

 

Nesse sentido, as palavras de Hely Lopes Meirelles devem ser 

interpretadas com cautela: 

bens dominiais são aqueles que, embora integrando o domínio 
público como os demais, deles diferem pela possibilidade sempre 
presente de serem utilizados em qualquer fim, ou mesmo, alienados 
pela Administração, se assim o desejar. Daí porque recebem 

também a denominação de bens patrimoniais disponíveis
87. 

 

Especialmente sobre a disciplina do Parágrafo Único do Artigo 99 do 

Código Civil “Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os 

bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado 

estrutura de direito privado”, Thiago Marrara aponta que essas pessoas 

jurídicas seriam as fundações ou associações públicas:  

 

A ‘pessoa jurídica de direito público com estrutura de direito privado’ 
consiste em uma figura aberta criada pelo direito civil para abranger 
entes públicos que copiam estruturas típicas de direito privado, como 
as fundações, não enquadrando, contudo, as empresas estatais, que 
são pessoas de direito privado pelo art. 44 do Código Civil.  
Os bens dessas pessoas de direito público com estrutura de direito 
privado podem ser dominicais ou de uso especial, devendo-se 
observar a natureza da atividade exercida por cada um dos entes 
que se encaixam nesta nova figura civilista88. 

 

Para o Autor, não se incluiria no rol dos bens dominiais o patrimônio das 

empresas governamentais, os quais são bens privados89
. 

 

                                                           
86 MARRARA, Thiago. Bens públicos, domínio urbano, infra-estruturas. P. 65. 
87 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. P. 471. 
88 MARRARA, Thiago. Bens públicos, domínio urbano, infra-estruturas. P. 87. 
89 Discordam desse entendimento Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem “pessoa jurídica de 
direito público com estrutura de direito privado” devem ser consideradas todas as entidades da 
Administração Indireta. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito administrativo. P. 
780; e Marçal Justen Filho, que entende estarem incluídas as entidades administrativas dotadas de 
personalidade jurídica de direito privado, em especial àquelas que explorem atividade econômica. 
FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. P. 719. 
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  Os bens dominiais poderão assumir função patrimonial ao Estado. 

Como é certo que se garanta ao ente público explorar todo o potencial 

econômico de seus bens, a incorreção reside na compreensão de que a 

Administração estaria desobrigada a utilizar o patrimônio dominial com a 

devida observância ao interesse geral. Não se pode olvidar que, antes de 

alojar-se em qualquer categoria, o patrimônio em questão é bem público e, 

como tal, tem a função primeira de atender aos interesses coletivos, sendo 

vedado que a Administração se posicione, tal como particular regido pelo 

direito privado e pretenda o uso egoístico. 

 

 

2.6.3 Regime jurídico dos bens públicos 

 

Preceitua o Artigo 100 do Código Civil que os bens de uso comum do 

povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem sua 

qualificação, na forma que a lei determinar. Por interpretação literal do texto 

de lei, temos que, vez desafetados, estes bens perderão a característica da 

inalienabilidade, com exceção daqueles bens que por sua própria natureza 

não podem sofrer valoração patrimonial, e, por isso, conservar-se-ão 

inalienáveis, tais como rios, mares e praias. 

 

Silvio Luiz Ferreira da Rocha preceitua que inalienabilidade do ponto de 

vista jurídico é a qualidade do que não pode ser alienado, transferido, 

transmitido a terceiro, porém tal característica pode ser removida dos bens de 

uso comum do bem e de uso especial, exceto com relação a alguns bens 

afetados naturalmente ao uso comum, tal qual o ar: “os demais bens públicos 

podem tornar-se alienáveis pela realização da desafetação” 90 

 

José Cretella Junior define a desafetação como “o fato ou a 

manifestação de vontade do poder público mediante a qual um bem do 

                                                           
90 FERREIRA DA ROCHA, Silvio Luiz. Função social da propriedade pública. P.55. 



71 
 

 
 

domínio público é subtraído da dominialidade pública para ser incorporado ao 

domínio privado, do Estado ou do Administrado”91. 

 

Ao decidir pela desafetação, a Administração realiza um juízo de 

conveniência, porque passa a considerar desinteressante para realização de 

sua missão, manter aquele bem em seu patrimônio, decidindo pela 

possibilidade de sua alienação e transferência. 

 

Maria Sylvia Zanella di Pietro adverte que a inalienabilidade, ainda que 

se trate de bens afetados, não é absoluta, pois entende que, apesar destes 

bens estarem fora do comércio, estão fora, esclarece, do comércio de direito 

privado, não podendo ser objeto de relações jurídicas pautadas pelo Código 

Civil, mas podendo, com toda certeza, inserir-se no comércio jurídico de 

direito público, “caso contrário ficaria a Administração impedida de extrair dos 

bens do domínio público toda a sua potencialidade de utilização, em 

consonância com a função social que é inerente à própria natureza da 

propriedade pública”92. 

 

Então, segundo a Autora, os bens, enquanto mantiverem sua afetação, 

poderão ser objeto de alienação de uma entidade pública para outra, 

seguindo normas de direito público93
. Porém, se ocorrer sua transferência 

para a categoria de bens dominicais, isto é, sua desafetação, tornam-se 

disponíveis e poderão ser alienados seguindo as regras do direito privado.  

 

Uma vez desafetado o bem, a alienação deverá observar as regras 

constantes no Artigo 17 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, quais sejam: 

demonstração do interesse público, prévia avaliação e licitação. Aos bens 

imóveis, ainda requer autorização legislativa e licitação na modalidade 

concorrência.  

                                                           
91 CRETELLA JUNIOR, José. Dos bens públicos no Direito brasileiro. P. 105 
92 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. P. 636 
93 Ibid., p. 578. 
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Sobre a segunda característica – imprescritibilidade - tem-se a 

impossibilidade de aquisição da propriedade dos bens públicos pelos 

particulares pelo instituto da usucapião.  

 

No Direito Brasileiro ,a matéria está expressa na Constituição Federal 

em seu Artigo 183, § 3º, “os imóveis públicos não serão adquiridos por 

usucapião” e Parágrafo Único do Artigo 191 “os imóveis públicos não serão 

adquiridos por usucapião”. O primeiro dispositivo proíbe a usucapião de bens 

públicos situados em área urbana, enquanto o segundo proíbe a usucapião de 

imóveis públicos situados em zona rural. O Código Civil, do mesmo modo, 

dispôs no Artigo 102: “os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”. 

 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro critica a proibição de qualquer tipo de 

usucapião de imóvel público pela Constituição de 1988, seja na zona urbana, 

seja na área rural. Para a Autora, “constitui um retrocesso retirar do particular 

que cultiva a terra um dos instrumentos de acesso à propriedade pública, 

precisamente no momento em que se prestigia a função social da 

propriedade”94. 

 

 Na linha oposta ao pensamento da Autora, também estão as decisões 

judiciais. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Sumula 340, estabeleceu 

que “desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais 

bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”. Recentemente, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 619 estabelecendo que “a 

ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza 

precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e 

benfeitorias”. 

 

                                                           
94 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. P. 578. 
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Thiago Marrara aponta que, apesar de parecer inadequada, a 

imprescritibilidade dos bens públicos decorre dos princípios republicanos e da 

supremacia do interesse público, pelos quais não se deve beneficiar um 

indivíduo em detrimento de todos: “naturalmente haveria uma afronta a esses 

valores caso um indivíduo pudesse se apropriar, sem qualquer contrapartida, 

de parcela de um patrimônio que se constitui e se mantém com o esforço e os 

recursos financeiros de todos”95.  

 

A terceira característica deste regime jurídico preserva relação direta 

com a inalienabilidade. Não se mostra possível a pretensão de gravar bem 

público com direito real de garantia, dada a vedação expressa de aliená-los, 

segundo o Artigo 100 do Código Civil. Tornar constrito o bem público, visando 

a garantir a execução, não é sequer o modo correto de o credor alcançar 

satisfação de seu crédito, já que a Constituição Federal, ao tratar de 

Execução contra a Fazenda Pública, impede bens públicos de serem levados 

à praça. 

 

 Celso Antônio Bandeira de Mello nos ensina que os pagamentos 

devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária não são 

assegurados por execução de seus bens, nem são exigíveis de imediato: 

 

O mecanismo procedimental a ser observado é o seguinte: com 
exceção dos créditos de natureza alimentícia, os magistrados, ao 
condenarem uma pessoa de Direito Público, a algum pagamento, 
expedem determinações (precatórios judiciários) que a constituem 
na obrigação de incluir na previsão orçamentária do próximo 
exercício a verba necessária a satisfazer os precatórios que hajam 
sido apresentados até 1° de Julho [...]96. 

 

Da simples leitura se extrai que também está afastada a possibilidade 

de onerar bens de uso comum e bens de uso especial, que são, por natureza, 

inalienáveis. Todavia, ainda poderiam restar resquícios de incerteza sobre os 

                                                           
95 MARRARA, Thiago. Bens públicos, domínio urbano, infra-estruturas. P. 118. 
96 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. P. 992 
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bens da terceira espécie. Hely Lopes Meirelles não se manteve alheio e 

comentou: 

 

Se tais bens, embora alienáveis, são impenhoráveis por lei, não se 
prestam a execução direta, que é consectário lógico do vínculo real, 
que se estabelece entre a coisa e a ação do credor hipotecário, 
pignoratício, anticrético[...] Uma garantia real que não contasse com 
a execução direta da coisa onerada deixaria de satisfazer seus fins, 
desgarantindo o direito do credor. Não seria de modo algum, 
garantia real97. 

 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro complementa o entendimento, 

salientando que é descabido pretender gravar um imóvel com ônus real, sem 

que pudesse levá-lo ao praceamento:  

 

[...] o processo de execução contra a Fazenda Pública obedece as 
normas próprias estabelecidas no artigo 100 da Constituição Federal 
e que excluem qualquer possibilidade de penhora de bem público, 
seja qual for a sua modalidade. Não poderia a Fazenda Pública, nem 
mesmo com autorização legislativa, abrir mão da impenhorabilidade 
com que a própria Constituição quis proteger os bens públicos de 
qualquer natureza98. 

 

 
Thiago Marrara concorda que a impenhorabilidade decorre da regra da 

inalienabilidade e aponta que somente os bens que podem ser alienados 

podem ser dados em penhor, hipoteca e anticrese, nos termos do Artigo 1420 

do Código Civil. Além disso, segundo o Autor, somente as pessoas 

competentes para alienar certo bem poderiam dá-lo como garantia real. Uma 

vez que o Estado não pode alienar os bens do domínio público, salvo se 

forem transformados em bens do domínio privado ou particular, não é lícito 

que os entregue em garantia99. 

 

Os bens dominicais se submetem, em certa medida, a regime jurídico 

distinto dos bens de uso comum do povo e dos bens de uso especial. No 

entanto, tais bens – também considerados integrantes do patrimônio 

                                                           
97 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. P. 538  
98 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. P. 643 
99 MARRARA, Thiago. Bens públicos, domínio urbano, infra-estruturas. P. 120. 
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disponível do Estado – estão submetidos ao regime jurídico do direito civil, 

com certas derrogações impostas em razão do interesse público.  

 

Por essa razão, ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro que, quanto aos 

bens dominicais, por não estarem afetados a uma finalidade pública 

específica, podem ser alienados por meio de institutos do direito privado 

(compra e venda, doação, permuta) ou do direito público (investidura, 

legitimação de posse e retrocessão)100
.  

 

Por essa razão, José dos Santos Carvalho Filho reputa que é mais 

correto denominar alienabilidade condicionada e não inalienabilidade, já que 

“se é certo que, em algumas situações especiais, os bens públicos não 

podem ser alienados, não é menos certo que, na maioria das vezes, podem 

ser alteradas tais situações de modo a tornar possível a alienação”101. 

 

A possibilidade de alienação dos bens dominicais sem a necessidade 

de prévia desafetação traduz uma das diferenças de regime jurídico com as 

duas outras subespécies de bens públicos. Entretanto, o regime jurídico a que 

está submetida  a alienação dos bens dominiais não dispensa outros 

requisitos exigidos por lei, tais quais a demonstração de interesse público, 

prévia avaliação, licitação e autorização legislativa, em se tratando de bens 

imóveis. 

 

Sobre a imprescritibilidade, Silvio Luiz Ferreira da Rocha aponta que a 

imprescritibilidade dos bens dominicais sofreu exceções em determinados 

períodos. Como exemplo, cita que as terras devolutas não destinadas a 

qualquer uso público puderam ser usucapidas no período de vigência da 

                                                           
100 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. P. 574. 
101 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. P. 1151 
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usucapião pro labore prevista nas Constituições de 1934, 1937, 1946 e da 

usucapião especial prevista na Lei 6.969/1971102. 

 

Com a Constituição de 1988 tal questão ficou superada com a redação 

dos Artigos 183, Parágrafo 3º, e 191, Parágrafo Único, que vedam 

expressamente a usucapião em terras urbanas e terras rurais.   

