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PARCELAMENTO DO SOLO URBANO 
- o parcelamento do solo urbano é regido pela Lei 6.766/89  norma geral de direito 
urbanístico recepcionada pela CRFB/88; 

- competência sobre Direito Urbanístico: 

- União  normas gerais; 

- Estados e Municípios  suplementar a legislação; 

- objeto do parcelamento de solo urbano  gleba indivisa registrada no Cartório de Imóveis; 

- é pressuposto do parcelamento do solo que a gleba possua uma matrícula; 

- sem matrícula não há a possibilidade de parcelamento; 

- atribuição para realizar o parcelamento  o proprietário da gleba é o único legitimado a 
promover o parcelamento do solo (regra); 

- exceções: o Município ou outro ente pode parcelar com base em uma imissão de 
posse como no caso de desapropriação do solo para realizar um programa 
habitacional – a simples decisão de imissão na posse no procedimento já permite 
o início do parcelamento; 

- outorga conjugal  é necessária por se tratar de disposição de bem imóvel (regra); 

- parcelamento do solo  é um termo genérico que comporta várias subespécies: 

- loteamento: forma de parcelamento do solo em que promove abertura de 
sistema viário – cada lote deve ter acesso direto ao sistema viário; 

- desmembramento1: forma de parcelamento em que se aproveita o sistema 
viário preexistente para a subdivisão da gleba em lotes (exemplo: gleba que já 
confronta com o sistema viário existente); 

IMPORTANTE: a Lei 13.465/172 incluiu duas novas modalidades de parcelamento! 

- loteamento com controle de acesso: tal modalidade não se confunde com 
aqueles locais vulgarmente conhecidos como “condomínio” – que eram 
verdadeiras anomalias no sistema por falta de previsão legal. A lei, possivelmente 
para atender uma demanda do mercado imobiliário, criou o loteamento com 
controle de acesso; 

- o controle de acesso é regulamentado por ato do Poder Público 
Municipal; 

- é VEDADO o impedimento de acesso a pedestres ou condutores de 
veículos não residentes devidamente identificados ou cadastrados. 
Identificada, segundo a lei, não poderia a pessoa ter o direito de 
circulação limitado; 

- previsão inconstitucional: segundo uma corrente, tal 
modalidade é inconstitucional por estabelecer uma 
espécie de controle para o exercício da liberdade de 
locomoção em área pública3; 

                                                            
1 Necessário qualquer tipo de modificação no sistema viário existente há na verdade loteamento. 
2 A lei trata da regularização fundiária urbana e cuidou de fazer algumas alterações na Lei 6.766/79. 
Foram criadas novas modalidades de parcelamento de solo urbano. 
3 Tal ideia parece um pouco fantasiosa e colide com a realidade. 



 
2 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 2 
 

- a lei permite que a associação dos moradores possam exigir em 
contrapartida uma prestação pecuniária para viabilizar o exercício 
dos serviços prestados pela associação; 

- previsão inconstitucional: segundo uma corrente, tal 
modalidade é inconstitucional por criar de forma 
cogente a necessidade de uma associação, infringindo a 
liberdade de se associar (dever de associação = 
inconstitucional); 

- há várias ADI´s tramitando no STF sem decisões liminares 
deferidas, portanto a norma está vigendo de forma normal e os 
Municípios tem editado leis locais para regulamentar os dispositivos 
do diploma normativo geral; 

- crê-se que, por consequência lógica, a partir da restrição de acesso, 
cabe à associação responsável a realização de todos os 
procedimentos necessários para a manutenção do local (exemplo: 
asfalto; coleta de lixo; iluminação; rede pluvial); 

- condomínio de lotes: a lei possivelmente foi criada para atender uma demanda 
do mercado imobiliário, criando áreas de empreendimentos de parcelamento do 
solo com lotes destinados à edificação estabelecendo uma privatividade de todo o 
espaço ocupado pelo empreendimento; 

- aqui não há áreas públicas dentro do condomínio de lotes; 

- é essencial que o Município crie norma local para regular o tema 
(disposto de forma ampla na legislação “federal”); 

- segundo a lei o “condomínio de lotes” poderá ser constituído sob a 
forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária integrante de 
condomínios de lote; 

- aqui não há ruas, mas sistema de circulação interno do condomínio 
(não há áreas públicas) – aplica-se a mesma lógica do condomínio 
edilício (áreas privativas + áreas comuns); 

