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com o tempo que nos é dado. 
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RESUMO 

A cidade, núcleo essencial ao desenvolvimento do ser humano, possui uma longa evolução  

no decorrer da história. No Brasil, as cidades começaram a crescer com o processo de 

urbanificação, gerando uma demanda de planejamento urbanístico para um melhor 

ordenamento dessas cidades. A política urbana brasileira busca criar um ambiente propício 

para uma sadia qualidade de vida de seus habitantes. Neste estudo, é analisada a propriedade, 

a partir das Constituições brasileiras desde 1824, sendo observada a evolução do conceito de 

propriedade, passando da concepção da propriedade individualista, tida como absoluta,  

para a propriedade em favor do uso coletivo que atende a sua função social. A função social 

da cidade abarca elementos imprescindíveis para o bem-estar da vida na urbe, como a 

locomoção, a moradia, a habitação e, mais recentemente, a preocupação com o meio ambiente 

urbano que se desdobra na função socioambiental da cidade. Foi investigado o panorama na 

América do Sul sobre como é tratada a função socioambiental da cidade, analisando a 

perspectiva do uso de instrumentos de natureza fiscal para o cumprimento desta. O objetivo 

deste trabalho é analisar como a função socioambiental da cidade pode se utilizar de 

instrumentos tributários para proporcionar uma cidade em harmonia com o meio ambiente e 

que propicie uma sadia qualidade de vida aos seus habitantes. No Estatuto da Cidade, uma das 

principais normas legais que versam sobre o tema, observa-se os instrumentos tributários e 

econômicos trazidos por este, que são: o imposto predial territorial urbano, a contribuição de 

melhoria, e os incentivos e benefícios fiscais. Estes tributos podem incentivar ou desestimular 

condutas que sejam ambientalmente desejadas, e, também, fonte de arrecadação de receitas 

para a construção de uma cidade sustentável. Conclui-se que é possível o cumprimento da 

função socioambiental por via de tributos que sejam orientados para a preservação ambiental 

na cidade, mas que, muitas vezes, não são efetivados pelo poder público. Foi escolhido o 

método dedutivo, onde devem ser avaliados os aspectos contraditórios, e delimitado o objeto 

de estudo, por meio de pesquisa, principalmente, teórica, de cunho bibliográfico, mas, 

também, com uso de jurisprudência e dados. 

 

Palavras-chave: Cidade. Política urbana. Função socioambiental da cidade. Meio ambiente 

urbano. Tributação ambiental. 



ABSTRACT 

The city, essential nucleus to the development of the human being, has a long evolution in the 

course of history. In Brazil, cities began to grow with the urbanization process, generating a 

demand for urban planning for a better urbanization of these cities. Brazilian urban policy 

seeks to create an environment conducive to a healthy quality of life for its inhabitants. In this 

study, property is analyzed from the Brazilian Constitutions since 1824, with the evolution of 

the concept of property being observed, going from the conception of the individualistic 

property, considered as absolute, to the property in favor of the collective use that attends to 

its social function. The social function of the city includes essential elements for the  

well-being of life in the city, such as locomotion, housing, housing and, more recently, 

concern for the urban environment that unfolds in the socio-environmental function of the 

city. It was investigated the panorama in South America about how the socio-environmental 

function of the city is treated, analyzing the perspective of the use of fiscal instruments to 

fulfill it. The objective of this work is to analyze how the socio-environmental function of the 

city can be used of tributary instruments to provide a city in harmony with the environment 

and that provides a healthy quality of life to its inhabitants. In the City Statute, one of the 

main legal norms that deal with the subject, we observe the tax and economic instruments 

brought by it, which are: urban land tax, the contribution of improvement, and tax incentives 

and benefits. These taxes may encourage or discourage environmentally desirable conduct, 

and also a source of revenue collection for the construction of a sustainable city. It is 

concluded that it is possible to fulfill the socio-environmental function by means of taxes that 

are oriented towards the environmental preservation in the city, but which are often not 

carried out by the public power. The deductive method was chosen, where the contradictory 

aspects must be evaluated, and the object of study should be delimited by means of theoretical 

and bibliographical research, but also with the use of jurisprudence and data. 

 

Keywords: City. Urban policy. Socio-environmental function of the city. Urban environment. 

Environmental taxation. 
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1  INTRODUÇÃO 

A questão urbana, com o crescimento acelerado das grandes metrópoles, torna-se 

relevante no estudo do Direito face à complexidade das relações sociais e jurídicas 

desencadeadas pela vida urbana. Com o crescimento acentuado nessa temática, torna-se 

necessário os operadores do Direito defrontar-se com os problemas advindos. 

As cidades, aglomerados urbanos que se desenvolveram com o intuito de nutrir a 

sustentação da vida humana, representam importantes centros de crescimento das relações 

sociais. Nessa área prosperam o comércio, o trabalho, as atividades religiosas e outras formas 

de organização. O processo de forte urbanização pelo qual passou o Brasil, assim como 

diversos outros países, serviu para concentrar a população nessas regiões, fazendo com que a 

pessoa passe quase toda a sua vida nas metrópoles. 

Em razão das necessidades intrínsecas ao homem, como a exigência de locomoção,  

os centros urbanos devem apresentar características para permitir fluir plenamente seu 

desenvolvimento. As funções da cidade podem ser classificadas, tradicionalmente, por  

meio da Carta de Atenas de 1933, em: habitar, trabalhar, recrear e circular; mas reside o 

questionamento se estas são suficientes. Atualmente, muito se discute a respeito do meio 

ambiente e de que forma este elemento impacta a vida das pessoas. 

Nos últimos anos, o elemento ambiental é uma variável nova no estudo do Direito, que 

demanda muita atenção, justificando a pesquisa nessa área. Desse modo, esse tema é 

abordado na propriedade e na cidade. A preservação de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é vital para a humanidade, pois ela depende dos elementos naturais os quais 

suprem suas necessidades. Com isso, a relação da sociedade com a natureza deve ocorrer de 

forma harmoniosa. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, assegura que todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim, é imprescindível que a metrópole seja um 

ambiente no qual se assegure o desenvolvimento urbano conectado à preservação ambiental. 

Dessa forma, além dos elementos básicos previstos pela função social da cidade, que devem 

garantir a livre locomoção, o espaço ao lazer, a habitação com qualidade, e o trabalho, é 

necessário saber, em perspectiva, se o direito ao meio ambiente urbano equilibrado poderá ser 

considerado também uma função social da cidade. 