 

Também, as decisões jurisprudenciais recentes vão ao sentido de não 

admitir que seja autorizada qualquer reivindicação real, ainda que se tratem 

de bens dominicais.   

 

O entendimento dos Tribunais, cristalizado e consolidado no enunciado 

da Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal103 e, recentemente, no 

enunciado da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, ratifica a doutrina e 

jurisprudência majoritária sobre a detenção de bens públicos: “a ocupação 

indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, 

insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. 

 

Com efeito, a ocupação destes bens não induz posse, mas mera 

detenção, condição precária que não permite a prescrição aquisitiva 

(usucapião) ou o resguardo de outro direito ou prerrogativa processual (como 

o ajuizamento de ações possessórias ou indenizatórias por benfeitorias). 

 

Detenção e posse são conceitos que se distinguem. Quem é detentor 

não se encontra na posse, apenas conserva a coisa em seu poder e em nome 

de outrem, do possuidor, daí não gozar de proteção possessória, nem vir a 

obter a aquisição do domínio mediante a usucapião104 

 

                                                           
102 FERREIRA DA ROCHA, Silvio Luiz. Função social da propriedade pública. P. 62. 
103 “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não 
podem ser adquiridos por usucapião”. 
104 NADER, Paulo. Curso de direito civil. P.230. 
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Sobre a impenhorabilidade e impossibilidade de oneração, os bens 

dominicais gozam da mesma proteção que recai aos bens de uso comum do 

povo e bens de uso especial. Para Hely Lopes Meirelles, desde que a 

Constituição da República retirou a possibilidade de penhora de bens da 

Fazenda Pública federal, estadual e municipal, retirou também a possibilidade 

de oneração de tais bens, uma vez que a execução de toda garantia real 

principia pela penhora, na ação executiva correspondente, para a 

subsequente satisfação da dívida mediante praceamento ou adjudicação do 

bem dado em garantia105. 

 

Em relação ao regime jurídico das empresas estatais, ao analisar o 

critério adotado pelo Código Civil para diferenciar bens particulares e públicos, 

tem-se que o Artigo 98 destaca como sendo bens públicos os bens 

“pertencentes às pessoas jurídicas de direito público”. E o Artigo 41 

estabelece que são pessoas jurídicas de direito público interno: “I - a União; II 

- os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; III - os Municípios; IV - as 

autarquias, inclusive as associações públicas e; V - as demais entidades de 

caráter público criadas por lei”. 

 

Pelo Inciso V do Artigo 41 não se poderia compreender que são 

públicos os bens das empresas públicas e sociedades de economia mista, 

porque as empresas governamentais não são criadas por lei, mas apenas 

autorizadas a funcionar106. 

 

Disso decorre que os bens do patrimônio dessas empresas não são 

bens públicos, senão meros bens privados. Isso não significa que a 

legislação, a considerar as funções desses bens, não lhes tenha reservado 

                                                           
105 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. P. 525.  
106 Art. 37, XIX, Constituição Federal “ somente por lei específica poderá ser criada autarquia e 
autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, 
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação”. 
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um regime jurídico diferenciado, mais próximo do direito público, a que Thiago 

Marrara denomina de “bens integrantes do domínio público impróprio”107.  

 

Para Thiago Marrara, os bens das pessoas jurídicas de direito privado, 

mesmo das estatais, são originariamente bens particulares, ou seja, bens 

regidos por regras de direito privado. No entanto, quando esses mesmos bens 

passam a exercer função análoga a dos bens de uso especial, com respaldo 

de um título jurídico de delegação de serviços públicos e de uma declaração 

de essencialidade que os torne bens reversíveis, transformam-se em bens do 

domínio público impróprio108.   

 

Prossegue o Autor averbando que, em razão do regime publicístico ser 

excepcional, suas regras agasalharão apenas:  

 

1. Os bens efetivamente empregados na prestação dos serviços 
públicos, tais como os ônibus em operação, no caso de serviço de 
transporte; 2. Os bens de propriedade das empresas que serão 
potencialmente utilizados na prestação dos serviços como os 
equipamentos e redes em fase de implantação, e os estoques de 
bens fungíveis ou as reservas financeiras, dentro dos limites 
quantitativos razoáveis à continuidade dos serviços, nos termos 
oficialmente planejados109. 
 

 
Marrara sustenta que os bens das empresas estatais gozam de 

inalienabilidade relativa, ao passo que apenas poderiam ser alienados os 

bens que não causem redução na qualidade dos serviços prestados. Mesma 

lógica se aplicaria sobre a imprescritibilidade, de modo que apenas poderiam 

ser objeto de prescrição aquisitiva em favor de terceiro os bens que não 

estejam empregados na prestação do serviço público, bem como aqueles 

potencialmente necessários110.   

 

                                                           
107 MARRARA, Thiago. Bens públicos, domínio urbano, infra-estruturas.  P. 124. 
108 Ibid. P. 125. 
109 Ibid. P. 125. 
110 MARRARA, Thiago. Bens públicos, domínio urbano, infra-estruturas.  P. 127. 
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 Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as sociedades 

de economia mista e as empresas públicas estão submetidas ao regime 

próprio das pessoas jurídicas de direito privado. Não obstante, o STF tem 

estendido algumas prerrogativas da Fazenda Pública a determinadas 

empresas estatais prestadoras de relevantes serviços públicos, como é o 

caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT (RE 220.906, Rel. 

Min. Maurício Corrêa), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

Infraero (ARE 987.398-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) e diversas companhias 

estaduais de saneamento básico (ACO 2.730 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; 

ACO 1.460-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli), quando não atuam em regime de 

concorrência e não há comprovação de acúmulo ou distribuição de lucros. 

 

 Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado o 

entendimento de que bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de 

economia mista sujeitos a uma destinação pública podem ser considerados 

bens públicos, insuscetíveis, portanto, de usucapião (AREsp nº 1.719.589, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão). 

 

 No que tange à questão da impenhorabilidade dos bens afetados ao 

serviço público, a orientação do STJ tem reconhecido como impenhoráveis os 

bens de sociedade de economia mista prestadora de serviço público, desde 

que destinados à prestação do serviço ou que o ato constritivo possa 

comprometer a execução da atividade de interesse público (AgRg no AREsp 

37.545/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, AgRg no REsp 1.070.735/RS, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; AgRg no REsp 1.075.160/AL, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, REsp 521.047/SP, Rel. Ministro Luiz Fux). 

 

A despeito da natureza jurídica desses bens, depreende-se que o 

esforço doutrinário e as recentes decisões dos Tribunais Superiores são no 

sentido de proteger os bens pertencentes às empresas estatais apenas 

quando sejam realmente úteis e necessários à prestação do serviço. 
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Feita esta breve digressão a respeito das características inerentes aos 

bens públicos, as quais demonstram possuir regime jurídico distinto dos bens 

privados, passaremos a analisar a incidência do Princípio da Função Social 

aos bens públicos. 

 

 

2.7 Reconhecimento da incidência do Princípio da Função Social aos 

bens públicos 

 

É persistente, na doutrina, a controvérsia quanto à possibilidade de 

se falar em função social da propriedade pública. Isso porque, 

primeiramente, alega-se que se ria pleonasmo, haja vista que, estando o 

poder público vinculado ao cumprimento do interesse público, ao bem 

comum, não há dúvidas de que todo o patrimônio público deve estar 

vinculado às finalidades sociais. Por outro lado, a propriedade pública, 

pelo simples fato de estar sob o domínio do ente público, cumpriria função 

social, pois, em que pese a titularidade destes bens ser da pessoa jurídica 

estatal, os mesmos se submetem ao regime jurídico público, precisamente 

com o intento de se tutelar a sua utilização para atender ao interesse 

público.  

 

A doutrina classifica o interesse público em interesse público 

primário e interesse público secundário. O primário representa o interesse 

social, o interesse comum do povo, e o secundário representa 

especificamente o interesse do Estado. 

 

Nas lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, o interesse público é 

a dimensão pública dos interesses individuais: “o interesse público deve ser 

conceituado como o interesse resultante do conjunto dos interesses que os 
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indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de 

membros da Sociedade e pelo simples fato de o serem”111 

 

A expressão interesse público, em sendo um conceito jurídico 

indeterminado, é, por vezes, vaga e imprecisa, sujeita a várias 

interpretações, a depender do caso concreto. No entanto, não se pode 

confundir os interesses públicos que têm como sujeito os indivíduos 

componentes de uma sociedade com os interesses individuais da 

organização estatal, que tem como sujeitos essas próprias organizações. 

 

Não por outra razão, Letícia Queiroz de Andrade aponta que a 

qualificação dos interesses estatais (interesse público secundário) como 

interesses públicos constitui impropriedade técnica e decorre da adoção 

do critério do proveito público e sua relação com a administração112
. 

 

O Estado existe e foi assim concebido para realização dos 

interesses públicos primários, razão pela qual os seus próprios interesses 

devem estar relacionados, em alguma medida, àqueles interesses em 

função dos quais foi concebido. 

 

A propriedade pública se dirige, em tese, ao atendimento dos 

interesses de todas as pessoas e, por isso, referir-se à sua função social 

costuma parecer dispensável, uma repetição inútil daquilo que já lhe é 

reconhecido como essencial. 

 

No entanto, o fato de a propriedade ser pública não garante, por si 

só, o cumprimento da função social, que depende, sim, da finalidade da 

utilização dos imóveis públicos. 

 

                                                           
111 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. P. 51. 
112 ANDRADE, Leticia Queiroz de. Desapropriação de bens públicos à luz do princípio 
federativo. P. 96.  
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Corroboram este entendimento – de que aos bens públicos é 

imperioso o cumprimento da função social – as palavras da Autora 

Cristiana Fortini: 

 

A Constituição da República não isenta os bens públicos do dever 
de cumprir função social. Portanto, qualquer interpretação que se 
distancie do propósito da norma constitucional não encontra 
guarida. Não bastasse a clareza do texto constitucional, seria 
insustentável conceber que apenas os bens privados devam se 
dedicar ao interesse social, desonerando-se os bens públicos de 
tal mister. Aos bens públicos, com maior razão de ser, impõe-se o 
dever inexorável de atender à função social113 

 

Acerca do sustentáculo normativo a respeito do tema, no intuito de 

estabelecer parâmetros para o cumprimento do Princípio da Função Social da 

Propriedade de modo a torná-lo real, aplicável e, porque não lembrar, passível 

de sanção em caso de descumprimento, o constituinte no Artigo 182, 

Parágrafo 2° estabeleceu que o seu cumprimento se dará “quando [a 

propriedade] atender as exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas no Plano Diretor”. 

 

Em análise literal, a Constituição Federal faz uso apenas do vocábulo 

propriedade sem fazer diferenciação entre o regime jurídico que ela estaria 

submetida, indicando competir à legislação municipal dizer se a propriedade 

está cumprindo sua função social e, em caso de descumprimento, por força 

do Artigo 41, Inciso III, da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade)114, 

e da própria Constituição, permitir que se apliquem as sanções previstas no 

Artigo 182, Parágrafo 4°, da Constituição Federal115. 

 

                                                           
113 FORTINI, Cristiana. A função social dos bens públicos e o mito da imprescritibilidade. 
Revista Brasileira de Direito Municipal, Belo Horizonte, v. 5, n. 12, p. 117, abr./jun 2004. 
114 Art. 41. O Plano Diretor é obrigatório para cidades: III – onde o Poder Público municipal pretenda 
utilizar os instrumentos previstos no § 4o do Art. 182 da Constituição Federal; 
115 Reitera-se aqui que as sanções previstas na Constituição só poderão ser exercidas pelo 
Município que tiver editado a planificação, seja em caráter obrigatório, seja em caráter facultativo (Art. 
41, III, Estatuto da Cidade). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
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A questão que se apresenta é se o ente estatal – que só existe e detém 

competências em razão de finalidades públicas (deveres-poderes) –, quando 

proprietário de bens, está sujeito a imposições municipais que, em última 

análise, forcem-no a utilizar esses mesmos bens em benefício da coletividade.   

 

Isto porque, a apropriação de bens pelo Estado somente pode ser 

entendida à luz do conceito de função pública. Só se admite a apropriação de 

bens pelo Estado se vista como meio para a consecução das finalidades 

estatais. Não há, pois, na relação que se estabelece entre o ente estatal e os 

demais sujeitos passivos universais do direito de propriedade o resguardo de 

poderes com finalidades individuais116.  

 

Por essa razão, há autores que negam haver sujeição dos bens 

públicos ao Princípio da Função Social da Propriedade. Eros Grau esclarece 

que, em sua visão, seria imprestável falar de função social da propriedade 

estatal porque ela já seria dinamizada no exercício de uma função pública: 

 

[...] a ideia da “função social” como vínculo que atribui à 
propriedade conteúdo específico, de sorte a moldar-lhe um novo 
conceito, só tem sentido e razão de ser quando referida à 
“propriedade privada”. A alusão à função social da “propriedade 
estatal” qualitativamente nada inova, visto ser ela dinamizada no 
exercício de uma “função pública”117. 