- as demais normas devem ser observadas: áreas verdes + áreas 
institucionais  a lei Municipal pode estabelecer que as áreas 
comuns de fruição de toda a comunidade sejam situadas fora do 
perímetro do condomínio de lotes para permitir o uso do ponto de 
vista prático; 

- os condomínios de lotes, por serem áreas particulares, podem ser 
MURADOS  cabe ao Município a regulamentação, devendo ele 
mesmo determinar o tamanho máximo de tais condomínios 
(inclusive para evitar problemas viários), podendo também instituir 
limitações administrativas; 

- obrigações do empreendedor  ele deve ter consciência de que a lei lhe impõe algumas 
obrigações, não bastante ele fracionar os terrenos, abrir as ruas e vender os lotes. A lei lhe 
atribui responsabilidades relativas à implantação da infraestrutura urbana; 

- infraestrutura urbana básica dos parcelamentos de solo: abertura do sistema 
viário com pavimentação + instalação de sistemas de drenagem pluvial + 
esgotamento sanitário + abastecimento de água + energia elétrica pública + 
energia elétrica domiciliar; 
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- conceito de lote: terreno servido de infraestrutura urbana básica cujas 
dimensões atendem aos índices urbanísticos definidos no plano diretor ou lei 
municipal para a zona em que se situe; 

- sem tais requisitos, trata-se de pseudo-lote (lote de fato)4; 

- dentro do processo de aprovação o empreendedor assina um 
TERMO DE COMPROMISSO assumindo a obrigação de implantar a 
infraestrutura urbana em um prazo determinado pelo Município 
(prazo máximo de 4 anos)  título executivo extrajudicial; 

- a dispensa do cumprimento das obrigações por parte do ente Municipal (seja 
direta, seja reflexa) é NULA de pleno direito5; 

- não cumprido o termo, o Município deve notificar o empreendedor para que ele 
faça o que se comprometeu a fazer; 

- caso o empreendedor continue em mora, deve o Município realizar as obras 
necessárias às dispensas do empreendedor – depois cobrar dele os custos; 

- responsabilidade do Município  OBJETIVA + SUBSIDIÁRIA - 

- deve haver notificação aos compradores para que eles passem a pagar as 
prestações via depósito ao cartório  posteriormente o Município pode requerer 
o levantamento das prestações depositadas para cobrir os gastos realizados6; 

- caducidade da aprovação: loteamento aprovado com mora do empreendedor – 
não implanta o loteamento no prazo estipulado pelo ato de aprovação do 
Município – gera a caducidade do ato de aprovação; 

- em caso de lotes já vendidos ou do empreendedor haver iniciado as 
obras sem termina-las no prazo, a melhor via parece ser obrigar o 
empreendedor a terminar as obras – outro prazo para conclusão, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal; 

- zonas passíveis de parcelamento: zona urbana + zona de expansão urbana + 
zona de urbanização específica; 

- ato que aprova o parcelamento fora de tais hipóteses é NULA; 

- a norma é de ordem pública e cogente; 

- NÃO é possível LOTEAMENTO na ZONA RURAL; 

- plano diretor ou outra lei municipal define o que é zona urbana e o 
que é zona rural7; 

- parcelamento em zona rural8 deve estar atrelado a uma finalidade 
de natureza rural (ex.: agricultura + pecuária + reflorestamento); 

- vedações aplicadas ao parcelamento de imóvel urbano: são várias as hipóteses; 

- terreno alagadiço sem tomada das providências necessárias9; 

- aterramentos com material nocivo à saúde (devem ser saneados); 

- declividade superior a 30%10 (salvo atendido as exigências); 

                                                            
4 Produto inadequado ao consumo nos termos do CDC. 
5 A norma desrespeitada é COGENTE e de ORDEM PÚBLICA! 
6 Muito interessante a norma. 
7 Há crime para o parcelamento de imóvel rural. 
8 A aprovação, atualmente, deve ser realizada pelo INCRA. 
9 Obras que promovam o escoamento (exemplo: rede de drenagem). 
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- condições geológicas ruins; 

- áreas de preservação ecológica11 ou muito poluídas; 

- áreas de risco definida como não edificáveis12; 

- requisitos mínimos para o parcelamento de solo urbano  todo empreendimento de 
parcelamento do solo deve cumprir alguns requisitos: 