A questão principal é de como a cobrança tributária poderá ser útil no cumprimento  

da função social da cidade. Dentre os instrumentos econômicos capazes de promover uma 

prevenção do meio ambiente urbano, destaca-se a tributação ambiental. Esta pode servir como 
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um indutor de condutas, não se limitando a arrecadar fundos para o Estado; principalmente, 

pela sua função extrafiscal, onde o tributo induz comportamentos que sejam ambientalmente 

desejados. 

O direito tributário ambiental, visando à proteção do meio ambiente, distingue-se  

de outras normas pela sua finalidade extrafiscal, que é um forte atributo seu. A estrutura da 

norma tributária permanece a mesma; o que se alteraria seria, principalmente, seu objetivo.  

O impasse trata de entender como o Estado utilizará mecanismos tributários do Estatuto da 

Cidade, servindo tanto para estimular quanto para inibir condutas desejadas à preservação 

ambiental. Outro ponto é saber de que forma o tributo pode funcionar como proteção e elo 

entre a política urbana e a tutela do meio ambiente urbano. 

A problematização do trabalho encontra-se no fato de relacionar a preservação 

ambiental com o desenvolvimento urbano, conseguindo promover uma cidade sustentável que 

visa a proporcionar uma qualidade de vida para seus moradores. Como pode a administração 

pública municipal, por meio dos instrumentos tributários, promover a função socioambiental 

da cidade? 

Entendendo que o Estado representa a organização da sociedade, o mesmo deve agir a 

fim de preservar o meio ambiente. Por isso, o Direito deve servir como instrumento social  

na busca da harmonização entre a sociedade e a preservação ambiental. A Constituição 

brasileira, em seu art. 182, aduz que é um dever do poder público conciliar a política urbana 

brasileira de acordo com as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. 

O objetivo deste trabalho é analisar como a função socioambiental da cidade pode se 

utilizar de instrumentos tributários para proporcionar uma cidade em harmonia com o meio 

ambiente e que propicie uma sadia qualidade de vida aos seus habitantes. 

Os objetivos específicos desta pesquisa são: abordar o direito à cidade, seu progresso e 

importância para o homem; analisar a evolução do conceito de função socioambiental da 

cidade no ordenamento jurídico brasileiro; investigar a proteção ambiental da cidade no 

panorama de países próximos ao Brasil com afinidades culturais com o Brasil no contexto Sul 

Americano; e avaliar os aspectos tributários de incentivo da política urbana sustentável 

presente no Estatuto da Cidade. 

Quanto à metodologia utilizada neste trabalho, a pesquisa jurídica requer um amplo 

trabalho teórico de pesquisa para fins de conhecer a matéria e tecer, posteriormente, uma 

análise crítica sobre o tema, a fim da construção de novos pensamentos. Foi escolhido o 

método dedutivo, partindo de preceitos mais gerais para casos específicos. A pesquisa é, 



11 

majoritariamente, teórica, utilizando-se análise das legislações próprias, da doutrina, de dados 

estatísticos governamentais e da jurisprudência. 

O presente trabalho está dividido em seis seções, incluindo está introdução. 

A segunda seção aborda o surgimento e evolução das cidades, o processo de 

urbanização que passou o Brasil e de que forma está legislado às normas que regem o 

tratamento às cidades. Observa-se, também, a relevância da elaboração do Estatuto da Cidade 

e seus principais instrumentos. 

Na terceira seção, é apreciado, mais detalhadamente, o conceito da função 

socioambiental da cidade e suas relações com a função social da propriedade, dentre outros 

temas. Aprofunda-se o estudo desse elemento e de sua relação com a proteção do meio 

ambiente, para observar como ocorrerá essa conexão. 

Na quarta seção, é realizada uma investigação dessa temática no panorama de países 

próximos ao Brasil, bem como o modo de como é tratada a tributação como forma de 

proteção do meio urbano, observando a perspectiva de construírem políticas públicas comuns. 

O direito comparado permite a visualização de semelhanças e diferenças entre institutos,  

o que propicia uma oportunidade de se observar o tratamento do tema em outros países. 

Na quinta seção, estuda-se o modo como a tributação com fins ambientais pode servir 

como um meio de arrecadar receitas para o Estado que sirvam para a elaboração de políticas 

urbanas e um incentivador/promovedor de condutas que sejam socialmente adequadas para 

atender à função socioambiental da cidade e tutelar o meio ambiente urbano. 

Por fim, na sexta seção, apresentam-se as conclusões acerca do tema estudado. 
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2  DIREITO À CIDADE 

Nesta seção, é abordada a questão da cidade, seu progresso e importância para o 

homem. No primeiro tópico, trata-se sobre a criação e o desenvolvimento desta, como elas 

vieram a ser criadas, passando para uma análise mais moderna sobre como é entendido 

atualmente. 

O núcleo urbano é fundamental para o pleno desenvolvimento humano, é nele que se 

desenvolve e se relaciona com outras pessoas. Por isso, é importante que seu ambiente seja 

propício para a pessoa exercer todas as suas atividades e que tenha uma garantia de qualidade 

de vida. 

Esclarece-se de já a preocupação com a questão da urbanização no Brasil e de que 

forma a legislação evoluiu sobre o tratamento do tema, desembocando na criação do Estatuto 

da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que é importante vetor guia para questões 

que envolvam problemas urbanos. 

É necessário informar que as normas de caráter urbanístico possuem a primazia do 

interesse público sobre o particular, no qual o interesse coletivo deve ter preferência sobre as 

regras de caráter individualista. Não se trata de abuso de poder ou de excesso, mas, sim, de 

uma prevalência de normas que representam o interesse social. 

O Estatuto da Cidade traz relevantes instrumentos de política urbana, como 

mecanismos no plano físico; de desenvolvimento econômico e social; jurídico e político; e, 

por fim, no aspecto tributário e financeiro. Estes últimos são os mais interessantes para o 

presente trabalho, no qual se destacam por serem formas eficazes de modular condutas que 

sejam desejadas para o desenvolvimento da cidade, por meio de sua função social. 

2.1 SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES 

O homem é um animal sociável, sempre busca o convívio em comum com seus 

semelhantes. Nesse sentido, a cidade representa um elemento de agregação importante, capaz 

de propiciar as condições necessárias para o desenvolvimento da pessoa em um determinado 

espaço. 