 

Em sentido contrário, Maria Sylvia Zanella Di Pietro defende a 

aplicabilidade do princípio constitucional à propriedade pública a partir da 

conjugação de usos variados que cada tipo de bem público suporta: 

 

Com relação aos bens de uso comum do povo e bens de uso 
especial, afetados, respectivamente, ao uso coletivo e ao uso da 
própria Administração, a função social exige que ao uso principal a 
que se destina o bem sejam acrescentados outros usos, sejam 
públicos ou privados, desde que não prejudiquem a finalidade a que 
o bem está afetado. Com relação aos bens dominicais, a função 

                                                           
116 PETRUCCI, Jivago. O Princípio Constitucional da Função Social da Propriedade Privada. 
P.104.  
117 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. P. 249  
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social impõe ao poder público o dever de garantir a sua utilização por 
forma que atenda às exigências fundamentais de ordenação da 
cidade expressas no plano diretor, dentro dos objetivos que a 
Constituição estabelece para a política de desenvolvimento 
urbano118

.  

 

Sílvio Luís Ferreira da Rocha defende que o fato de o Poder Público ter 

o dever de afetar seus bens a fins de interesse da coletividade não exclui a 

incidência do Princípio Da Função Social da propriedade: 

 

O fim obrigatório que informa o domínio público não acarreta sua 
imunização aos efeitos emanados do princípio da função social da 
propriedade, de modo que o princípio da função social da 
propriedade incide sobre o domínio público, embora haja a 
necessidade de harmonizar o referido princípio com outros. O 
princípio da função social da propriedade incide sobre os bens de 
uso comum mediante paralisação da pretensão reintegratória do 
Poder Público, em razão de outros interesses juridicamente 
relevantes, sobretudo o princípio da dignidade da pessoa humana; 
incide também sobre os bens de uso comum mediante paralisação 
da pretensão reivindicatória do Poder Público com fundamento no 
art. 1228, §4.º, do Código Civil. O princípio da função social incide, 
também, sobre os bens de uso especial mediante submissão dos 
referidos bens aos preceitos que disciplinam a função social dos 
bens urbanos, especialmente ao atendimento da função social das 
cidades. O princípio da função social incide, outrossim, sobre os 
bens dominicais conformando-os à função social das cidades e do 
campo e viabilizando a aquisição da propriedade dos referidos bens 
pela usucapião urbana, rural e coletiva119.  

 

Contrariamente a este entendimento, Nilma Abe de Castro sustenta que 

a aplicação do instituto da função social à propriedade pública esbarraria em 

diversos óbices, revelando-se incompatível com o regime de Direito Público, 

de modo que a sua incidência implicaria no enfraquecimento injustificado do 

regime jurídico público princípio federativo, autonomia de administração dos 

                                                           
118 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Função Social da Propriedade Pública. Revista eletrônica de 
Direito de Estado. Salvador. Instituto de Direito Público na Bahia., N. 6, p. 09, abr./maio/jun. 2006. 
Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=104. Acessado em 05 abr. 
2019. 
119 FERREIRA DA ROCHA, Silvio Luiz. Função social da propriedade pública. P. 159-160. 

http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=104
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entes federados, obediência à lei orçamentária, imunidade tributária, 

indisponibilidade do interesse público)120. 

 

De fato, é inegável que os bens públicos e os bens privados gozam de 

tratamento distinto, precipuamente em razão do regime jurídico a que se 

submetem. No entanto, não é mais permitida a noção antiga do direito de 

propriedade, que garantia ao proprietário o livre uso de seus bens, sem 

qualquer referência a necessidade de promoção da Justiça Social. 

 

A Autora também sustenta que o imóvel público possui um titular (ente 

público) totalmente distinto do administrador (agente público) e do beneficiário 

(coletividade), de modo que, em sua visão, seria bem mais eficiente identificar 

os deveres e as sanções jurídicas imputáveis aos administradores dos 

imóveis públicos e a eles atribuir as consequências jurídicas decorrentes do 

descumprimento dos deveres de gestão121. 

 

A responsabilização do agente por improbidade administrativa, nos 

termos da Lei 8.429/92, pela ação ou omissão de que resulte a má gestão do 

patrimônio público é cabível e necessária, porém não resolve a questão 

relativa à adequação do imóvel ao Plano Diretor Municipal.  

 

Silvio Luís Ferreira da Rocha aponta que se deve reconhecer a função 

social da propriedade como princípio dinâmico e multifacetado que pode ser 

atualizado com novos conteúdos sempre que isso se mostrar útil e relevante à 

concretização de outros princípios a que ela serve, como o princípio da 

dignidade da pessoa humana:  

 

Os institutos jurídicos [...] não esgotam o potencial de eficácia do 
princípio da função social da propriedade, enquanto valor acolhido no 

                                                           
120 CASTRO, Nilma Abe de. Notas sobre a inaplicabilidade da função social à propriedade pública. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional. Brasília. N. 11. Jan./jun. 2008. Disponível em: 
http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/34731. Acessado em 20 mar. 19. 
121 Ibid. 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/34731
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ordenamento jurídico, sendo possível a jurisprudência atualizar-lhe o 
sentido e fazer incidir, no caso concreto, o princípio da função social 
em situações não pensadas pelo legislador, mas que revelam um 
uso da propriedade contrário ao fim social. Quer-se com isso afirmar 
que o princípio da função social da propriedade encontra-se no 
sistema como um princípio que pode ser atualizado com novos 
conteúdos sempre que isso se mostrar útil e relevante à 
concretização de outros princípios a que ela serve, como os 
princípios da socialidade e da dignidade da pessoa humana122.  
 

 

 Em sentido oposto, Jivago Petrucci entende que as exigências 

decorrentes da função social seriam insustentáveis aos bens públicos porque 

a razão de existir do ente estatal é a observância das finalidades públicas: 

 

Entendemos que a sujeição da propriedade pública às exigências 
decorrentes da função social é insustentável. Afirmar que o ente 
estatal – que só existe e detém competências em razão de 
finalidades públicas (deveres-poderes) -, quando proprietários de 
bens, está sujeito a imposições que, em última análise, forcem-no a 
utilizar esses mesmos bens em benefício da coletividade é 
verdadeira tautologia, quiçá enorme inutilidade123

.  

 

O fato é que o Princípio da Função Social da Propriedade Pública tem 

sua existência negada por uns e afirmada por outros. No que se refere às 

sanções decorrentes do descumprimento da função social da propriedade 

pública, as dificuldades jurídicas para a sua aplicação não deveriam impedir o 

reconhecimento da existência do princípio. Na realidade, conforme se verá 

adiante, podem existir determinados impedimentos constitucionais para a 

aplicação de certas sanções em caso de descumprimento da função social 

pela propriedade imobiliária pública, mas isso não pode significar 

insubordinação do patrimônio público ao Princípio da Função Social. 

 

Assim é que além de todos os preceitos legais e constitucionais que 

estabelecem deveres para a Administração em relação à gestão do seu 

patrimônio, devem ser observadas, também, as prescrições do Plano Diretor, 

instituído através de lei municipal. 

                                                           
122  ROCHA, Silvio Luís Ferreira da. Função Social da Propriedade Pública. P. 119 
123 PETRUCCI, Jivago. O Princípio Constitucional da Função Social da Propriedade Privada. P. 
104. 
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Sílvio Luís Ferreira da Rocha fornece um exemplo em que o uso 

especial de um bem público choca-se com a função social desse mesmo bem. 

O Autor cita a hipótese de uma extensa área pública, localizada em região 

densamente habitada, que está sendo usada como pátio de veículos 

imprestáveis à Administração. A partir do caso citado, indaga se o imóvel 

público pode ser considerado subutilizado à luz das diretrizes do Plano Diretor 

e, com isso, sujeitar-se às sanções previstas no Estatuto da Cidade, ou não. 

Em última análise, resta saber se os bens públicos considerados de uso 

especial também estariam sujeitos ao cumprimento da função social da 

propriedade urbana. E se, de fato, estiverem condicionados à uma função 

social, cabe indagar se podem ser aplicadas as sanções previstas124. 

 

Para Sílvio Luís Ferreira da Rocha, a função social da propriedade 

informa e conforma o conteúdo de todas as propriedades, inclusive das 

públicas, pois as normas do Estatuto da Cidade buscam ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, sem 

discriminar entre propriedade urbana privada e propriedade urbana pública125. 

 

Nesse diapasão, o mesmo Autor recorda que o Texto Constitucional, ao 

prever que a propriedade deve cumprir sua função social, não discrimina a 

propriedade privada da pública. Em outras palavras, toda a propriedade deve 

cumprir sua função social, independentemente de sua natureza pública ou 

privada. 

 

 Sem dúvidas, os bens dominiais são a espécie de bem público mais 

suscetível de consequências pela aplicação do Princípio da Função Social da 

Propriedade, já que estes bens são pertencentes à Administração Pública, 

mas que não estão afetados por nenhuma finalidade específica. 

                                                           
124 LEVIN, Alexandre. Parcelamento, edificação e utilização compulsórios de imóveis públicos 
urbanos. P. 167. 
125 ROCHA, Silvio Luís Ferreira da. Função Social da Propriedade Pública. P. 140. 
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Apesar de não estarem afetados por um determinado fim social e de 

comporem o domínio privado do patrimônio estatal, não há liberdade para sua 

utilização sem observância do Princípio da Função Social da Propriedade.  

 

A liberdade que o Estado goza na administração dos bens dominiais 

não pode ser considerada insurgência ao dever de adaptá-lo ao fim social da 

propriedade. Ainda que se considere que o Estado possa agir como 

proprietário privado em relação a estes imóveis (bem dominial) não há como 

afastar o dever de coibir o uso egoístico. 

 

 Porque não se pode olvidar que o bem dominial é bem público e, em 

que pese não possuir afetação inerente, no silêncio da lei, submete-se às 

normas de direito privado. Assim, a atuação do Estado pode assemelhar-se a 

do particular em relação ao seu patrimônio. 

 

Não se pode pretender, no entanto, que estes bens públicos sejam 

usados de forma egoísta e despeitosa à sociedade, pelo contrário: por não 

possuírem inerente afetação social, submetem-se mais facilmente às regras 

da função social da propriedade, pois aqui não há que se falar em dois 

interesses públicos contrapostos, quando muito haverá o esforço de um ente 

tentando coadunar seu uso ao máximo benefício da coletividade. Esta sim é 

tentativa louvável, a qual consiste em evidente cumprimento do Princípio da 

Função Social. 

 

Para Silvio Luiz Ferreira da Rocha não há interesse público nos bens 

dominiais, assim como nos bens privados, capaz de justificar sua insubmissão 

a todos os efeitos do Princípio da Função Social da Propriedade e, por isso 
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mesmo, estes bens poderiam ser objeto de usucapião. A imprescritibilidade, 

segundo ele, deveria recair tão somente aos bens afetados126.   

 

O Autor prossegue sustentando que a imprescritibilidade é 

característica que compreende apenas os bens de uso comum do povo e de 

uso especial (bens afetados a uma dada destinação pública), salientando que 

não haveria interesse público, genérico ou específico que justificasse a 

insubmissão da classe de bens dominicais a todos os efeitos do Princípio da 

Função Social da Propriedade:  

 

Resta claro, no entanto, no Brasil, a dificuldade em aceitar de pronto 
este posicionamento, porque, em última análise, o texto 
constitucional vedaria, para os bens públicos, a aquisição por 
usucapião. Para contornar esta aparente proibição é preciso, como 
dito acima, recorrer ao princípio da função social da propriedade e 
dele extrair, por inteiro sua eficácia normativa [...]. 
No caso dos bens dominiais, semelhantes aos bens privados, o 
princípio da função social da propriedade comporta o efeito de 
submetê-los à força aquisitiva da posse continua e pacifica, não 
bastando para impedir este efeito uma proposição genérica que 
subtrai os bens públicos do raio de ação da prescrição aquisitiva. 
Com efeito, não há interesse público, genérico ou especifico que 
justifique a insubmissão da classe de bens dominicais a todos os 
efeitos do princípio da função social da propriedade [...]. Os bens 
dominiais podem ser objeto de usucapião; assim, é possível que 
ocorra a aquisição da propriedade de bem dominical por quem esteja 
na posse mansa, pacifica e ininterrupta do bem, por isto representar 
o pleno atendimento da função social da propriedade. A supremacia 
da posse sobre a propriedade apresenta-se com todo o vigor nessa 
ideia. Não haverá desrespeito ao artigo da Constituição que proíbe a 
usucapião de bens públicos, se entendermos recair a proibição 
apenas nos bens de uso comum e nos bens de uso especial, 
excluídos, portanto, os bens dominiais. [...]. Portanto, os Arts 183, 
parágrafo 3° e 191, parágrafo único. Da Constituição federal, não 
configurariam óbice instransponível à perda da propriedade pela 
usucapião dos bens dominicais” (grifos nossos)127.  