- áreas destinadas à circulação; 

- implantação de equipamentos urbanos e comunitários (ex.: água, esgoto); 

- espaços livres de uso público (ex.: praças, área de lazer); 

- percentual mínimo: competência municipal para cada loteamento; 

- área mínima de 125 metros quadrados e frente de 5 metros; 

- exceção: empreendimento destinado à instalação de conjuntos 
habitacionais de interesse social; 

- lei municipal pode estabelecer parâmetros distintos – desde que 
para maior; 

- faixas não edificáveis de pelo menos 15 (quinze) metros de cada lado nas 
rodovias; 

- atualmente é possível que, dentro da zona urbana, o Município 
reduza tais faixas para 5 (cinco) metros; 

- faixas não edificáveis de pelo menos 15 (quinze) metros de cada lado nas 
ferrovias e ao longo de faixas correntes13; 

- articulação das vias criadas com as vias existentes; 

- providências para o parcelamento do solo urbano  o primeiro passo a ser tomado pelo 
empreendedor é buscar a administração municipal para que emita diretrizes sobre o uso e 
parcelamento do solo cujo interesse em realiza-lo foi previamente demonstrado; 

- as diretrizes, definidas, vão nortear o empreendedor na elaboração do projeto, 
evitando então “exigências surpresas”; 

- é um instrumento que favorece a cooperação e o diálogo entre o ente municipal 
e o responsável pelo empreendimento; 

- projeto urbanístico  planta do loteamento com a distinção de todas as áreas; 

- devem também ser feitos os projetos complementares: terraplanagem + 
drenagem fluvial + pavimentação; 

- havendo no município concessionárias de serviço público que prestam tais 
serviços, caberá a elas a aprovação dos projetos complementares; 

- deve haver uma caução por parte do empreendedor = visa o cumprimento das 
obrigações deste no empreendimento; 

                                                                                                                                                                              
10 Tal hipótese deve ser analisada junto ao Código Florestal que também traz normas que transformam 
alguns terrenos de alta declividade (+ 45 graus – 30% equivale a 17 graus). Mais de 45 graus é APP. 
11 Inclui as áreas de preservações permanentes e também as unidades de conservação. Importante 
observar que com o novo Código Florestal algumas hipóteses de necessidade e utilidade pública, além 
das de interesse social, permitem a realização das obras em APP. 
12 A definição é feita pelo Plano Diretor ou outra lei municipal. 
13 Não se trata de norma impositiva de área de preservação permanente, visto tratar-se de regimes 
jurídicos distintos. 
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- registro de ato de aprovação  deve ser feito o registro imobiliário do ato de aprovação 
(normalmente decreto do chefe do Poder Executivo Municipal) no prazo de 180 dias – na 
matrícula do imóvel cujo parcelamento é visado; 

- aprovado o projeto, é proibido que seja dada destinação diversa ao 
empreendimento; 

- segundo a jurisprudência a vedação tem o ente municipal e o empreendedor 
como destinatário; 

- após o registro do loteamento as áreas públicas do empreendimento passam ao 
domínio público; 

- vedação importante  é PROIBIDO vender ou prometer vender parcela de loteamento ou 
desmembramento não registrado – o lote é juridicamente inexistente e a gleba está indivisa; 

- tal ato é criminoso, podendo vários sujeitos serem punidos criminalmente na 
prática de crimes envolvendo loteamentos “ilegais”; 

 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 
- Lei Federal 13.465/17  trata da temática; 

- a Lei 6.766/79 muitas vezes, em razão das exigências, não permite a regularização fundiária 
de algumas áreas – em função disto o legislador optou pela lei de 2.017 para tentar resolver o 
“passivo” oriundo da ocupação desordenada e dar título as posses existentes na prática; 

- Medida Provisória 759/16  foi convertida na Lei Federal 13.465/17; 

- há três ADI´s em desfavor da lei em tela: 

- ADI´s 5771 + 5787 + 5883; 

- fundamentos: inexistência de urgência + invasão de questões 
referentes ao processo civil e questões delegadas a lei 
complementar; 

- regulamentação da lei  Decreto 9.310 de março de 2.018; 

- principais pontos da lei  se aplica para os assentamentos informais urbanos consolidados 
até 22/12/2016; 