Dentre os primeiros grupos urbanos a serem formados, como aldeia e vilas, a maior 

preocupação das pessoas era a questão da segurança, por isso as localidades figuravam em 

lugares estratégicos, como na beira de rios ou em elevações cercados por muros e 

constantemente vigiadas, para se protegerem de invasores. 
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Leal (1998, p. 51-53) explica que, de acordo com pesquisas arqueológicas, os 

primeiros grupos urbanos a se formarem foram na Mesopotâmia (3.500 a.C.), Egito (3.000 

a.C.), China e Índia (3.000-2.500 a.C.), no término do período neolítico (última divisão da 

idade da pedra), no qual o trabalho braçal permitiu que o homem conseguisse produzir mais 

do que necessitava. 

Nesse período, as cidades passaram a representar centros administrativos, religiosos, 

militares, entre outros, no qual seus habitantes não precisavam mais do campo para subsistir, 

os centros urbanos simbolizavam “a expressão espacial de uma complexidade social 

determinada pelo processo de apropriação e reinvenção do excedente de trabalho” (LEAL, 

1998, p. 53). 

Nas sociedades antigas, pensadores como Coulanges (2013, p. 161-162), apontam o 

fato de que a cidade passou a ser formada com diversas tribos diferentes, estas passaram a se 

associar e juntas formaram os primeiros núcleos urbanos. Vale-se ressaltar o fato de que cada 

grupo possuía sua religião própria, e que devia existir um respeito mútuo no exercício dentro 

do perímetro urbano. 

Catão (2015, p. 95) explica que na formação das sociedades antigas, as famílias se 

uniam e formavam respectivamente frátrea (entre os gregos) ou cúria (entre os romanos), que 

se reuniam entre si e formavam tribos, e da união destas era que se formavam as cidades. 

Nesse sentido, complementa Coulanges (2013, p. 163): “Assim, a cidade não é mero conjunto 

de indivíduos, mas uma confederação de vários grupos, constituídos anteriormente que a 

cidade concorda em manter”. 

Terminologicamente, a maioria dos autores trata a cidade e a urbe como sinônimos, 

entretanto, conforme apara Catão (2015, p. 96), elas não possuem o mesmo significado.  

A urbe se reserva ao espaço mais íntimo da pessoa, como se fosse uma sociedade própria que 

contém sua organização, governo, religião, e justiça; enquanto que a cidade seria a associação 

entre as famílias, tribos diferentes, dividindo o mesmo espaço. 

A cidade nas sociedades antigas se estruturava rapidamente à medida que as tribos  

se uniam, como aduz Catão (2015, p. 96): “A cidade, entre os antigos, não se formava  

no decorrer do tempo, pelo lento crescimento do número de homens e das construções. 

Fundava-se a cidade de uma só vez, em um só dia”. 

Foi a partir da Grécia Antiga, que é melhor estudada a importância que a metrópole 

tinha para o desenvolvimento do homem. Na pólis, os atenienses livres dispunham de tempo 

para exercer a política, eles consideram um privilégio ter tempo para discutir sobre a vida 

pública em assembleias. 
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O espaço adequado dentro da cidade era chamado de Ágora, um tipo de praça pública 

no qual as pessoas livres se reuniam para discutir questões relacionadas ao interesse geral e 

exercer a vida política. Era formado e constituído um domínio público no exercício do poder, 

no qual os cidadãos atenienses discutiam e votavam matérias importantes para a cidade 

(MACIEL; AGUIAR, 2013, p. 105). 

Interessante é a constatação de que antes era a “força” o elemento de resolução de 

conflito, no qual havendo problemas entre as pessoas; geralmente seria a violência física o 

método utilizado na resolução desses atritos. Nesse momento da história grega, acontece, no 

entanto, uma mudança de paradigma, no qual é a “palavra” que constará como força de 

argumento: 

Era a palavra que formava, no quadro da cidade, o instrumento de vida política; é a 

escrita que vai fornecer, no plano propriamente intelectual, o meio de uma cultura 

comum e permitir uma complexa divulgação de conhecimento previamente 

reservados ou interditos. (VERNANT, 2015, p. 56). 

De acordo com Aristóteles (2015, p. 35), a cidade é uma comunidade, é o 

agrupamento de diversas aldeias, na busca de uma melhor qualidade de vida e mais harmonia. 

A metrópole possui como objetivo central tentar satisfazer as necessidades materiais e sociais 

do homem. A cidade (pólis) é “formada originariamente para atender às necessidades de vida, 

e na sequência, para o fim de buscar viver bem” (ARISTÓTELES, 2015, p. 56). 

Ademais, Vernant (2015, p. 81) ressalta o pensamento do autor grego: “Aristóteles 

quer demonstrar o caráter natural da Pólis: ela é como uma família ampliada, pois que se 

forma agrupando aldeias que, por sua vez, reúnem núcleos familiares”. Isso demonstra que os 

diversos elementos que a compõem, como o direito, cultura, religião e administração 

encontram-se interligados na cidade, na pólis. 

Assim, os centros gregos, como Atenas, eram ideais para o pleno desenvolvimento, 

tanto físico quanto mental, do homem; sendo capazes de propiciar ao homem um recinto 

apropriado para suas relações sociais. Como aduz Catão (2015, p. 5): “é possível afirmar que 

a cidade é a casa, o país, o mundo. De fato, a cidade é o espaço político de uma existência que 

se inicia, decorre e termina localmente; mas, é também a dimensão subjetiva, individual, 

pessoal”. Esse espaço é assim adequado para o homem se desenvolver. 

Em outras cidades, como Roma, sede de extensos territórios, as funções eram mais 

diversificadas. Roma possuía atribuições administrativas e comerciais relevantes na medida 

de sua importância para manter o amplo território. Aqui não se caracteriza como uma 
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produtora de bens, mas, sim, como um centro de gestão e de dominação, “ligado à primazia 

social do aparato político-administrativo” (LEAL, 1998, p. 55-56). 

Na baixa idade média, a urbanização assume as características mais conhecidas 

atualmente, com o crescimento contínuo dos burgos
1
, começou a marcar o fim da vida 

majoritariamente no campo que era característica do período medieval em seu início 

(RIBEIRO, 2014, p. 646). 

Catão (2015, p. 100) explica que no final desse período histórico, as grandes 

metrópoles do ocidente experimentam um maior fluxo de comércio, o que levou a um 

crescimento de uma nova classe social, dos mercadores, que passaram a ocupar um destaque 

dentro da sociedade e da cidade. O referido autor assim aduz: 

Desse modo, uma nova cidade política teria servido de quadro à ação que iria 

transformá-la e, no decorrer dessa luta (de classes) contra os senhores territoriais, a 

praça do mercado torna-se central, ocupando o espaço da reunião (a ágora, o fórum); 

sendo que em torno do mercado localizam-se a igreja e a prefeitura, com sua torre e 

seu campanário como símbolo de liberdade. (CATÃO, 2015, p. 100). 