 

                                                           
126 ROCHA, Silvio Luís Ferreira da. Função Social da Propriedade Pública. P. 147. Para Maria 
Sylvia Zanella di Pietro, há o cumprimento da função social, quando o bem dominial submete-se aos 
instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade.  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 
Função Social da Propriedade Pública. Revista eletrônica de Direito de Estado. Salvador. Instituto 
de Direito Público na Bahia., N. 6, abr./maio/jun. 2006. Disponível em: 
http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=104. Acessado em 05 abr. 2019.  
 
127  ROCHA, Silvio Luís Ferreira da. Função Social da Propriedade Pública. P. 148. 

http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=104
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A Constituição, no entanto, em seu Artigo 183, §3º, dispõe: “Os imóveis 

públicos não serão adquiridos por usucapião”. Tal entendimento encontra 

raízes profundas também nas decisões judiciais dos tribunais superiores, 

estando, inclusive na Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal “Desde a 

vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, 

não podem ser adquiridos por usucapião”.  

 

 Ainda, recentemente, em 24 de outubro de 2018, a Corte Especial do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou a Súmula 619, estabelecendo ser 

indevida qualquer tipo de ocupação em bem público: “a ocupação indevida de 

bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de 

retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.  

 

 A Súmula 619 traz dois aspectos importantes na disciplina dos bens 

públicos: estabelece que aquele que ocupa indevidamente bem público não 

tem legitimidade para manejar ações possessórias, por não haver posse, mas 

mera detenção, e aponta a inexistência do dever de indenizar as benfeitorias 

feitas pelos ocupantes por parte da Administração Pública.  

 

 Por mais que a legitimidade da usucapião em bem público dominial 

pareça o caminho natural para a concretização da Função Social da 

Propriedade, em nosso ordenamento jurídico esta possibilidade tornou-se 

ainda mais distante após a edição da Súmula 619 do STJ. 

 

 Ainda que existam dificuldades jurídicas para aplicação das sanções 

decorrentes do descumprimento da Função Social da Propriedade Pública, o 

que será melhor tratado a seguir, há que se reconhecer a incidência do 

princípio aos bens públicos, sob pena de tornar um determinado grupo de 

bens imune ao planejamento urbano. 
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 Importa-nos nesse passo inclusive rememorar a Resolução nº 34, do 

Conselho das Cidades (CONCIDADES), do Ministério das Cidades, que 

revela o conteúdo obrigatório dos planos diretores: “Art. 1º O Plano Diretor 

deve prever, no mínimo: [...] II- as ações e medidas para assegurar o 

cumprimento da função social da propriedade urbana, tanto privada como 

pública”. 

 

 Na referida resolução fica claro o caráter obrigatório do delineamento no 

Plano Diretor da Função Social da Propriedade, inclusive aos entes públicos, 

em defesa do interesse local. Em nosso entendimento, não deveria ser 

legítimo aos Municípios se furtarem em delinear no seu Plano Diretor o 

Princípio da Função Social da Propriedade Urbana para todas as espécies de 

proprietários, sejam eles públicos ou privados, porque, conforme visto, o 

tratamento constitucional à Função Social da Propriedade abrange 

indistintamente todas as propriedades. 

 

  

2.8 Iniciativas de lei relativas ao Patrimônio Imobiliário da União  

 

Apesar de a presente dissertação se restringir à análise da 

possibilidade jurídica de o Município aplicar as sanções estabelecidas pelo 

legislador constituinte no Artigo 182, quando o imóvel descumpridor do 

Princípio da Função Social da Propriedade pertencer aos Estados e/ou à 

União Federal, reconhecem-se alguns avanços na disciplina dos bens 

públicos, seja por meio da instituição do capítulo da Política Urbana na 

Constituição Federal, seja pela instituição de inúmeros instrumentos de 

planejamento no Estatuto da Cidade (alguns aplicáveis à propriedade 

pública), seja pela própria Lei de Parcelamento do Solo (Lei Federal 

6.766/79), seja pela criação da Secretaria do Patrimônio Público da União, 

seja pelas normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização 

Fundiária Urbana (Reurb), dentre outras iniciativas.  
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 Apenas em breves notas, ressaltamos que o Patrimônio Imobiliário da 

União tem papel essencial na estratégia de desenvolvimento do país na 

medida em que provê o insumo fundamental – espaço físico – para 

assentamento das ações e projetos de interesse público. Esse patrimônio, 

descrito no Art. 20 da Constituição Federal, é administrado pela Secretaria do 

Patrimônio da União (SPU), ligada ao Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. Dentre as competências da SPU incluem-se, 

entre outras, a incorporação e a regularização do domínio dos bens, sua 

adequada destinação, além do controle e da fiscalização dos imóveis.  

 

Não se nega que já houve série de tentativas de organizar os bens 

públicos presentes no território nacional e, inclusive, submetê-los à Função 

Social da Propriedade. O Estado regulou a produção e a expansão das 

cidades, por meio de leis de parcelamento, zoneamentos e planos 

urbanísticos, delegando ao loteador privado a missão de produzir terra 

urbanizada, com infraestrutura e espaços públicos para a expansão da 

cidade. 

 

   A Lei nº 6.766/1979 – conhecida como Lei Lehman – foi a primeira 

lei federal a definir as diretrizes gerais para o parcelamento do solo para 

fins urbanos, orientando os entes federativos para a implantação de 

loteamentos urbanos. As regras para o parcelamento de solo definiram como 

sendo de responsabilidade do parcelador dotar os loteamentos com 

infraestrutura básica e áreas destinadas para a instalação de áreas verdes e 

equipamentos públicos. Ainda, a Lei proibiu o loteador de alterar sua 

destinação, por ocasião da aprovação do loteamento: 

 

Art. 4º - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos 
seguintes requisitos: 
I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a 
implantação de equipamento urbano e comunitário, bem 
como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada 
por lei municipal para a zona em que se situem. (Redação dada 
pela Lei nº 9.785, 29.1.99 ) [...] 
Art. 17 - Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as 
áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos 
urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não 
poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a 
aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade 
da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, 
observadas as exigências do art. 23 desta Lei. [...] 
Art. 22 - Desde a data de registro do loteamento, passam a 
integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços, 
livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros 
equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial 
descritivo (grifo nosso)  

 

Ainda no âmbito dos avanços normativos, tem-se, após o advento da 

Lei 11.977/09, que tratou da regularização fundiária urbana, a promulgação da 

Lei 13.465/17, que atualizou o sistema de Regularização Fundiária Urbana e 

incorporou novos traços a ele. A Reurb poderá incidir sobre áreas públicas ou 

particulares (interessante observar que, com relação às áreas públicas, a 

nova legislação não as diferenciou nos termos do Código Civil Brasileiro, ou 

seja: em bens públicos dominicais, de uso comum do povo ou de uso 

especial). O Artigo 15 estabeleceu um rol de institutos jurídicos aplicáveis na 

Reurb, sendo que alguns poderão ser empregados aos bens públicos. Dentre 

eles, destacamos: a legitimação fundiária, o consórcio imobiliário, a 

concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real 

de uso, o consórcio imobiliário, entre outros. 

 

 No âmbito do Município de São Paulo, o Plano Diretor estratégico 

estabeleceu algumas metas e objetivos a serem alcançados para a proteção e 

ampliação dos espaços públicos. O Artigo 6º estabeleceu que, para 

cumprimento das diretrizes da Política de Desenvolvimento Urbano no 

Município, a ordenação e o controle do uso do solo deverão ocorrer de modo 

a evitar o uso inadequado dos espaços públicos: “Art. 6º A Política de 

Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico se orientam pelas 
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seguintes diretrizes: XIII – ordenação e controle do uso do solo, de forma a 

evitar: h) o uso inadequado dos espaços públicos” (grifos nossos). 

 

 O Artigo 7º estabelece como um dos objetivos estratégicos do Plano 

Diretor, a ampliação e requalificação dos espaços públicos, das áreas verdes 

e permeáveis e da paisagem: “Art. 7º A Política de Desenvolvimento Urbano e 

o Plano Diretor Estratégico se orientam pelos seguintes objetivos estratégicos: 

IX – ampliar e requalificar os espaços públicos, as áreas verdes e permeáveis 

e a paisagem” (grifos nossos). 

 

 O Plano Diretor conferiu ainda aos Planos Regionais das Subprefeituras 

a propositura de mecanismos de ampliação, regulação e ordenamento dos 

espaços livres públicos: “Art. 346. Em consonância com as diretrizes 

expressas nesta lei, os Planos Regionais das Subprefeituras têm como 

objetivos: VII – propor mecanismos de ampliação, regulação e ordenamento 

dos espaços livres públicos”. 

 

O Plano Diretor estabeleceu ainda a utilização das áreas 

remanescentes de desapropriação para ampliação de espaços livres e áreas 

verdes públicas, quando não for possível seu aproveitamento para projetos de 

interesse social: 

 

Art. 268. São diretrizes do Sistema de Áreas Protegidas, Áreas 
Verdes e Espaços Livres: 
X – utilizar as áreas remanescentes de desapropriação para 
ampliação de espaços livres e áreas verdes públicas, quando não for 
viável seu aproveitamento para projetos de interesse social. 

 

  As iniciativas acima demonstram certos avanços na disciplina dos bens 

públicos, os quais, frise-se, não se nega, absolutamente, em nenhum 

momento. O condão do presente trabalho, todavia, foi estudar a possibilidade 

jurídica de o Município aplicar as sanções estabelecidas pelo legislador 

constituinte no Artigo 182, quando o imóvel descumpridor do Princípio da 
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Função Social da Propriedade pertencer a outros entes federados e se 

negarem ao cumprimento das normas municipais urbanísticas, conforme se 

verá a seguir. 
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CAPÍTULO III – APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELO MUNICÍPIO AOS BENS DE OUTROS 

ENTES FEDERADOS EM RAZÃO DO DECUMPRIMENTO DA FUNÇÃO 

SOCIAL 

 

3.1 Considerações iniciais  

 

A Constituição Federal de 1988 determinou, em seu Artigo 182, que a 

política urbana será executada pelo Poder Público municipal, de acordo com 

as diretrizes gerais fixadas em lei. A referida lei, promulgada anos depois e 

denominada Estatuto da Cidade, estabeleceu as diretrizes dessa política e 

apresentou os instrumentos para a persecução das finalidades escolhidas 

pelo legislador. Nada disso, no entanto, poderá prescindir do Plano Diretor 

Municipal, que fornecerá os parâmetros para a aferição do cumprimento da 

função social da propriedade imobiliária urbana. 

 

Dentre tais instrumentos, está previsto nos Artigos de 5º a 8º da Lei 

10.257/2001, que regulamentaram o §4º do Artigo 182 da Constituição, que o 

Município poderá exigir do proprietário do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, situado em área incluída no Plano Diretor, o 

adequado aproveitamento do imóvel, sob pena de serem aplicadas, 

sucessivamente, as seguintes sanções: I – o parcelamento ou edificação 

compulsórios; II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

progressivo no tempo e III – desapropriação com pagamentos mediante títulos 

da dívida pública. 

 

 As referidas sanções são aplicáveis aos bens privados, o que inclusive 

é reconhecido majoritariamente pela doutrina. Por não recair maiores 

controvérsias acerca da aplicabilidade de sanções aos bens privados, o objeto 

do presente estudo se centrará na aplicação destas sanções aos bens 
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públicos de outros entes federados, nomeadamente, Estados e União 

Federal. 

 

 

3.2 As sanções previstas na Constituição Federal em razão do 

descumprimento da função social da propriedade e sua aplicabilidade aos 

bens públicos 

 

A Constituição Federal ao versar sobre os direitos e deveres individuais 

dispõe no Artigo 5°, Inciso XXII que é garantido a todos o direito de 

propriedade e que esta deverá atender sua função social (inciso subsequente, 

XXIII). 

 

A dificuldade que incorre ao analisar separadamente estas disposições 

é compreender em qual momento a função social é cumprida e de que forma 

podemos aperfeiçoar a atuação deste princípio aos bens públicos. 

 

Não obstante qualquer dúvida que possa surgir e, provavelmente, no 

intuito de estabelecer parâmetros para o cumprimento do Princípio da Função 

Social da Propriedade de modo a torná-lo real, aplicável e, porque não 

lembrar, passível de sanção em caso de descumprimento, o Artigo 182, 

Parágrafo 2°, da Constituição Federal, estabeleceu que o seu cumprimento se 

dará “quando atender as exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas no Plano Diretor”. 

 

Em um primeiro momento, resta evidente que compete ao Plano Diretor 

dizer se a propriedade está cumprindo sua Função Social e, em caso de 

descumprimento, por força da Lei 10.257/2001 (Artigo 41, Inciso III, Estatuto 

da Cidade) e da própria Constituição, permitir que se apliquem as sanções 

previstas no Artigo 182, Parágrafo 4°, da Constituição Federal, quais sejam: 
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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. 