- isto não significa regularização automática de todos os loteamentos anteriores 
com base na lei; 

- loteamento iniciado antes da data, mas ainda não consolidado não poderá ser 
objeto de regularização fundiária com base na Lei 13.465/17; 

- consolidado: situações praticamente irreversíveis, não podendo voltar o que era 
antes ou ser readequada (exemplo: vias abertas + moradores + redes de serviço 
público); 

- REURB-S  reurbanização de interesse social  realizada em núcleo urbano 
informal ocupado predominantemente por população de baixa renda; 

- REURB-E  reurbanização de interesse específico  não pode ser qualificada 
como de interesse social, mas há interesse específico a indicar a reurbanização; 

- REURB na área rural: deve ser interpretado como o imóvel rural 
situado na zona urbana, de urbanização específica ou de expansão 
urbana (aqui se leva em consideração o fato do uso ser rural ou de 
ainda haver registro como propriedade rural – em zona rural do 
Município não é possível a regularização a menos que o Município 
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edite uma lei de expansão urbana para incluir a área na área de 
expansão urbana); 

- neste caso o que a lei busca é a flexibilização dos requisitos a serem preenchidos 
para a regularização das áreas urbanizadas  o Município pode, de acordo com a 
lei, flexibilizar as regras normalmente de preenchimento obrigatório para 
parcelamento do solo urbano; 

- o Município normalmente flexibiliza tais regras na regularização de 
interesse social e exige compensações na regularização de interesse 
específico; 

- promovente ou legitimado à REURB  o legitimado pode tanto ser um ente 
público como o particular; 

- União; 

- Estado; 

- ente competente para autorizar a REURB  somente ao Município é dado a 
competência para aprovar a REURB e cuidar das questões referentes ao 
desenvolvimento e expansão urbana; 

- regularização de intervenções em área de preservação permanente  o ponto 
gera muitas polêmicas; 

- em regra as áreas de proteção ambiental não são passíveis de 
regularização; 

- as vias e redes públicas podem estar em área de preservação 
permanente (hipótese de utilidade pública ou interesse social) – 
regra; 

- a Lei 13.465/17 alterou o Código Florestal e estabeleceu a 
possibilidade de se aprovar a regularização fundiária de lotes e 
edificações em área de preservação permanente desde que 
cumpridas algumas condições: 

- REURB-S 14 : a preocupação neste caso é com as 
situações de risco e com a garantia da melhoria das 
condições de habitabilidade das populações locais; 

- REURB-E: a preocupação com a situação de risco 
persiste, havendo outras condições como a preservação 
da faixa não edificante de 15 metros da APP; 

- REURB em áreas situadas em Unidades de Conservação – espaços territoriais 
especialmente protegidos pela Lei do SNUC (Lei 9.985/00)  será possível a 
regularização fundiária desde que a lei instituidora da unidade admita a atividade 
de parcelamento do solo e haja anuência do gestor da unidade: 

- requisitos: possibilidade no ato de instituição da unidade + 
anuência do gestor15; 

- isenção de custas e emolumentos no REURB-S  a elaboração do projeto, 
aprovação pelo Poder Público e posterior registro cartorário gera muitos custos. A 
lei então isenta o pagamento de tais custas e emolumentos; 

                                                            
14 Reurbanização de interesse social = abranda as normas de limitações das APP´s desde que sejam 
resolvidas as questões referentes às situações de risco da população. 
15 As APA´s costumam admitir a regularização. As Estações Ecológicas tendem a vetar tal prática. 
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- a constitucionalidade é questionável, visto que trata-se de isenção 
heterônoma (União abrindo mão de algo que não é da competência 
dela – taxas cobradas por outros entes); 

- há também dispensa a apresentação de certidão negativa de débito 
na ocasião do pedido de registro na REURB-S; 

- REURB-S em áreas de riscos  somente permitidas se estudos técnicos 
comprovarem a possibilidade de eliminação do risco, ficando a aprovação 
dependente da efetivação das medidas necessárias à eliminação do risco; 

- caso contrário é vedada a regularização fundiária; 

- legitimidade para requerer a regularização  a legitimidade é tratada na lei de 
forma bastante ampla para a REURB-S e REURB-E; 

- há no rol o Ministério Público e a Defensoria Pública; 