Nos séculos XVI e XVII, as cidades europeias passaram a experimentar crescimento 

do espaço urbano em razão de coordenadas geométricas, permitindo uma progressão da área 

habitável de forma ordenada e organizada. A região urbana passou a deter uma vantagem 

sobre o campo, sendo uma esfera de poder de conhecimento, que primava pela racionalidade, 

e exprimia isso na forma em que se organizava (CATÃO, 2015, p. 100). 

Outra causa de grande fator de ocupação da zona urbana foi o movimento de migração 

do campo para cidade. A Europa viveu esse momento mais intenso no século XIX, enquanto 

que nas Américas aconteceu ao longo do século XX. Entre os diversos motivos para esse 

movimento cabe destacar a procura por oportunidades de trabalho melhor remunerado, além 

de acessos a serviços como saúde e educação de qualidade (RIBEIRO, 2014, p. 646-647). 

O impacto nos centros urbanos advindo da revolução industrial foi de máxima 

importância para que as cidades passassem por uma significativa alteração de acréscimo 

populacional. A partir disso ocorreu um processo de inversão de prevalência do urbano sobre 

o rural que se mantém até os dias atuais. 

Leal (1998, p. 56) explica que, no início dos estudos do urbanismo, no século XIX, 

havia uma desordem entre a arte de decoração e o ofício de planejamento das cidades.  

                                                 
1
 Burgos eram centros livres, nos quais as pessoas levavam suas mercadorias ou serviços para negociarem. 

Surgiram no período da baixa idade média. Do seu nome que se desenvolveu o termo burguesia. 
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De acordo com esse autor, o referido termo advém da palavra latina urbis (cidade), e surgiu 

no intuito de torná-las mais belas e organizadas, era uma complementação a arquitetura. 

Foi a partir do século XX, que os assuntos que circundam em torno da cidade como 

“um ramo do conhecimento que se pretende multidisciplinar, a saber, o urbanismo” (LEAL, 

1998, p. 56), que passou a ter uma visão moderna. Dessa forma, a temática que a envolve 

passa a englobar a relação entre o homem e o espaço por ele ocupado, dando destaque à 

tentativa de se solucionar diversos problemas, como moradia, transporte e ambientais. 

Dentre as divisões e nomeações feitas modernamente, evidencia-se o estudo de Silva 

(2015), que traz uma classificação atual, na qual considera a cidade em até três categorias na 

busca de uma melhor definição. Observam-se, adiante, quais seriam elas: concepção 

demográfica, concepção econômica e concepção como subsistema. 

A primeira busca compreender metrópole como um centro urbano que contenha um 

número mínimo de habitantes, dependendo do país este número pode variar, alguns são 2.000, 

20.000. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), nos Estados Unidos da 

América (USA), esse número é de 50.000 habitantes. Esta definição de que a cidade é uma 

comunidade com um número específico de habitantes é chamada de definição demográfica 

(SILVA, 2015, p. 24). 

A segunda concepção traz uma perspectiva econômica, alegando que esta é quando a 

população da região corresponde a cumprir seu consumo diário no próprio mercado local da 

cidade, ressaltando o fato de que a mercadoria seja em parte produzida pelos seus moradores e 

das áreas ao redor ou que eles arranjam para colocá-la no mercado. Enfim, esta é uma 

concepção mercantil, na qual “toda cidade nesse sentido que aqui damos a palavra é uma 

localidade de mercado” (SILVA, 2015, p. 24-25). 

E por fim, a terceira concepção que busca visualizar como um subsistema 

administrativo, comercial, industrial, social e cultural. O subsistema administrativo é marcado 

pelos entes públicos que gerem a cidade; o subsistema comercial trata da atividade econômica 

exercida dentro do núcleo urbano; subsistema industrial refere-se ao exercício da indústria na 

cidade; e o subsistema sociocultural aduz ao lugar ideal para o exercício de atividades 

educacionais, religiosos ou centros comunitários que permitem o incremento das relações 

sociais. Esses sistemas interagem entre si e permitem o desenvolvimento da cidade (SILVA, 

2015, p. 25). 

Visto esses conceitos, Silva (2015, p. 25-26) afirma que as classificações que 

nomeiam como conceito demográfico ou econômico não se enquadram perfeitamente na 
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situação brasileira. Os núcleos urbanos brasileiros só adquirirão a natureza de cidade caso seu 

território seja considerado município. 

A cidade no Brasil é então um núcleo urbano, sede do governo municipal, 

caracterizado por um conglomerado político-administrativo, econômico e simbólico, não 

sendo relevante o número mínimo de habitantes. Desse modo, a terceira classificação como 

subsistema é a que mais se aproxima da concepção brasileira. 

Assim, o município é o local ideal para o desenvolvimento humano. Este tem que 

atender às necessidades básicas para o aprimoramento da pessoa, como afirma: 

Por isso, para nós, a ideia de cidade é um complexo interdisciplinar de arte e ciência, 

cujo objeto constitui o estudo das possibilidades da cidade atual e da cidade futura, 

para solução dos problemas vitais que planteiam a convivência das grandes massas 

de população nela concentradas, com o fim de tornar possível essa convivência sem 

menoscabo da integridade física, espiritual e mental do ser humano. (LEAL, 1998, 

56-57). 

Deve-se, entretanto, ter em vista que a falta de planejamento e a ocupação  

de espaços de forma desordenada provocam o caos no centro urbano; o progresso deve vir 

acompanhado de respeito aos espaços citadinos, principalmente respeitando os espaços verdes 

presentes. Assim, Pereira (2014, p. 761) declara que: “Os espaços nas cidades não são 

ocupados racionalmente e com planejamento. As cidades não conseguem mais cumprir sua 

função antropológica. Deixam de assegurar o bem-estar dos que a procuram”. 

Por isso, observa-se, na terceira seção deste estudo, que a metrópole possui sua função 

social para atender às necessidades básicas do homem, e deve, portanto, exercê-la para ser 

mais agradável e permitir o pleno crescimento em harmonia com a natureza. 

2.2 A QUESTÃO URBANA E A URBANIZAÇÃO NO BRASIL 

Visto o processo de surgimento, o desenvolvimento dos centros urbanos e sua 

importância para o homem, serão estudadas, no presente tópico, a urbanização no Brasil e a 

evolução da legislação que trata do assunto, que desembocará na formação do Estatuto da 

Cidade. 