 

Reitera-se aqui que as sanções previstas na Constituição só poderão 

ser exercidas pelo Município que tiver editado a planificação, seja em caráter 

obrigatório, seja em caráter facultativo, nos termos do Artigo 41, Inciso III, do 

Estatuto da Cidade. 

 

Em que pese o silêncio da lei em não dispor, de modo expresso, quais 

as sanções cabíveis em caso de descumprimento da Função Social por ente 

público, é errôneo entender que o Estatuto da Cidade poderia ser 

integralmente aplicado, pois incorreríamos em extravagâncias sancionatórias 

e até mesmo ilegalidades, já que não é possível dar o mesmo tratamento que 

é dado aos bens privados aos bens públicos, pois estes são, por essência, 

distintos e, ainda que se esteja se tratando de bens dominiais que, de forma 

primeira, são desprovidos de afetação pública, não estaríamos diante de bens 

regidos puramente pelo direito privado. A seguir, se verificará que nem todas 

as sanções previstas na Constituição Federal podem ser aplicadas para o 

caso de descumprimento da Função Social da Propriedade Pública. 

 

 

3.2.1 Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios   

 

Conforme apontado no tópico anterior, analisaremos a seguir a 

possibilidade de aplicação dos instrumentos de parcelamento, edificação e 

utilização compulsórios, IPTU progressivo e desapropriação sancionatória, 

previstos no Estatuto da Cidade, para fins de adequação do bem público.  

 

O parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de solo urbano 

não edificado, subutilizado ou não utilizado, é instrumento previsto no Artigo 
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182, § 4º, Inciso I, da Constituição Federal, bem como nos Artigos 4º, Inciso 

V, Alínea i, 5º e 6º da Lei 10.257/2001: 

 

O Art. 182, § 4º da Constituição Federal preceitua: 

 

É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, para 
área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do 
proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
sucessivamente, de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; [...] 

 

Já os Artigos 5º e 6º da Lei 10.257/2001 procedimentalizam: 

 

Art. 5º Lei municipal específica para área incluída no plano diretor 
poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização 
compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para 
implementação da referida obrigação. 
§ 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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 O Município deverá notificar o proprietário de imóvel que não esteja 

atendendo às disposições do Plano Diretor Municipal para que lhe dê 

adequado aproveitamento, a fim de que este cumpra sua função social.  

 

 A notificação deverá ser averbada no Cartório de Registros de Imóveis 

e poderá ser feita por funcionário do órgão competente do Poder Público 

municipal ou por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de 

notificação na forma anterior (§2° e §3° do Artigo 5° da Lei 10257/2001).  

 

 O proprietário terá, no mínimo, um ano, a partir da notificação, para 

protocolar o projeto no órgão municipal competente e dois anos, a partir da 

aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento. Caso ele seja 

de grande porte, excepcionalmente, poderá prever a conclusão em etapas. 

 

Fernando Dias Menezes de Almeida aponta que o sujeito passivo da 

imposição de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel de acordo com o Plano 

Diretor, nos termos da Lei 10.257/2001, será necessariamente uma pessoa de 

direito privado.  

 

Diz o Autor que isso é decorrência lógica da natureza das sanções ante 

o descumprimento da obrigação, que seriam as previstas nos Incs. II e III do 

§ 4º do Art. 182 da Constituição, bem como nos Arts. 7º e 8º do Estatuto da 

Cidade: IPTU progressivo e desapropriação com pagamento em títulos da 

dívida pública128. 

 

Sobre a aplicabilidade do instrumento aos bens públicos, Silvio Luiz 

Ferreira da Rocha ressalta que a aplicação do instrumento do parcelamento, 

edificação e utilização compulsórios, esbarraria em óbices criados pela 

legislação regente do orçamento dos entes proprietários dos bens não 

                                                           
128 ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Dos instrumentos da Política Urbana. Estatuto da 
Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001). Coordenado por Adilson Abreu Dallari e Sergio 
Ferraz. P. 65-66.  
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cumpridores da Função Social129. Em outras palavras, o ente público 

descumpridor poderia valer-se de falta de previsão orçamentária para frustrar 

a edificação ou utilização compulsórios. 

 

Nilma Abe de Castro prepondera que o Município não poderia ordenar o 

parcelamento e a edificação compulsórios de imóveis públicos, sob pena de 

caracterizar afronta à Constituição, no tocante à invasão de autonomia: 

 

De início, o Município não poderia ordenar o parcelamento e 
edificação de imóveis públicos, porque isso traduziria invasão na 
autonomia de outro ente federativo (art. 18, Constituição Federal), 
que pelo pacto federativo, recebeu o poder de auto-administração de 
seus bens. Demais disso, a operação dependeria de previsão 
orçamentária e liberação da verba pelo ente público federal para 
implementação das referidas sanções jurídicas130. 

 

Ainda, a mesma Autora, no esforço de negar a incidência do Princípio 

da Função Social aos bens públicos, aponta que a ideia de o imóvel público 

possuir um titular (ente público) totalmente distinto do administrador (agente 

público) e do beneficiário (coletividade) traria como consequência o dever de 

identificar as sanções imputáveis aos administradores dos imóveis públicos, e 

fazer efetivamente incidir as consequências jurídicas decorrentes do 

descumprimento dos deveres de gestão131. 

 

Há que se discordar do entendimento da Autora porque a incidência do 

Princípio da Função Social da Propriedade Pública não se limita à sanção do 

agente público. Por óbvio, o agente público poderá ser responsabilizado 

sempre que cause dano a outrem, seja por ato comissivo, seja por ato 

omissivo, porém, a aplicabilidade do princípio abarca voos maiores. 

 

                                                           
129 ROCHA, Silvio Luís Ferreira da. Função Social da Propriedade Pública. P. 141-142 
130 CASTRO, Nilma Abe de. Notas sobre a inaplicabilidade da função social à propriedade pública. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional. Brasília. N. 11. Jan./jun. 2008. Disponível em: 
http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/34731. Acessado em 20 mar. 19. 
131 Ibid. P. 182. 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/34731


102 
 

 
 

A responsabilização do agente pela má gestão do patrimônio público, 

embora cabível, não resolve a questão relativa à adequação do imóvel ao 

Plano Diretor Municipal. A função social desse imóvel continuará a ser 

descumprida, em prejuízo do planejamento urbano e da realização das 

funções sociais da cidade132
. 

 

Diógenes Gasparini também entende que o Município não poderá impor 

ao proprietário público o parcelamento, a edificação e a utilização 

compulsórios porque seria uma intervenção indevida de um ente federado em 

outro. Para o Autor, cada ente poderia usar, gozar e dispor de seus bens 

segundo o interesse público que lhe compete perseguir: 

 

O que não nos parece possível é considerar o proprietário público, 
como são o Estado e a União, destinatários dessas imposições, 
mesmo que seus imóveis estejam em área incluída no plano diretor e 
haja lei municipal disciplinando o seu parcelamento, a edificação e a 
utilização compulsórios. Primeiro, porque seria uma intervenção de 
um ente federado em outro, e cada ente tem competência para usar, 
gozar e dispor de seus bens segundo o interesse público que lhe 
compete perseguir (grifo nosso)133. 

 

Ressalta-se, no entanto, que o Município não encontraria óbice à 

notificação do ente público, pois não há no ordenamento norma proibitiva a tal 

conduta. Pelo contrário, o Município goza da competência constitucional para 

promover o adequado planejamento territorial – Artigo 30, Inciso VIII da 

Constituição Federal – bem como se reveste no poder de executar a política 

de desenvolvimento urbano. Em face de tal atribuição, não pode o Município 

escapar ao cumprimento do seu dever de dar impulso ao adequado 

ordenamento urbanístico, utilizando os instrumentos de política urbana 

disponíveis no sistema jurídico. 

 

                                                           
132 LEVIN, Alexandre. Parcelamento, edificação e utilização compulsórios de imóveis públicos 
urbanos. P. 163.  
133 GASPARINI, Diógenes. O Estatuto da Cidade. P. 28  
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Aliás, o Município, ao tomar conhecimento de propriedade 

descumpridora da função social, nos moldes previstos no Plano Diretor e 

mediante lei autorizadora, deveria sempre proceder à notificação, jamais 

sendo ato a discricionário, conforme parte da doutrina pressupõe.  

 

A União e os Estados devem atender aos preceitos legais que ditam as 

regras de política urbana e, por conseguinte, devem atender às imposições do 

Poder Público municipal decorrentes de lei e destinadas à efetivação da 

política urbana e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. 

Conforme visto, inexiste superioridade hierárquica entre União, Estados e 

Municípios. Todos devem respeitar os atos decorrentes da competência de 

cada qual, prevista pela Constituição Federal de 1988. 

 

Alexandre Levin reconhece a possibilidade de aplicação desse 

instrumento, mas somente às entidades da Administração Indireta, porque a 

consequência da inobservância pelo ente público – aplicação do IPTU 

progressivo no tempo – seria inaplicável aos imóveis de propriedade da 

Administração Direta:  

 

Cumpre realçar que restringimos a análise da possibilidade de 
aplicação desse instrumento às entidades da Administração Indireta 
sujeitas ao regime de direito público – autarquias e fundações 
públicas – dada a já citada impossibilidade de aplicação do IPTU 
progressivo no tempo, que é a sanção aplicável em caso de não 
efetivação da urbanificação compulsória, aos imóveis de propriedade 
da Administração Direta, em face da imunidade tributária recíproca 
entre os entes federativos134.   

 

De fato, conforme se verá no tópico adiante, a aplicação do IPTU 

progressivo no tempo aos imóveis da União e Estado é inaplicável em face da 

imunidade tributária recíproca entre os entes federativos. Todavia, isto não 

pode significar impossibilidade de que o Município notifique o ente público 

para se adequar às normas urbanísticas. 

                                                           
134 LEVIN, Alexandre. Parcelamento, edificação e utilização compulsórios de imóveis públicos 
urbanos. P. 207. 
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É possível, no entanto, que o ente público não tenha recursos para 

fazer frente ao parcelamento e edificação de seus imóveis. Nesta hipótese, o 

Município não teria condições de exigir a adequada destinação do bem, em 

razão da lei orçamentária do ente não haver previsto tal despesa.   

 

No entanto, vale ressaltar o disposto no Artigo 46, do Estatuto da 

Cidade, o qual estabelece que o Poder Público municipal poderá facultar ao 

proprietário, quando a requerimento deste, o estabelecimento de consórcio 

imobiliário como forma de viabilizar o aproveitamento do imóvel.  

 

Ou seja, o Estatuto da Cidade franqueia uma opção ao Município para a 

concretização da urbanificação pretendida, nas hipóteses em que o 

proprietário do imóvel gravado com a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar 

não possui os recursos financeiros suficientes para o seu cumprimento. 

 

O próprio §1º do dispositivo define consórcio imobiliário como a forma 

de viabilização de planos de urbanização ou edificação por meio da qual o 

proprietário transfere ao Poder Público municipal seu imóvel e, após a 

realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias 

devidamente urbanizadas  ou edificadas. 

 

Já o §2º estabelece que o valor das unidades imobiliárias a serem 

entregues ao proprietário será correspondente ao valor do imóvel antes da 

execução das obras, observado o disposto no §2º do Art. 8º do Estatuto. 

 

Caso o proprietário regularmente notificado não protocole o projeto 

urbanístico ou não inicie as respectivas obras no prazo determinado pela lei 

municipal específica, será exigido pelo Poder Público municipal o pagamento 

do IPTU progressivo no tempo. 
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3.2.2 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

progressivo no tempo 

 

Conforme já visto, o Artigo 182, §4º, da Constituição Federal, averba a 

possibilidade de o Município exigir do proprietário do solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado o seu adequado aproveitamento, sob 

pena de serem aplicadas, sucessivamente, as sanções indicadas nos seus 

incisos, dentre elas, a aplicação do imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana progressivo no tempo: 

 

É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, para 
área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do 
proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
sucessivamente, de: 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

progressivo no tempo; 
 

O Artigo 7o do Estatuto da Cidade dispõe que a majoração da alíquota 

do imposto será pelo prazo de cinco anos consecutivos: 

 

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 do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
(IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo 

prazo de cinco anos consecutivos. 

 

Percebe-se que o legislador tentou fornecer mecanismos que dessem 

eficácia à notificação feita pelo Município, compreendendo que de nada 

adiantaria outorgar à competência municipal o dever de fiscalizar a 

propriedade alheia e solicitar sua adequação sem que fossem outorgadas, 

lado a lado, as medidas sancionatórias ao proprietário. 

 

Caso o proprietário notificado para proceder ao parcelamento, à 

edificação ou à utilização de imóvel cujo aproveitamento esteja em desacordo 
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com o previsto pelo Plano Diretor Municipal descumprir os prazos previstos na 

lei específica a que se refere o caput do Art. 5º da Lei 10.257/2001, passará o 

Município a exigir o pagamento do IPTU progressivo no tempo sobre a 

propriedade urbana não edificada, subutilizada ou não utilizada, no intuito de 

forçar o proprietário a promover o seu adequado aproveitamento. 