- a legitimidade neste caso deve ser interpretada como a 
possibilidade do Ministério Público e Defensoria Pública provocar o 
ente responsável pela promoção da regularização fundiária para que 
este, por sua vez, realize a regularização nos termos previsto na lei; 

- responsabilidade civil, administrativa e criminal  a regularização fundiária não 
afasta a responsabilidade civil, administrativa e criminal dos responsáveis por 
empreendimentos desenvolvidos previamente em desacordo com a lei; 

- instrumentos com a finalidade de regularização fundiária  todos os 
instrumentos já previstos no Direito Urbanístico, juntos ou separadamente, 
podem ser utilizados na regularização fundiária; 

- demarcação urbanística: utilizada principalmente em imóveis que 
apresentam problemas com a matrícula; 

- legitimação fundiária: o instrumento é bem controverso; 

- tal instrumento é objeto de várias ADI´s; 

- segundo a lei o instituto é “o mecanismo de 
reconhecimento da aquisição originária do direito real 
de propriedade sobre unidade imobiliária objeto da 
REURB”; 

- instrumentos jurídicos que viabilizam a aquisição 
originária no ordenamento = desapropriação + 
usucapião; 

- qual seria então a natureza da legitimação fundiária? 
Desapropriação não é! Seria usucapião? A seguir esta 
vertente, haveria um conflito no caso de bem público – 
não existe usucapião de imóvel público, assim a titulação 
via legitimação fundiária é feita por um ato de vontade 
do Poder Público. No caso de imóvel público não há 
aquisição originária, mas transferência voluntária de 
propriedade – negócio jurídico bilateral; 

REURB-S  transferência pode ser gratuita ou a preço 
módico; 

REURB-E  transferência deve ser onerosa (valor da 
terra nua); 
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- no caso de imóvel particular crê-se que incide a figura 
do usucapião (natureza jurídica da legitimação 
fundiária). A lógica seria então esta: 

- legitimação fundiária de imóvel público  negócio 
jurídico bilateral; 

- legitimação fundiária de imóvel privado  espécie de 
usucapião; 

- a lei estabelece requisitos para que o Poder Público 
possa estabelecer o título na REURB-S e há um silêncio 
das condições do REURB-E  por questão de lógica a 
REURB-E não pode ter requisitos menos rigorosos que a 
REURB-E; 

- por conclusão entende-se que a legitimação fundiária 
de imóvel privado somente é permitida na REURB-S - 

- legitimação de posse: título que reconhece a posse do imóvel, não 
havendo reconhecimento de domínio; 

- titulação unicamente de imóveis privados; 

- tratando-se de imóveis públicos devem ser utilizados 
outros instrumentos: concessão do direito real de uso + 
concessão de uso especial para fim de moradia (MP 
2.220/01); 

- a legitimação de posse tem como objetivo de, com o 
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, se transformar em 
propriedade (área não superior a 250 metros quadrados) 
 tendo em vista a impossibilidade de usucapião de 
bem público, não haveria nenhuma lógica da incidência 
de tal instituto no imóvel público; 

- direito real de laje: instrumento trazido pela reforma na lei que se 
aplica tanto na regularização fundiária como na “cidade formal” – há 
a criação de um novo direito real permitindo a abertura de matrícula 
autônoma para a unidade sobre a laje; 

- não há vinculação à fração ideal do terreno; 

- é necessário um acesso ou entrada à laje que não 
dependa de uma servidão de passagem; 

- condomínio de lotes; 

- condomínio urbano simples: pode ser instituído dentro de um lote 
que não comportar subdivisão; 

- o instrumento veio para regularizar situações comuns 
em que “os filhos constroem no lote do pai”; 

- a matrícula deve discriminar as partes ocupadas pelas 
edificações, as partes exclusivas e as passagens comuns, 
abrindo uma matrícula autônoma para as edificações 
com fração ideal do solo e das áreas comuns – não é 
necessário (mas permitido) a convenção de condomínio; 
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- devem ser respeitados os parâmetros urbanísticos para 
edificação, salvo nos casos de REURB; 

- loteamento com controle de acesso; 

- custos dos projetos  o custo vai variar de acordo com a modalidade de 
regularização fundiária a ser colocada em atividade; 

- REURB-S: custos pelo poder público promovente, quer tratar-se de 
áreas privadas ou públicas16; 

- REURB-E: custos pelo beneficiário ou requerente privado; 

- áreas desocupadas na REURB  serão registradas em nome do proprietário 
originário; 