As preliminares reformas urbanísticas que ocorreram no Brasil começaram  

na transição do século XIX para o XX, em virtude da tentativa de se melhorar o polo 

agroexportador e, consequentemente, também, os portos nacionais, que são a principal via de 

escoamento dos produtos brasileiros (MACIEL, 2009, p. 191). 
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Maciel (2009, p. 192) ressalta que o Brasil também passou por uma fase de 

metropolização que ocorreu em países desenvolvidos como Estados Unidos, Inglaterra, 

Alemanha. Essa mudança gerou problemas resultantes da inevitabilidade do estabelecimento 

de indústrias e fábricas na cidade, e também da construção de moradias para os trabalhadores. 

Além do mais, foi substancialmente alterado o sistema de transporte, o serviço de 

saneamento, as áreas de lazer e cultura e os serviços públicos. 

No Brasil, a migração da população que vivia no campo para as metrópoles urbanas 

foi um processo que ocorreu durante praticamente todo o século XX, mas que teve uma 

intensificação mais precisamente a partir da década de 60. Esse êxodo rural permitiu que os 

centros urbanos crescessem rapidamente, muitas vezes de forma desordenada, sem 

planejamento adequado. A baixa qualidade de vida no campo e a mecanização da colheita 

foram fatores que ajudaram a promover essa migração (RIBEIRO, 2014, p. 647). 

A urbanização de forma acelerada foi causada principalmente pela instalação informal 

das pessoas nos espaços habitáveis, que muitas vezes não se importavam em arranjar soluções 

para os problemas urbanos que surgiam com a ocupação indevida de espaços, como os 

problemas de moradias em encostas e risco ambiental de construir moradias as margens de 

rio. Isso tudo com a leniência do poder público que geralmente ficava omisso e permitia esses 

atos. 

De fato, por meio de pesquisa no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), percebe-se que ocorreu uma mudança significante do meio rural para a zona urbana. 

Em 2010, a taxa de pessoas vivendo em áreas urbanas no Brasil era de 84,36%
2
, ou seja, a 

maioria da população já vivia nas cidades (IBGE, 2010, online). 

A urbanização pode ocasionar problemas diversos, acaba prejudicando o meio 

ambiente urbano e acarreta na falta de organização social, gerando falta de habitações, 

aumento do desemprego e problemas de saneamento básico. Ainda, altera a utilização do solo 

e muda a paisagem urbana. 

Frente a esse problema de rápido adensamento urbano e na tentativa de se reorganizar 

a cidade, surgiu a urbanificação. Esta é a solução para os problemas trazidos pelo rápido 

processo de urbanização. Este é um termo criado por Gaston Bardet para denominar a 

aplicação dos preceitos do urbanismo, e também alertar que a urbanização seria o problema a 

ser resolvido, enquanto que a urbanificação seria a solução (SILVA, 2015, p. 26). 

                                                 
2
 População residente urbana: ano 1950: 36,16%; ano 1960: 45,08%; ano 1970: 55,98%; ano 1980: 67,7%;  

ano 1991: 75,7%; ano 2000: 81,23%; ano 2010: 84,36% (IBGE, 2010, online). 
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Nesse mesmo sentido, explica Domingues (2011, p. 75): “a necessidade de reorganizar 

(urbanificação) as cidades, subjugadas pelos efeitos devastadores da urbanização, passou a 

exigir uma técnica, uma ciência, a que se convencionou de chamar urbanismo”. A solução 

seria o poder público intervir para solucionar esses problemas estruturais e reorganizar o meio 

ambiente urbano, pois a cidade precisa fornecer as funções básicas para o ser humano. 

O urbanismo é uma função pública, ela não se reduz somente a interesses individuais 

ou a interesses estatais. Deve-se observar uma extensão de direitos coletivos, como direito ao 

planejamento urbano, direito fundamental de moradia, direito à proteção ao meio ambiente, 

direito à regularização fundiária, entre outros. Com efeito, Ribeiro (2014, p. 648) afirma que: 

“no estudo jurídico das cidades o ponto de partida é o entendimento que o urbanismo é uma 

função pública balizada pelos princípios da função socioambiental da propriedade e da 

cidade”. 

A princípio toda a legislação urbanística pátria teve origem no Código de Posturas de 

origem colonial. Apenas em 1920 que passou a ser atualizado e trocado por códigos de obras 

e leis de zoneamento urbano (MACIEL, 2009, p. 192). Durante muitos anos não houve a 

preocupação do governo em se reunir a legislação urbanística em uma legislação unificada e 

moderna, mas houve algumas iniciativas. 

Outrossim, Costa (2014, p. 367) informa que no ordenamento jurídico brasileiro 

ocorreram tentativas de melhor se regulamentar a matéria urbana. Cabe se destacar que, na 

década de 70, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano formulou um modelo inicial 

de lei federal que continha normas de desenvolvimento que não foi aprovado, mas, ainda 

assim, trouxe algumas novidades como a Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766, 

de 19 de dezembro de 1979) e a Lei de Zoneamento Industrial (Lei nº 1.817, de 27 de outubro 

de 1978). 

Já na década de 80, o então Ministério do Interior remeteu à Câmara dos Deputados 

um novo projeto depois de realizadas algumas modificações, obteve o número de nº 

775/1983, porém também não logrou êxito. Existia na época a necessidade de se instituir 

instrumentos urbanísticos para se regulamentar a matéria, dentre outros motivos para evitar a 

especulação imobiliária e racionalizar os custos de infraestruturas urbanas (COSTA, 2014, 

p. 367). 

Foi tão somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que se criou 

mais um projeto (Projeto de Lei do Senado nº 181 de 1989), decorrente da discussão urbana 

que havia a época, e este haveria de finalmente ser concluído. O projeto de autoria do Senador 

Pompeu de Souza teve uma longa tramitação de mais de dez anos e recebeu diversas 
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alterações ao longo do percurso, para finalmente ser finalizado com o nome atual de “Estatuto 

da Cidade”, que foi aprovado e começou sua vigência como a Lei nº 10.257/2001. 

Maciel (2009, p. 192-193) afirma que um dos obstáculos que fez para que, durante 

tantos anos, não existisse um Estatuto da Cidade e nem por que ele foi feito em momento 

anterior, se deu em razão de: “[...] dois paradigmas conceituais existentes quanto à definição 

de direitos de propriedade, quais seja, a visão individualista do Código Civil de 1916 e o 

princípio da função social da propriedade introduzido pela Constituição Federal de 1934”. 