 

Portanto, o proprietário que nada fizer para adequar sua propriedade às 

exigências do Plano Diretor poderá ser compelido ao pagamento do imposto 

sobre a propriedade predial e territorial progressivo no tempo. 

 

Por previsão constitucional, tem-se que a progressividade da alíquota 

do IPTU é sanção incabível à administração pública direta, vez que ofende a 

imunidade constitucional, por ser vedado à União, Estados e Municípios 

instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros: “Art. 

150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI - instituir 

impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros”. 

 

Entretanto, por força do Artigo 150, Parágrafo 2°, cuja transcrição segue 

abaixo, há extensão à vedação de tributar as autarquias e fundações públicas 

desde que o patrimônio esteja vinculado à sua finalidade essencial ou dela 

decorra, a saber: 

 

Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 
VI - instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
§ 2º - A vedação do inciso VI, (a), é extensiva às autarquias e às 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se 
refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas 
finalidades essenciais ou às delas decorrentes. (grifo nosso) 
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Nesse sentido, Sacha Calmon Navarro Coelho aponta que o patrimônio 

das autarquias não ligado às suas atividades institucionais é passível de 

tributação pelo IPTU: 

 

O Município, titular de competência privativa para instituir e cobrar o 
IPTU, não pode tributar os terrenos e edifícios da União e dos 
estados, nem os pertencentes às suas instrumentalidades 
autárquicas, se e quando afetados à destinação específica destas. 
Mas, em se tratando de serviços públicos concedidos, os imóveis das 
empresas concessionárias ficam sujeitos ao gravame. De igual 
modo, os imóveis das autarquias não ligados às suas atividades 
institucionais são passíveis de tributação pelo IPTU135.   

 

Se a Constituição admite que as pessoas políticas instituam IPTU sobre 

bens da autarquia e fundações públicas que não estão afetos à destinação 

que lhes cabia, tampouco ligados à sua finalidade essencial, é razoável que 

se possa incidir a progressividade da alíquota sobre eles. 

 

Neste caso, a imunidade tributária abarcaria tão somente os bens 

pertencentes à União, Estados e Municípios. Roque Antônio Carrazza 

considera a imunidade tributária manifestação do Princípio Federativo e do 

Princípio da Isonomia, pois, pelo fato de reinar a absoluta igualdade jurídica 

entre as pessoas políticas, uma não pode se sobrepor à outra em termos 

jurídicos: 

 

A imunidade recíproca decorre do princípio federativo [...], ainda que 
inexistisse uma alínea ‘a’ deste teor, isto é, proibindo, literalmente, 
que as pessoas políticas se tributassem umas às outras por meio de 
impostos, elas, só em decorrência do aludido princípio, não poderiam 
ser compelidas à suportá-lo [...], também o Princípio da Isonomia das 
pessoas políticas impede que se tributem, umas às outras, por meio 
de impostos. Ou seja, pelo fato de reinar a absoluta igualdade 
jurídica entre as pessoas políticas, uma não pode se sobrepor a 
outra em termos jurídicos136. 

 

Todavia, a possibilidade de aplicar alíquota progressiva do IPTU aos 

bens das autarquias e fundações regidas pelo Direito Público não fere norma 

                                                           
135 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. P. 289 
136 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. P. 461 
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constitucional, tampouco poderia, visto que a possibilidade decorre da própria 

Carta Magna. As autarquias e fundações públicas, na qualidade de pessoas 

jurídicas de direito público, são, por natureza, amealhadas pela imunidade 

tributária, porém, conservar-se-ão resguardadas apenas se estiverem no 

exercício de suas obrigações.   

 

Alexandre Levin sustenta que, quando a autarquia ou a fundação 

pública passam a explorar atividades econômicas e se igualam ao particular, 

os impostos passam a incidir sobre suas rendas, bens e serviços, pois o 

manto que as protegia, nomeadamente o princípio federativo e o princípio da 

igualdade entre as pessoas políticas, deixa de existir, ao passo que sua 

atividade agora é típica das pessoas jurídicas de Direito Privado: 

 

No momento em que a autarquia explora atividade econômica regida 
por normas aplicáveis a empreendimentos privados passa a se 
igualar ao particular, e impostos podem incidir sobre os seus bens, 
rendas e serviços. Os bens que não são utilizados para finalidades 
institucionais também não mais ficam sujeitos ao regime de Direito 
Público. Aqui, descabe a alegação de contrariedade ao princípio 
federativo e ao princípio da igualdade entre as pessoas políticas, 
posto que a atuação da autarquia (ou da fundação pública), nestes 
casos, é típica de pessoa jurídica de Direito Privado137. 

 

 Assim é que precisamente pelo conteúdo do §2º do Art. 150 da 

Constituição Federal, o IPTU progressivo a que se refere o Art. 7º do Estatuto 

da Cidade poderá incidir sobre os imóveis de propriedade de autarquias e 

fundações públicas que não estejam cumprindo sua função social. Quando 

tais imóveis não estiverem vinculados às finalidades essenciais destes 

órgãos, o IPTU progressivo, todavia, não poderá incidir sobre os imóveis 

pertencentes à União, Estado, Distrito Federal e Município. 

 

 

                                                           
137 LEVIN, Alexandre. Parcelamento, edificação e utilização compulsórios de imóveis públicos 
urbanos. P. 213 
 



109 
 

 
 

3.2.3 Desapropriação para fins urbanísticos 

 

O artigo 182, § 4º, III, da Constituição Federal, esclarece que, em se 

tratando de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 

descumprir com a obrigação de dar ao seu bem adequado aproveitamento 

nos termos do Plano Diretor, decorridos 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU 

progressivo, será facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei 

específica para área incluída no Plano Diretor a  

 
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 [...]. 
 
 

É espécie de desapropriação para fins urbanísticos que difere das 

outras formas de desapropriação (Art. 5º, Inc. XXIV e Art. 182, § 3º, da 

Constituição; Art. 5º, i, do Decreto-Lei 3.3650/4001; Art. 2º, Incisos I, IV e V, 

da Lei 4.132/62; e Art. 1.228, §§ 4º e 5º do Código Civil) pelo fato de ser 

efetivada através do pagamento em títulos da dívida pública resgatáveis no 

prazo de até 10 (dez) anos.  

 

O pagamento em títulos da dívida pública constitui exceção à prévia 

indenização a que estão sujeitas as desapropriações por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social, de acordo o prescrito pelo citado 

Inciso XXIV do Art. 5º da Constituição Federal. E, justamente por ser exceção, 

está prevista expressamente no Texto Constitucional, nos Artigos 182, §4º, III 

(desapropriação para fins urbanísticos) e 184 (desapropriação para fins de 

reforma agrária). 

 

A seguir se verá que não há consenso doutrinário acerca da utilização 

desta modalidade expropriatória – na qual vimos que o Município detém 

competência exclusiva – aos bens públicos. 
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3.2.3.1 Primeira crítica à desapropriação para fins urbanísticos: ofensa 

à autonomia dos entes federados   

 

Ainda é latente os que assentam que os bens públicos são passíveis de 

desapropriação apenas pelas entidades estatais superiores, razão pela qual a 

desapropriação na escala ascendente seria inadmissível. É o que se extrai 

dos dizeres de Hely Lopes Meirelles: 

 

Os bens públicos são passíveis de desapropriação pelas entidades 
estatais superiores desde que haja autorização legislativa para o ato 
expropriatório e se observe a hierarquia política entre estas 
entidades. Admite-se, assim, a expropriação na ordem decrescente, 
sendo vedada a ascendente, razão pela qual a União pode 
desapropriar bens de qualquer entidade estatal; os Estados-
membros e Territórios podem desapropriar os de seus Municípios; os 
Municípios não podem desapropriar os de nenhuma entidade política  
(grifo nosso)138. 

 

O fundamento jurídico da desapropriação, no entanto, faz morada no 

perfil constitucional do próprio direito de propriedade, ao passo que o 

proprietário não pode assenhorear-se do bem, tal como queira, pelo contrário, 

deverá sacrificá-lo à lei, em determinadas circunstâncias, cedendo sempre ao 

interesse público. 

 

O real sustentáculo jurídico autorizativo do instituto da desapropriação é 

o interesse público, diga-se, a supremacia deste interesse, quando divergente 

a outro, de menor relevo. Prova-se isso mediante a impossibilidade do ente 

sagrar-se vencedor do processo expropriatório quando se desnuda do 

interesse público, ainda que persista a tal hierarquia. 

 

Ainda, é de se ressaltar que a Constituição Federal de 1988, em seu 

Artigo 1°, preconizou que a organização territorial do poder político nacional 

ocorreria nos ditames da forma federativa, prestigiando-a como cláusula 

                                                           
138 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. P. 688.  
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pétrea: “Art. 60: [...] § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de 

emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado (grifo nosso)”. 

 

Para Letícia Queiroz de Andrade, o que se proíbe através deste 

comando constitucional não é apenas a substituição da forma federativa de 

organização por outra, mas a substituição da estrutura e dos valores básicos 

da forma federativa: 

 

O que não pode ser alterado, sob pena de se afrontar a soberania 
representada pelo poder constituinte originário, são as diretrizes 
básicas da federação brasileira, núcleo de sentido que, em nossa 
opinião, encontra-se no conteúdo jurídico do princípio federativo a ela 
correspondente139. 

 

A autonomia recíproca, uma das bases do princípio federativo, por si só, 

é característica que diverge drasticamente daqueles que consideram haver 

hierarquia entre os entes políticos, no sentido que as competências de cada 

qual decorrem da própria Constituição e a legitimidade para exercê-la não se 

submete à subordinação ou controle dos demais entes. 

 

Não há, portanto, vínculo de hierarquia nas relações entre os entes 

políticos. Do avesso se extrai o melhor raciocínio, pois o que se vê é 

igualdade jurídica entre eles. A subordinação existe, mas apenas aos ditames 

da própria Constituição, que é de onde emana sua competência e a validade 

de seus atos. Aliás frisa-se, não há, em todo território nacional, quem não 

deva submeter-se à força da Carta Magna. 

 

Neste sentido, cita-se a síntese de José Afonso da Silva, a qual assenta 

que apenas o Estado Federal, enquanto pessoa reconhecida pelo Direito 

Internacional, detém soberania; os Estados são dotados de autonomia: 

 

                                                           
139 ANDRADE, Letícia Queiroz de. Desapropriação de bens públicos (à luz do princípio 
federativo).  P. 26 
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No Estado federal há que distinguir soberania e autonomia e seus 
respectivos titulares. Houve muita discussão sobre a natureza 
jurídica do Estado Federal, mas, hoje, já está definido que o Estado 
Federal, o todo, como pessoa reconhecida pelo Direito Internacional, 
é o único titular da soberania, considerada poder supremo 
consistente na capacidade de auto-determinação. Os estados 
federados são titulares tão-só de autonomia, compreendida como 
governo próprio dentro do círculo de competências traçadas pela 
Constituição Federal140. 

 

Sobre a competência municipal no trato da matéria expropriatória, por 

força do Artigo 18 da Constituição Federal, quis o legislador que a 

composição da federação brasileira fosse tripartida:  

 

Art. 18 A organização político-administrativa da República Federativa 
do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 

 

Paulo Bonavides ressalta que a introdução do Município à categoria de 

ente autônomo dotado de capacidade política foi uma inovação trazida pela 

Constituição Brasileira de 1988: 

 

Faz-se mister assinalar desse modo o significado decisivo, inédito e 
inovador que assume o artigo 18 da Constituição vigente. Esse artigo 
inseriu o Município na organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil [...], cuja presença, nos termos em 
que situou, altera radicalmente a tradição dual do federalismo 
brasileiro, acrescido agora, de nova dimensão básica141. 

 

A mesma Constituição prestigiou o Município com a competência 

exclusiva de legislar sobre o interesse local e promover, no que couber, o 

ordenamento territorial: 

 

Art. 30, Constituição Federal: Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano. 

 

                                                           
140 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.  P. 100 
141 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. P. 345 
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E a autorização constitucional para a desapropriação decorre de 

previsão do Artigo 5°, Inciso XXIV, Constituição Federal:   

 

a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante 
justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos 
previstos nesta Constituição (grifos nossos). 

 

Entretanto, muitos anos antes da promulgação da Constituição, mais 

precisamente em 21 de Junho de 1941, fora promulgado o Decreto-Lei 3365, 

que passou a regulamentar a desapropriação por utilidade pública. 

 

Nesse decreto foi expressamente autorizada a desapropriação dos 

bens públicos, desde que respeitada determinada ordem entre os entes 

federados: 

 

Art. 2o  Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens 
poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, 
Distrito Federal e Territórios. 
 § 2o  Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e 
Territórios poderão ser desapropriados pela União, e os dos 
Municípios pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá 
preceder autorização legislativa (grifo nosso). 