 

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
- o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01) é norma geral de Direito Urbanístico e trata das 
políticas de desenvolvimento urbano; 

- a norma é editada pela União no exercício de competência concorrente em matérias de 
Direito Urbanístico – é uma norma geral aplicada a todos os entes; 

- o objetivo da política urbana é ordenar o pleno desenvolvimento da função social da cidade e 
garantir o bem estar dos habitantes por meio do controle da especulação imobiliária e do 
cumprimento da função social da propriedade urbana; 

- a lei traz o conteúdo de diretrizes gerais e instrumentos que permitem a intervenção mais 
concreta e efetiva do Poder Público no desenvolvimento urbano e a atuação no mercado 
imobiliário; 

- o Município tem, no artigo 30, inciso VIII da CRFB/88 competência concorrente para legislar 
sobre a política de desenvolvimento urbano – normalmente o Município trata das questões 
referentes à propriedade urbana no Plano Diretor; 

- planejamento urbano = poder-dever do Município; 

- não cabe ao gestor público municipal entender que não há conveniência e 
oportunidade em realizar o planejamento do desenvolvimento urbano; 

- o município deve necessariamente cuidar da política urbana a ser implementada 
em seu território; 

- os instrumentos que poderão ser utilizados pelos Municípios estão previstos no 
Estatuto da Cidade; 

- diretrizes gerais da política urbana: 

- cidades sustentáveis  as cidades sustentáveis estão para o meio ambiente 
urbano assim como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está 
para o meio ambiente natural. As cidades sustentáveis devem ter como 
destinatários as presentes e futuras gerações; 

- gestão democrática das cidades  a participação social por meio dos diversos 
seguimentos (popular + profissional + indústria + mercado imobiliário) é essencial 
para formação de uma política de desenvolvimento urbano sólida – são reiteradas 
as decisões judiciais no sentido de que todas as leis urbanísticas demandam a 
participação social (ex.: audiências públicas); 

                                                            
16 A norma é muito interessante do ponto de vista da viabilidade prática da regularização. 
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- planejamento  o desenvolvimento urbano desordenado deve ser combatido. 
O planejamento é um direito da comunidade e um dever do gestor público, 
devendo levar em consideração o desenvolvimento das cidades e a distribuição 
espacial da população, evitando e corrigindo as distorções do desenvolvimento 
urbano; 

- oferta de equipamentos urbanos  os serviços públicos adequados ao 
interesse da população devem ser corretamente prestados; 

- ordenação e controle do uso do solo  o uso do solo urbano deve ocorrer de 
forma adequada como forma de evitar práticas nocivas ao meio ambiente e a 
sociedade como um todo; 

- produção e consumo compatíveis com a sustentabilidade ambiental, social e 
econômica  os padrões adotados devem ser compatíveis com a capacidade do 
município de suprir as necessidades; 

- proteção, preservação e recuperação do meio ambiente  a política de 
desenvolvimento urbano deve ter como meta preservar o meio ambiente em 
todos os seus aspectos; 

- instrumentos de política urbana: 

- instrumentos de planejamento + instrumentos tributários ou financeiros (ex.: 
IPTU progressivo) + instrumentos políticos + instrumentos jurídicos + 
instrumentos técnicos (ex.: Estudo de Impacto de Vizinhança); 

- há um rol extenso dos instrumentos, sendo alguns obrigatórios (artigo 41, §3º do 
Estatuto da Cidade); 

- gestão democrática da cidade: 

- participação e acompanhamento de planos e projetos; 

- abrange o processo político, legislativo, administrativo, orçamentário e controle 
social das atividades compreendidas na gestão urbana; 

- os instrumentos de política urbana devem ser autênticos instrumentos de 
promoção da inclusão em um paradigma de “cidade para todos” – prevê a 
construção de políticas em diálogo, e não apenas “de cima para baixo”; 

- é um desafio constante assegurar a participação social nas decisões referentes 
ao desenvolvimento urbano; 

- instrumentos de gestão democrática da cidade: 

- órgãos colegiados de política urbana nos três níveis da federação – com 
natureza deliberativa (e não apenas opinativa)  órgãos de natureza meramente 
opinativa esvaziariam a função da sociedade na contribuição para formação das 
políticas públicas; 