O direito de propriedade, contido no Código Civil de 1916, era caracterizado  

pelo individualismo do pensamento liberal jurídico clássico, enquanto que o contido na 

Constituição de 1934 não foi específico ao dizer o que seria a função social, gerando 

controvérsias doutrinarias a respeito da matéria. 

A relação entre a função social da propriedade e da cidade e seus respectivos alcances 

e limites será melhor abordada na terceira seção desta dissertação. 

2.3 A POLÍTICA URBANA BRASILEIRA 

A legislação urbana nacional tem como fundamental objetivo constituir um 

grupamento de princípios e ações que envolvam garantir, proteger e resguardar o direito à 

cidade para todos. Deve, assim, abranger um grupo de medidas que visem a encorajar a 

melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, por meio da harmonização do espaço 

urbano e da usufruição de bens, serviços e dispositivos comunitários por todos os moradores 

da metrópole (MACIEL, 2009, p. 196). 

Silva (2015, p. 89-90) ressalta que a administração pública não basta improvisar nas 

suas medidas, tem que ser feitos estudos adequados que permitam o pleno direito ao 

desenvolvimento. Assim, o processo urbanístico não deve ser facultativo, mas, sim, 

obrigatório para a administração pública por se tratar de uma imposição constitucional, ou 

seja, uma exigência jurídica. 

A Constituição Federal de 1988, em seus arts. 182 e 183
3
, dispõe os objetivos que 

norteiam a atividade dos municípios e sua respectiva política urbana, assevera a presença da 

função social da cidade como modo de preservar a qualidade de vida de seus habitantes. 

                                                 
3
 “Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 

o bem-estar de seus habitantes. 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco a 

nos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 

domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.” (BRASIL, 1988, online) 
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Ainda, é a primeira vez que uma Constituição brasileira dispõe um capítulo para tratar de 

normas urbanísticas, o que já demonstra uma maior preocupação com o tema. 

Em qualquer plano urbanístico criado para o centro urbano, deve-se sempre levar em 

consideração a preservação ambiental em seu planejamento, como destaca Medauar (2004, 

p. 25): “A implementação de uma política urbana hoje não pode ignorar a questão ambiental, 

sobretudo nas cidades de grande porte, onde adquirem maior dimensão os problemas relativos 

ao meio ambiente, como, por exemplo: poluição do ar, água, visual ausência de áreas verdes”. 

Assim, a política urbana tem como um de seus principais objetivos a tutela do meio 

ambiente. Ressalta Pinto (2012, p. 12) que o cuidado com o meio ambiente artificial é uma 

proteção imediata, enquanto que a forma natural, no geral, seria mediata. A autora afirma que 

trataria de um grande círculo virtuoso: 

A disciplina urbanística tem em vista o bem-estar dos cidadãos; os cidadãos só 

alcançam o bem-estar se tiverem sadia qualidade de vida; a sadia qualidade de vida 

só é obtida diante de um meio ambiente equilibrado, mormente, nesse caso 

específico, só é conseguido pelo desenvolvimento de uma política urbana. (PINTO, 

2012, p. 12). 

Maciel (2009, p. 97) afirma que o plano urbanístico não se trata meramente de um 

conjunto de laudos técnicos, plantas, relatórios e outros, pois ele procura modificar e melhorar 

uma realidade. De acordo com essa autora, pode-se ter dois pontos de vistas principais acerca 

do planejamento urbano, uma interurbano e outra intraurbano ou intramunicipal. A primeira 

trata no âmbito nacional, regional e estadual, enquanto que a segunda refere-se à área 

municipal. 

Outra classificação de como se dividem o planos urbanísticos é de Silva (2015, p. 106-

107), no qual divide entre planos federais (nacionais, macrorregionais e setoriais); planos 

estaduais (gerais, setoriais), e planos municipais (microrregionais, gerais, parciais e especiais). 

A relevância dos planos urbanísticos está em permitir a ordenação do solo urbano de acordo 

com a perspectiva da função social da cidade. 

O direito urbanístico moderno possui dois princípios primordiais na busca de uma 

maior racionalização dos espaços, principalmente em cidades de médio e grande porte.  

O primeiro seria de que a propriedade não seria um bem imutável ou invariável em todo 

momento, vai depender da natureza do bem. Por exemplo, se a propriedade estivesse em 

função de um bem de produção ou de capital, ela teria suas características de usar, dispor e 

gozar mais restringidas em razão de sua função social, diferentemente se o bem do qual fosse 

objeto servisse para uso ou para consumo (MACIEL, 2009, p. 197). 
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Já o segundo princípio seria o processo de ocupação dos espaços urbanos, do 

planejamento da cidade não é algo a ser feito e pensado somente na ótica individualista, mas é 

para também se observar o interesse coletivo. Nesse sentido, Maciel (2009, p. 198) dispõe 

que: “esses fatos são realizações públicas, fatos coletivos por excelência, devendo ser sempre 

vistos através do prisma da qualidade de vida não apenas individual, mas predominantemente 

da comunidade”. 

Destarte, é preciso que o poder público quando for elaborar a política urbana a ser 

seguida, ter que pensar na formação de instrumentos jurídicos capazes de fornecer ao 

município uma amparo adequado, almejando seu desenvolvimento sustentável, levando em 

conta a defesa do ecossistema na cidade. 

A temática da política urbana foi introduzida na Carta Maior para instituir a função 

social da cidade e assegurar o bem-estar dos seus habitantes. Ela é um direito difuso que 

atingirá um grande grupo de habitantes da cidade, como trabalhadores, comerciantes, 

migrantes e outros, afetando a relação destes com o espaço urbano em que habitam 

(SANTOS, 2014, p. 564). A função social, que será vista mais detalhadamente em tópico 

próprio, ela servirá para mediar diversos conflitos urbanos como, problemas de moradia, 

questões de saneamento e principalmente como o trabalho objetiva preservar meio ambiente, 

almejando suprir as necessidades da população. 

Ainda, também deve ser considerado para a harmonização do planejamento com a 

propriedade privada. Para se regular de forma ordenada o solo é imprescindível que o bem 

individual atenda a sua função socioambiental também. Este assunto será melhor abordado na 

terceira seção deste estudo, mas faz mister citar sua importância desde já. 

Portanto, a política urbana deve propiciar o amplo progresso e otimização da função 

social da cidade e da propriedade privada. Nesse sentido, entende-se que a ela deve servir ao 

todo que seria a cidade por meio de sua função social, como também para o pessoal, no bem 

particular. 