 

Da leitura do artigo, extrai-se a vedação da desapropriação de bens 

públicos de outros entes por parte do Município. Sem que se adentre no 

mérito da eventual não recepção pela Constituição Federal do Artigo 2°, 

Parágrafo 2°, do Decreto Lei n. 3365/41, é necessário que se volte o 

entendimento ao intuito finalístico da desapropriação e, sobretudo, que se 

analise o dispositivo à luz da Constituição vigente, que elegeu o Município à 

categoria de ente político e outorgou competências exclusivas.  

 

Reconhecendo o fundamento inequívoco da desapropriação, Celso 

Antônio Bandeira de Mello afirma que o aval autorizador do instituto não se 

resume ao sujeito, em si mesmo considerado, mas no interesse que esteja 

revestido: 
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Com efeito: a prerrogativa expropriatória, como quaisquer outras que 
assistem ao poder público, não lhe são deferida pela ordem jurídica 
como homenagem a uma condição soberana, mas como 
instrumento, como meio ou veículo de satisfação de interesses, estes 
sim, qualificados na ordenação normativa como merecedores de 
especial proteção [...], somente a supremacia de um interesse sobre 
outro, isto é, o desequilíbrio entre duas ordens de interesses pode 
autorizar a deflagração da desapropriação, posto que se inspira, 
justamente, na necessidade de fazer preponderar um interesse maior 
sobre um interesse menor142. 

  

Letícia Queiroz de Andrade igualmente aponta que o fundamento 

jurídico do poder expropriatório relaciona-se ao “interesse que será atendido 

com a desapropriação”.143 

 

Não é difícil imaginar que mesmo entre os interesses públicos possa se 

configurar certa desigualdade jurídica que constitui pressuposto para o 

desencadeamento da força expropriatória: basta que, entre dois interesses 

públicos em conflito, um seja capaz de oferecer maior benefício social que 

outro para que o primeiro deva prevalecer sobre o segundo144. 

 

O Estado exerce função145 justamente porque atua em nome de 

interesses alheios. Esses interesses alheios em nome dos quais o Estado 

atua são os chamados interesses públicos conceituados como “o conjunto dos 

interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua 

qualidade de membros da Sociedade e pelo simples fato de o serem”146.  

 

Parece-nos claro que o simples fato de o bem-estar estar nas mãos de 

ente público não faz deste cumpridor inerente do interesse social. É possível 

                                                           
142 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. P. 207. 
143 ANDRADE, Letícia Queiroz de. Desapropriação de bens públicos (à luz do princípio 
federativo).  P. 28. 
144 ALMEIDA, Leticia Queiroz de. Desapropriação de bens públicos à luz do princípio federativo. 
P. 94. 
145 “Existe função quando alguém está investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do 
interesse de outrem, necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos para supri-las”. 
ALMEIDA, Leticia Queiroz de. Desapropriação de bens públicos à luz do princípio federativo. P. 
96. 
146 Ibid. P. 95. 
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que entre duas pessoas jurídicas de direito público interno se extraia maior 

pretensão social de uma, em vez de outra. 

 

Não há ofensa à autonomia recíproca, já que esta reconhece que as 

entidades federativas podem ser titulares de competências 

constitucionalmente conferidas e que podem desempenhá-las sem 

submissão. Porém, como já vimos, a autonomia recíproca não poderá ser 

confundida com soberania, ao passo que os entes federativos deverão 

submeter-se aos ditames da Constituição e jamais poderão se afastar dos 

objetivos do Estado brasileiro. 

 

 Ora, se cabe ao Município “promover, no que couber, adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano” (Art. 30, VIII, Constituição 

Federal), como poderia o legislador não fornecer meios hábeis que 

possibilitassem a perpetuação desta competência? 

 

  O Município deverá ser considerado legitimado ativo para desapropriar 

todo e qualquer bem público, desde que, por óbvio, não tenha logrado êxito 

na solução amigável e que esteja revestido de interesse público que permita 

beneficiar mais pessoas do que o bem estava atingindo.  

 

Para Letícia Queiroz de Andrade, a autorização para desapropriar (por 

necessidade ou utilidade pública e por interesse social) é, de modo silente, 

ofertado a todos os entes federativos, no Art. 5°, Inciso XXIV da Constituição 

Federal, porque, na visão da Autora, quando o constituinte pretendeu outorgar 

competência exclusiva, o fez expressamente, a saber – desapropriação para 

fins de política urbana e desapropriação para fins de reforma agrária, 

respectivamente competência do Município e da União: 
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E, deste modo, a possibilidade de desapropriação de bens públicos, 
decorre da aplicação do princípio da supremacia do interesse que 
ofereça maior proveito público e está contida na autorização geral 
para o exercício de poder expropriatório vinculada no art. 5°, XXIV da 
Constituição Federal147. 

 

Ressalta-se, porém, que a doutrina e a jurisprudência dominante não 

reconhecem o processo expropriatório de bens públicos que não respeite a 

escala contida em norma infraconstitucional (Decreto Lei 3365/41). Todavia, é 

pacífico o entendimento de que o Estado Federal não admite falar em pessoa 

pública maior e pessoa pública menor, tampouco aceita que se fechem os 

olhos para o interesse de toda coletividade em prol do benefício privado, 

havendo, portanto, alguma incorreção lógica daqueles que não admitem a 

legitimidade ativa do Município para desapropriar bens de outros entes 

públicos. 

 

 

3.2.3.2 Segunda crítica desapropriação para fins urbanísticos: a 

utilização do vocábulo sucessivamente no Artigo 182, § 4º da Constituição 

Federal 

 

Para Alexandre Levin, a desapropriação sancionatória prevista no Art. 

8º do Estatuto da Cidade não poderia ser aplicada em relação aos imóveis 

dos Estados e da União, porque a aplicabilidade da sanção que lhe serve de 

pressuposto (IPTU progressivo) apenas pode ser utilizada em relação aos 

bens públicos de propriedade de autarquias e de fundações estaduais e 

federais: 

 

Em outras palavras, pode o Município desapropriar bens públicos 
estaduais e federais, autárquicos e fundacionais, que desatendam 
aos preceitos estabelecidos pela lei que institui o plano diretor 
municipal, pois, nesses casos, certamente, estar-se-á diante de uma 
situação em que o interesse do ente federativo em não atender ao 
princípio da função social da propriedade, indubitavelmente 

                                                           
147 ANDRADE, Letícia Queiroz de. Desapropriação de bens públicos (à luz do princípio 
federativo). P. 107 
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secundário, deverá se submeter ao interesse público primário 
representado pela busca da realização das funções sociais da 
cidade. Na hipótese, referiu-se à desapropriação para fins 
urbanísticos paga com prévia e justa indenização, regulada pelo 
Decreto-lei 3.365/41 e pela Lei 4.132/62, ou mesmo à 
desapropriação prevista no § 4º do art. 1.228 do Código Civil de 
2002, pois, como visto, a desapropriação sancionatória prevista no 
art. 8º do Estatuto da Cidade é de difícil aplicação à propriedade 
imobiliária de Estados e União, em função da previsão legal relativa à 
aplicabilidade da sanção que lhe serve de pressuposto (IPTU 
progressivo), muito embora possa ser utilizada em relação aos bens 
públicos de propriedade de autarquias e fundações estaduais e 
federais, desde que atendidos determinados requisitos, revistos a 
seguir.148 

 

Como já visto, a imunidade tributária (Art. 150, VI, a, Constituição 

Federal) proíbe que União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituam 

impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, por isso 

inexiste possibilidade de o Município impor a progressividade da alíquota do 

IPTU a estes entes. 

 

Se não é possível aplicar a sanção prevista no Artigo 182, § 4º, II da 

Constituição Federal, na visão do Autor, não seria possível desapropriar para 

fins de política urbana (182, § 4º, III da Constituição Federal), já que o 

constituinte usou o vocábulo sucessivamente, supostamente impondo como 

forma exclusiva de se chegar a esta modalidade desapropriatória a imposição 

anterior do IPTU progressivo. 

 

Alexandre Levin aponta que o vocábulo sucessivamente não deixaria 

dúvida acerca da necessidade de o Município primeiramente determinar o 

parcelamento compulsório para somente em caso de seu descumprimento 

instituir o IPTU progressivo no tempo. E, no caso de o proprietário insistir em 

sua omissão após a cobrança progressiva do citado tributo, é que poderia ser 

imposta a desapropriação do bem imóvel com pagamento mediante títulos de 

dívida pública149. 

                                                           
148 LEVIN, Alexandre. Parcelamento, edificação e utilização compulsórios de imóveis públicos 
urbanos. P. 233-234.   
149 Ibid. P. 208. 
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No entanto, a palavra sucessivamente indica aquilo que vem depois, 

que vem em seguida, que se repete em sequência, um após o outro. Em 

nosso entendimento, a utilização da palavra sucessivamente pelo Constituinte 

teve o condão de estabelecer a ordem cronológica de aplicabilidade das 

sanções em caso de descumprimento da função social a propriedade pública, 

vedando, por exemplo, que o Município iniciasse procedimento expropriatório, 

sem sequer haver notificado o proprietário para parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios. 

 

Para se ter ainda mais claro, nota-se que o Constituinte utilizou a 

expressão sucessivamente em outros dois dispositivos da Carta – Artigo 63, § 

2º e Artigo 80: 

  

Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-
Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão 
sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente 
da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo 
Tribunal Federal (grifo nosso). 

 

 Observa-se que, no Artigo 80, supramencionado, quis o legislador 

estabelecer uma ordem de sucessão presidencial em caso de vacância, ao 

que estabeleceu que primeiro será chamado o Vice-Presidente e, na 

sequência, o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o 

do Supremo Tribunal Federal.  

 

 Na impossibilidade, por exemplo, de o Presidente da Câmara dos 

Deputados ser chamado a ocupar a Presidência da República – o que apenas 

será admitido após vacância do Vice-Presidente –, obrigatoriamente será 

chamado o Presidente do Senado Federal.  

 

 Interpretar a palavra sucessivamente como condição prejudicial, isto é, 

considerando que apenas com o aperfeiçoamento da situação antecessora 
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poder-se-ia chegar à situação posterior, levaria, no caso ilustrado acima, ao 

completo esvaziamento do texto constitucional que estabeleceu ordem de 

sucessão da vacância presidencial. 

 

 Mesma interpretação deverá ser conferida ao Artigo 182, § 4º, da 

Constituição Federal: quis o constituinte estabelecer ordem cronológica para 

aplicação das sanções por parte do Poder Público Municipal, de modo que 

primeiro deverá o Município notificar o proprietário urbano para que promova 

o parcelamento, edificação ou utilização compulsório; caso o proprietário 

notificado descumpra tal determinação, poderá ser exigido o pagamento do 

IPTU progressivo e,  apenas decorridos cinco anos de cobrança do imposto 

sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação, poderá o Município 

proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida 

pública. 

 

 

3.2.3.3 A possibilidade jurídica e a dificuldade prática de o Município 

proceder à desapropriação para fins urbanísticos em face dos bens de outros 

entes federados 

 

Como visto, o Artigo 182, §4º, III, da Constituição Federal, esclarece 

que, em se tratando de solo urbano não edificado, subutilizado ou não 

utilizado, que sucessivamente fora notificado a edificar, parcelar ou utilizar 

compulsoriamente e, em seguida, submetido ao IPTU progressivo, restando 

infrutífera ambas as condutas, será facultado ao Poder Público Municipal, 

mediante lei específica para área incluída no Plano Diretor, a 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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O procedimento da desapropriação para fins urbanísticos é regulado no 

Artigo 8° do Estatuto da Cidade, exige que decorram cinco anos de cobrança 

do IPTU progressivo e dispõe que o pagamento se dará com títulos da dívida 

pública, que deverão ter 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. 

 

Apesar de considerarmos juridicamente possível, a desapropriação para 

fins urbanísticos é de difícil aplicação prática. Maria Sylvia Zanella di Pietro, 

percebendo o longo tempo que seguirá até alçar possibilidade efetiva de 

valer-se dessa modalidade de desapropriação, categoriza que será 

necessário, ao menos, três mandatos de Prefeito: 

 

Sem considerar os prazos para aprovação do plano diretor e da lei 
específica, os demais prazos previstos no Estatuto da Cidade estão a 
indicar que o decreto de desapropriação não poderá ser expedido 
antes do transcurso de aproximadamente 8 anos. Vale dizer que o 
atendimento de todas as exigências constitucionais e legais passará 
por três mandatos de Prefeito, no mínimo, o que torna o instituto 
difícil de ser aplicado, apesar de juridicamente possível150. 

 

 

Em nossa visão, o Município deverá ser considerado legitimado ativo 

para desapropriar todo e qualquer bem público, desde que, por óbvio, não 

tenha logrado êxito na solução amigável e que esteja revestido de interesse 

público que permita beneficiar mais pessoas do que o bem estava atingindo. 

 

No entanto, a efetivação da desapropriação que resulta na passagem 

da propriedade do imóvel do particular para o Município não desonera a 

Municipalidade da obrigação de dar ao imóvel aproveitamento compatível ao 

expresso no Plano Diretor, conforme se verifica pelo disposto no Parágrafo 4º, 

do Artigo 8º, do Estatuto da Cidade, que estipula o prazo máximo de cinco 

                                                           
150 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. P. 155-156. 
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anos, contados da incorporação, para que o Município promova o adequado 

aproveitamento do imóvel151
.
  