- debates, audiências e consultas públicas  as audiências não devem ser 
meramente formais, devendo ser divulgadas com antecedência e levar em conta 
os pleitos trazidos pela sociedade como vetor para tomada de decisões; 

- conferências públicas; 

- iniciativa popular de projeto de lei  disciplinada pela Lei Orgânica do 
Município; 

- gestão orçamentária participativa  participação popular no que tange as 
propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento 
anual; 
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- o TJSP entendeu que a gestão democrática e a participação social é 
pressuposto de validade de qualquer lei urbanística, não apenas do Plano Diretor; 

- improbidade administrativa no Estatuto das Cidades: 

- no artigo 52 do Estatuto das Cidades há previsões exemplificativas de atos que 
caracterizam improbidade administrativa  exemplo: deixar de proteger no 
prazo de cinco anos o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao 
patrimônio público em função de desapropriação sanção pelo descumprimento 
de função social da propriedade urbana + utilizar áreas obtidas por meio do 
direito de preempção em desacordo com a previsão legal + aplicar em 
desconformidade da lei os recursos auferidos através da venda de potencial 
construtivo + desobedecer aos dispositivos que tratam da gestão democrática e 
participação da população no plano diretor + deixar de tomar as providências 
necessárias para garantir a observância da revisão do plano diretor a cada dez 
anos; 

- matéria urbanística em outras leis: 

- segundo o STF o Plano Diretor é o instrumento básico para planejamento da 
política urbana no município, mas nada impede que alguns pontos referentes ao 
desenvolvimento urbano sejam tratados em outras leis – desde que elas não 
conflitem com a principiologia do Plano Diretor; 

- regras aplicadas ao Plano Diretor; 

- necessidade de revisão a cada 10 (dez) anos; 

- essencial ao processo de planejamento municipal; 

- deve englobar o território do Município como um todo; 

- processo participativo de elaboração e fiscalização do Plano Diretor; 

- obrigatória para os municípios com mais de 20.000 habitantes e outros 
municípios menores que se enquadrem nas condições previstas em lei17; 

- o plano diretor deve definir as áreas onde será possível a aplicação do 
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

- o conteúdo do Plano Diretor deve ser compatível com o Plano de Utilização de 
Recursos Hídricos; 

- o artigo 42-B do Estatuto das Cidades traz a regra com várias normas a ser 
observadas para a ampliação do perímetro urbano. São vários os requisitos: 

- demarcação do novo perímetro urbano; 

- delimitação dos trechos com restrições à urbanização e trechos 
sujeitos a controle especial; 

- definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas 
para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações 
públicas; 

                                                            
17 Integrantes de região metropolitana + onde o poder público pretenda utilizar instrumentos para 
forçar o respeito à função social da propriedade urbana + áreas de especial interesse turístico + 
inseridos em área de influência de empreendimentos que gerem significativo impacto ambiental de 
âmbito regional ou nacional + municípios incluídos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas 
suscetíveis a deslizamentos (todas as hipóteses estão no artigo 41 da Lei 10.257/01). 
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- há no artigo outros requisitos a serem preenchidos neste caso  
não atendido os requisitos da lei, fica inviabilizada a aprovação de 
posterior empreendimento dentro da área ampliada, sendo NULA a 
aprovação em desrespeito à lei; 

- temas pontuais: 

- STF, Ag. Reg. no Are 1.124.063-DF  ocupação de área pública por pessoa de baixa renda. O 
ente público quis recuperar a posse da área. Segundo narrado pelo relator a área pública 
também tem de cumprir sua função social e no caso não estava cumprindo por estar 
abandonada. Em respeito ao direto à moradia o STF negou o pleito do ente; 

- Lei da Liberdade Econômica – Lei Federal 13.874/19  trouxe a previsão de dispensa de ato 
autorizativo em atividades de baixo risco – o Município deve, por meio de norma, definir quais 
são as atividades de baixo risco (a Lei Federal foi regulamentada pelo Decreto 10.178/19); 

- Lei 13.865/19  dispensou de “habite-se” para averbação no Cartório de Registro de Imóveis 
a construção residencial urbana unifamiliar de um só pavimento finalizada há mais de 5 (cinco) 
anos em área ocupada predominantemente por populações de baixa renda; 

- esta lei ainda não foi regulamentada, visto ser necessária uma declaração para 
comprovar os requisitos exigidos pela lei; 
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