Além disso, cabe salientar também que após a implantação do Estatuto da Cidade foi 

criado o Ministério das Cidades e dele foi elaborada a Secretaria Nacional de Programas 

Urbanos (SNPU), possuindo a missão de tentar reduzir as desigualdades territoriais no país 

(PEREIRA, 2014, p. 776). 

De acordo com Pereira (2014, p. 777), o Conselho Nacional das Cidades, órgão 

vinculado ao Ministério, representa uma importante conquista, pois representa um espaço 

adequado para que pesquisadores, professores, alunos e outros de diversas áreas, possam 

discutir aspectos de políticas de desenvolvimento urbano. Um exemplo de ideia desenvolvida 
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foi o Programa de Preservação de Ocupação das Áreas de Rico, que busca requalificar áreas 

de risco onde ocorrem mortes por escorregamento de encostas, auxiliando os gestores 

municipais na elaboração de novos planos urbanísticos. 

Com um planejamento urbano e uma política social mais inclusiva, respeitando o meio 

ambiente, é possível se pensar em uma cidade mais harmônica entre o homem e a natureza, 

buscando-se uma cidade que procure repensar sua relação com o meio que lhe cerca. 

Ademais, quanto à competência na elaboração das normas em matéria de política 

urbana, deve-se destacar que, pela primeira vez, a Constituição brasileira estabeleceu, 

expressamente, normas que tratam sobre política urbana, elevando a matéria para nível 

constitucional. 

A Constituição Federal, em se tratando da matéria de planejamento das cidades, 

disciplina em seu art. 21, inciso IX, “elaborar e executar planos nacionais e regionais de 

ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social” (BRASIL, 1988, online),  

e complementa no inciso XX, instituir “diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos” (BRASIL, 1988, online); sendo estas 

normas de caráter exclusivo de legislação da União. 

Já em seu art. 24, inciso I, na parte final, a Carta Maior dispõe que compete legislar 

concorrentemente sobre matéria urbanística a União, os Estados e os municípios
4
.  

A competência da União é limitada a elaboração de normas de caráter geral (art. 24, § 1º, da 

CF/88), enquanto que aos Estados caberia a suplementação (art. 24, § 2º, da CF/88). 

Caso não exista ainda legislação federal em vigor, poderá os Estados cumprirem essa 

função e suprirem o papel da União (art. 24, § 3º, da CF/88). Entretanto, caso a União 

estabeleça norma superveniente sobre lei geral, a norma estadual feita para suprir terá sua 

eficácia suspensa no que for contrário (art. 24, § 4º, da CF/88). Também pertencerá a esse 

ente estatal editar: 

Art. 25. [...] 

§ 3º. [...] lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar 

a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse 

comum. (BRASIL, 1988, online). 

Quanto aos municípios, mesmo estes não fazendo parte do caput do art. 24, a eles 

competem legislarem concorrentemente em matéria urbanística, pois o art. 30, inciso I, lhes 

                                                 
4
 Lembrando que o Distrito Federal se equipara aos estados e municípios nas competências legislativas, 

conforme leciona o art. 32, § 1º. 
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garante prescrever em conteúdo de interesse local, e o inciso II permite sua atribuição de 

complementação de matéria federal e estadual. Ainda, no mesmo artigo, no inciso VIII, o ente 

municipal recebe a incumbência de “promover, no que couber, adequado ordenamento 

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

urbano” (BRASIL, 1988, online). 

Além do mais, ao município concerne executar a política de desenvolvimento urbano, 

nos termos do art. 182 da CF/88, bem como aplicar o plano diretor (§ 1º), e executar a sanção 

cabível no § 4º para quem não cumprir seu aproveitamento, visando ao cumprimento da 

função social das cidades e da garantia do bem-estar de seus habitantes. 

Destarte, percebe-se que o rol de competências municipais é amplo em virtude de seu 

interesse local e de sua legislação suplementar, apontando que “parece fora de dúvida que o 

município, dentro da política de interesse local, é o ente político que melhor pode disciplinar e 

implementar a política urbana” (PINTO, 2012, p. 15). Nesse sentido, aduz Dallari (2011, 

p. 29) que o ente municipal se tornou o mais importante na condução do processo de 

organização urbana, devendo este erigir planos para o bem-estar da população. 

Por fim, destaca que é de se haver um entendimento entre as competências legislativas 

em assunto de política urbana. À União caberá estabelecer o traçado geral do urbanismo,  

aos quais os estados precisam se adaptar, e os municípios devem complementá-los quando 

necessário. Assim, o planejamento das cidades envolverá todo o território nacional, sem 

desrespeito à autonomia de nenhum ente estatal, pois eles estarão se complementando. 

2.4 O ESTATUTO DA CIDADE (LEI FEDERAL Nº 10.257/2001) 

No âmbito municipal, o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001, representa um marco 

fundamental no modo de como é tratada a disciplina urbanística da cidade, devendo servir de 

parâmetro para legislações complementares e afins. Sua criação foi muito celebrada entre 

movimentos urbanos, que exigiam uma legislação mais atual sobre o tema. 

A respectiva lei federal apareceu do contexto de desenvolvimento de política urbana 

que percorreu todo o século passado, no qual passou por grandes discussões, principalmente 

nas décadas de 60 e 70. Nesse ínterim, muitos foram os debates acerca do processo de 

urbanização e da passagem da população majoritariamente do meio rural para aos centros 

urbanos (MACIEL, 2009, p. 199). 

Ressalta-se que as normas esparsas, que tratavam sobre códigos de obras e áreas de 

zoneamento anteriores ao Estatuto da Cidade, já não eram mais suficientes para servir de 
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ordenamento do meio urbano. Com o rápido processo de urbanização pelo qual passou o país, 

era mais que necessário um regime para disciplinar o meio ambiente artificial, trazendo 

instrumentos e diretrizes diversos para tal. 

Ao regularizar os referidos arts. 182 e 183 da Constituição Federal, que tratam acerca 

da política de desenvolvimento urbano, estabelece, desde logo, em seu art. 1º, parágrafo 

único: “normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana 

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

ambiental” (BRASIL, 1988, online). Foi fruto da Constituição Cidadã, na qual busca efetivar 

direitos sociais e o interesse coletivo. 

Portanto, são normas cogentes, que imperam sobre a vontade individual e tem que 

serem cumpridas. Elas decorrem do princípio da supremacia do interesse público sobre o 

interesse particular e em casos de conflitos devem prevalecer. Caracterizam-se por ser uma 

das mais importantes legislações feitas nos últimos anos, nos dizeres de Dallari e Ferraz 

(2010, p. 19), é “uma das mais importantes e inovadoras leis das que recentemente entraram 

em vigor no país, como parte de um processo de transformações e modernização da estrutura 

jurídica”. 