 

O Brasil é composto predominantemente por Municípios de pequeno 

porte que apresentam arrecadação ínfima para fazer frente às suas missões e 

são dependentes de repasse de recursos financeiros de outros entes. Assim, 

para levar a cabo a desapropriação, além de ultrapassar questões políticas, o 

Município deverá apresentar condições financeiras de adequar o imóvel 

desapropriado que passará a integrar o seu patrimônio152. 

 

De outra parte, cumpre lembrar que, para concretizar o processo 

expropriatório em tela, depende o Município de prévia aprovação do Senado 

Federal, que pode ou não aprovar a emissão dos títulos da dívida pública com 

os quais será pago o montante indenizatório ao proprietário do imóvel 

expropriado. 

 

Bem, é certo que à propriedade procurou-se, forçosamente, vetar a 

posse especulativa, e submetê-la, sempre que preciso, à força imperiosa do 

Estado. O Município é legitimado ao exercício desse poder e poderá exercê-lo 

nas mais variadas situações: desde quando impõe limitações administrativas 

até quando procede à aplicação de sanções em caso de descumprimento da 

Função Social da Propriedade. Em todos os casos, deverá revestir-se de 

interesse público, em grau transbordante, pois o único autorizativo legal à 

interferência em outro ente político é interesse público, aperfeiçoadamente 

considerado. No entanto, conforme se verificou, apesar da possibilidade 

                                                           
151 “O Estatuto da Cidade permite que o Município opte por transferir a terceiros a obrigação de 
aproveitar adequadamente o imóvel, valendo-se, para tanto, dos institutos da concessão de uso de 
bem público ou da alienação, mediante procedimento licitatório (Art. 8º, Parágrafos 5º e 6º do Estatuto 
da Cidade)”. FERREIRA DA ROCHA, Silvio Luiz. Função social da propriedade pública. P.99. 
 
152 Observa-se que está em tramitação a Proposta de Emenda Constitucional nº 80/2019, de autoria 
coletiva liderada pelo Senador Flávio Bolsonaro, que, dentre outros pontos, pretende a supressão da 
autoexecutoriedade do ato administrativo municipal ao prever que  o descumprimento da função 
social da propriedade somente será declarado “mediante autorização prévia do Poder Legislativo, ou 
por decisão judicial”. 
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jurídica, questões políticas e orçamentárias, poderão frustrar a intenção 

municipal de proceder à desapropriação para fins urbanísticos. 
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CONCLUSÃO 

 

Como forma de minimizar a desordenada formação das nossas 

cidades, a Constituição Federal de 1988 dedicou um capítulo exclusivo à 

Política Urbana e estabeleceu que seria o Município o guardião e executor da 

Política de Desenvolvimento Urbano cujo objetivo seria ordenar o pleno 

desenvolvimento das Funções Sociais da Cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes. A realidade fundiária do país, somada aos ditames 

constitucionais, faz com que seja questionável qualquer imóvel urbano que 

não esteja atendendo às funções sociais da cidade, seja público, seja privado. 

 

Nesta disciplina, o Art. 182, § 2º, da Constituição Federal, ao tratar da 

Política Urbana, prevê que a propriedade cumpre sua função social quando 

atende às exigências de ordenação da cidade previstas no Plano Diretor 

Municipal. O Artigo 30, Inciso VIII, atribui ao Município a competência para a 

promoção do adequado ordenamento territorial, “mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” e o caput do 

referido Art. 182 averba que a política de desenvolvimento urbano deverá ser 

executada pelo Poder Público municipal. 

 

Os bens públicos, apesar de apresentarem regime jurídico próprio – são 

inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis – também devem cumprimento à 

Função Social da Propriedade para que não seja prejudicado o processo de 

planejamento urbanístico engendrado pelo Poder Público municipal. Seria 

prejudicial para a efetivação do planejamento urbano das cidades, 

desrespeitando as funções sociais da cidade e causando mal-estar a seus 

habitantes, que determinados imóveis fossem imunes aos ditames da 

planificação. Assim, o imóvel público urbano também deve submeter-se a 

esses regramentos, sob pena de descumprimento de sua função social. 
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Em caso de descumprimento da função social da propriedade, o 

Município, que tiver editado o Plano Diretor, mediante lei específica, poderá 

aplicar as sanções previstas no Parágrafo 4º do Artigo 182 da Constituição 

Federal: parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, IPTU 

progressivo e desapropriação para fins urbanísticos.  

 

Tais sanções, no entanto, abrangem distintamente a propriedade 

privada e a propriedade pública. No decorrer do trabalho, assentou-se o 

entendimento de que, sobre a propriedade privada, poderá incidir, 

sucessivamente, as três sanções previstas no texto constitucional, 

diferentemente da propriedade pública. 

 

O Município não poderia impor ao proprietário público o parcelamento, a 

edificação e a utilização compulsórios porque isso traduziria invasão na 

autonomia de outro ente federativo e, demais disso, a operação dependeria 

de previsão orçamentária e liberação da verba para implementação da 

referida sanção jurídica. 

 

No entanto, assentou-se no presente estudo que o Município não 

encontraria óbice à notificação do ente público, pois não há no ordenamento 

norma proibitiva para tal conduta, pelo contrário, o Município goza da 

competência constitucional para promover o adequado planejamento 

territorial, bem como se reveste no poder de executar a política de 

desenvolvimento urbano. Em face de tal atribuição, não poderia o Município 

escapar ao cumprimento do seu dever de dar impulso ao adequado 

ordenamento urbanístico, utilizando os instrumentos de política urbana 

disponíveis no sistema jurídico. 

 

É possível, no entanto, que o ente público não tenha recursos para 

fazer frente ao parcelamento e edificação de seus imóveis. Nesta hipótese, o 

Município não teria condições de exigir a adequada destinação do bem, em 
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razão da lei orçamentária do ente não haver previsto tal despesa.  Ressalta-

se, nesse passo, o disposto no Artigo 46 do Estatuto da Cidade, o qual 

estabelece que o Poder Público municipal poderá facultar ao proprietário de 

área atingida pela obrigação, de que trata o caput do Art. 5º desta Lei, a 

requerimento deste, o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma 

de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel.  

 

Caso o proprietário notificado para proceder ao parcelamento, à 

edificação ou à utilização de imóvel cujo aproveitamento esteja em desacordo 

com o previsto pelo Plano Diretor Municipal descumpra os prazos previstos na 

lei específica a que se refere o caput do Art. 5º da Lei 10.257/2001, passará o 

Município a exigir o pagamento do IPTU progressivo no tempo sobre a 

propriedade urbana não edificada, subutilizada ou não utilizada, no intuito de 

forçar o proprietário a promover o seu adequado aproveitamento. 

 

Por previsão constitucional, tem-se que a progressividade da alíquota 

do IPTU é sanção incabível à administração pública direta, vez que ofende a 

imunidade constitucional, por ser vedado à União, Estados e Municípios 

instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, nos 

termos do Artigo 150 da Constituição Federal. Há extensão à vedação de 

tributar às autarquias e fundações públicas desde que o patrimônio esteja 

vinculado à sua finalidade essencial ou dela decorra, nos termos do § 2º, 

Artigo 150, Constituição Federal. 

 

Quanto à ultima sanção, grande parte da doutrina consagra a 

impossibilidade de o Município proceder à desapropriação para fins 

urbanísticos por duas razões distintas: a primeira seria em razão da 

competência ativa do processo expropriatório, nos termos do §4º, Artigo 182, 

ser do Município e, de acordo com a escala disposta no §2º, Artigo 2º, do 

Decreto Lei nº 3361/43, o Município não seria legitimado a desapropriar bens 

de outros entes federados. A segunda razão, residiria no fato de o Artigo 182 
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da Constituição Federal haver utilizado o vocábulo sucessivamente153, de 

modo que não sendo possível aplicar as sanções anteriores que lhe serviriam 

de pressuposto – parcelamento, edificação ou edificação compulsórios e IPTU 

progressivo – o Município não poderia proceder à desapropriação para fins 

urbanísticos.  

 

Ao longo do presente trabalho apresentou-se discordância em relação a 

estes dois entendimentos. A Constituição de 1988, ao inserir o Município na 

organização político-administrativa da República, rompeu com a tradição dual 

do federalismo brasileiro (relação entre Estados, Distrito Federal de um lado e 

União de outro) e conferiu autonomia política, administrativa e financeira a 

este novo ente federado. 

 

No federalismo, apenas o Estado Federal, enquanto pessoa 

reconhecida pelo Direito Internacional, detém soberania, os entes federados 

são dotados de competências traçadas pela Constituição Federal. 

 

Nessa linha, a Constituição prestigiou o Município com a competência 

exclusiva de legislar sobre assuntos de interesse local e promover, no que 

couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 

do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (Artigo 30, Incisos I e 

VIII).  Também, estabeleceu que o Município poderá, mediante lei específica 

para área incluída no Plano Diretor, exigir, do proprietário do solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 

aproveitamento, sob pena, da aplicação sucessiva de três sanções. 

 

Não há, portanto, vínculo de hierarquia nas relações entre os entes 

políticos, a subordinação existe, porém apenas aos ditames da própria 

                                                           
153 Art. 182, §4º, Constituição Federal: “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: [...]” 
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Constituição, que é de onde emana sua competência e validade de todos os 

atos. 

 

Por essa razão, a escala prevista no Artigo 2°, Parágrafo 2°, do Decreto 

Lei n. 3365/41, deverá ser interpretada à luz da Constituição Federal de 1988, 

que reconheceu o princípio federativo e destacou o Município à categoria de 

ente político, outorgando-lhe competências exclusivas.  

 

Além disso, a prerrogativa expropriatória, como quaisquer outras que 

assistem ao poder público, não lhe são deferida pela ordem jurídica como 

homenagem a uma condição soberana, mas como instrumento, como meio ou 

veículo de satisfação de interesses, estes sim, qualificados na ordenação 

normativa como merecedores de especial proteção. Somente a supremacia 

de um interesse sobre outro, isto é, o desequilíbrio entre duas ordens de 

interesses pode autorizar a deflagração da desapropriação154. 

 

A desapropriação de bens públicos para fins urbanísticos não ofende a 

autonomia recíproca, já que esta reconhece que as entidades federativas 

sejam titulares de competências constitucionalmente conferidas e que possam 

desempenhá-las sem submissão. 

 

Quanto à segunda razão assentida por parte da doutrina – utilização do 

vocábulo sucessivamente como inibidor da deflagração do processo 

expropriatório por impossibilidade de aplicação das duas sanções anteriores 

que supostamente lhe serviriam de pressuposto – também tivemos 

oportunidade, no presente trabalho, de apresentar discordância.  

 

A etimologia da palavra sucessivamente indica aquilo que vem depois, 

que vem em seguida, que se repete em sequência, um após o outro. Em 

nosso entendimento, a utilização da palavra sucessivamente pelo constituinte 

                                                           
154 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. P. 207. 
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teve o condão de estabelecer a ordem cronológica de aplicabilidade das 

sanções em caso de descumprimento da função social a propriedade pública, 

vedando, por exemplo, que o Município iniciasse procedimento expropriatório, 

sem sequer haver notificado o proprietário para parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios. 

 

O Município deverá ser considerado legitimado ativo para desapropriar 

todo e qualquer bem público, desde que, por óbvio, não tenha logrado êxito 

na solução amigável e que esteja revestido de interesse público que permita 

beneficiar mais pessoas do que o bem estava atingindo. 

 

Apesar de considerarmos juridicamente possível, a desapropriação para 

fins urbanísticos é de difícil aplicação prática: o Brasil é composto 

predominantemente por Municípios de pequeno porte que apresentam 

arrecadação ínfima para fazer frente às suas missões e são dependentes de 

repasse de recursos financeiros de outros entes. Assim, para levar a cabo a 

desapropriação, além de ultrapassar questões políticas, o Município deverá 

apresentar condições financeiras de adequar o imóvel desapropriado que 

passará a integrar o seu patrimônio. 

 

Ainda, para concretização do processo expropriatório, depende o 

Município de prévia aprovação do Senado Federal, que pode ou não aprovar 

a emissão dos títulos da dívida pública com os quais será pago o montante 

indenizatório ao proprietário do imóvel expropriado. 

 

Há que se concluir que o bem público que, em essência, deveria 

sempre servir de instrumento à satisfação popular e jamais ser objeto de uso 

egoístico, por quem tem o dever de promover a Justiça Social, não é apenado 

pelo ordenamento jurídico com o mesmo rigor do que a propriedade privada. 

As sanções estabelecidas pelo legislador constituinte são dotadas de baixa 

efetividade quando se confrontam os bens estaduais e federais, o que, na 
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prática, denota a crônica dependência da voluntariedade do ente estatal no 

cumprimento das normas urbanísticas municipais. 
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