A elaboração do referido dispositivo legal originou-se na necessidade de sintetizar um 

marco na legislação a respeito da ordenação urbana no país, capaz de fixar objetivos e traçar 

metas para todos a siga, almejando alcançar seus objetivos sociais. É dever dos entes 

municipais observar suas disposições, não podendo ir ao contrário, essa norma é lei nacional, 

e deve, portanto, ser seguida por todos tanto pela União, pelos Estados e pelos municípios 

(SILVA, 2015, p. 30). 

O art. 2º do Estatuto dispõe que “a política urbana tem por objetivo ordenar o  

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana [...]” (BRASIL, 

2001, online). Percebe-se, assim, que a questão urbana não é apenas referente às normas de 

espaço e organização da cidade, mas, também, deverá estar atenta a preocupações sociais e ao 

meio ambiente equilibrado. 

Como visto anteriormente, é na cidade que a maior parte da população habita, por isso 

a preocupação em construir espaços que propiciem uma agradável qualidade de vida. Milaré 

(2006, p. 632) alerta que as normas contidas no Estatuto da Cidade não são de caráter 

majoritariamente ambiental, pois não traz conceitos e definições de natureza sobre o tema, 

nem normas de proteção. 

Não se pode, contudo, negar que ela traz dispositivos diversos, como plano diretor, 

instrumentos políticos e outros, que permitem indiretamente uma proteção da tutela ecológica. 
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Sendo que muitos profissionais que atuam na área revelam que, pelo menos de forma 

secundária, os artigos trazem uma preocupação com a disciplina ambiental, não podendo 

contestar que de fato a nova legislação trouxe uma proteção ao meio ambiente urbano 

(TORRES, 2006, p. 197). 

Alfonsin (2001, p. 314), em texto produzido logo após a elaboração do Estatuto da 

Cidade, reforça que uma das maiores preocupações deste seria a proteção ambiental, 

destacando que “a lei, desde seu primeiro artigo estabelece que objetiva regular o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 

como do equilíbrio ambiental”. Nesse sentido, também complementa Silva (2015, p. 66): 

“fornece um instrumental a ser utilizado na ordenação dos espaços urbanos, com observância 

da proteção ambiental”, no qual diversos autores concordam com a posição de que o Estatuto 

fornece meios para a tutela ecológica. 

Outros doutrinadores, como Pinto (2012, p. 16), reforçam a ideia de que a política 

urbana tem, como grande ideal, a pretensão de melhorar o bem-estar dos seus habitantes,  

e esta tem intrínseca ligação com as condições e circunstâncias em que vivem os seres 

humanos. De acordo com esse autor, o Estatuto viria a amparar o meio ambiente em diversas 

acepções, tanto do artificial, cultural, natural ou do trabalho, pois em todas essas perspectivas 

estão conectadas para a garantia de uma sadia qualidade de vida. 

Nessa busca de uma melhoria para a população, a consequência é a procura por 

diminuir ou amenizar as desigualdades sociais. A Carta Magna, em seu art. 3º, inciso III, 

estipula que é um dos objetivos da República construir uma sociedade livre, solidária e justa, 

o que parece se complementar perfeitamente com as ideias do Estatuto. 

A pobreza e a carência muitas vezes são ocasionadas pela marginalização da pessoa na 

sociedade. Alguns autores apontam que quando a propriedade não atende a sua função social, 

ela estaria contribuindo para isso; por essa razão muitos problemas urbanos ocorrem pela falta 

de planejamento do solo urbano, como a favelização e precarização de alguns espaços 

(PINTO, 2012, p. 17). 

Saule Júnior (1997, p. 65) destaca que as desigualdades sociais e exclusão territorial 

são causas comprometedoras do desenvolvimento urbano sustentável, o que representa um 

empecilho na elaboração das políticas urbanas. Esta última é vinculada diretamente com 

aquela, que visa a garantir as necessidades essenciais das gerações presentes e futuras.  

A pessoa humana é um fator a ser pensado na elaboração de planos urbanísticos, e seu espaço 

em sua volta é essencial para a promoção da pessoa. 
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Além do mais, como visto antes, com o forte processo de urbanização e a especulação 

imobiliária, os centros urbanos não param de expandir e acabam absorvendo as áreas 

ambientais no seu entorno, devastando, assim, geralmente, os últimos resquícios de mata 

natural na região. 

É preciso evitar que ocorram essas ações prejudiciais ao meio ambiente urbano, não 

somente remediando essas ações danosas, quando ocorrem. Nos dizeres de Binswanger (2002, 

p. 42), tentaria se evitar ajudar ou remediar efeitos somente no fim de linha das ações (End of 

Pipe), mas, também, teria que ser combatido os danos ambientais previamente. 

Para tal, algumas opções de política pública podem ser desenvolvidas, por exemplo, a 

alteração da perspectiva dos direitos de propriedade de cunho individualista para a 

funcionalização da propriedade, como também pela alteração do sistema tributário de 

arrecadação, visando a uma tributação com finalidade ambiental (TORRES, 2006, p. 200). 

Ainda, ressalta-se a relevância da participação popular de forma mais incisiva, sendo 

ela facultativa como no caso do orçamento participativo, mas, que pode expressar um anseio 

da sociedade sobre determinado tema. De acordo com o art. 52 do Estatuto da Cidade, “o 

prefeito incorre em improbidade administrativa se impedir a participação dos grupos ou 

sociedades civis organizados na elaboração do plano diretor do município” (BRASIL, 2001, 

online). Esse é um bom exemplo de como o legislador almeja a maio participação da 

sociedade nos interesses urbanos, com a introdução do referido artigo, que permite frear 

qualquer tentativa de poder executivo de afastar a sociedade da discussão urbana, que é de 

interesses de todos os habitantes da urbe. 

Percebe-se, assim, que o Estatuto da Cidade era a legislação que faltava no 

ordenamento jurídico brasileiro, para buscar a efetivação do princípio da função social da 

cidade, trazendo diretrizes e instrumentos capazes de subsidiar o Estado quando for implantar 

políticas públicas. 

2.4.1  Plano diretor 

Com a promulgação da CF/88, o plano diretor passou a ser uma importante figura no 

auxílio do planejamento e desenvolvimento de políticas urbanas, estando previsto em seu 

art. 182, § 1º. É por meio deste que se visa a promover as funções sociais da cidade a 

assegurar a qualidade de vida de seus habitantes. É nesse instrumento que a população local 

estipula de que forma a propriedade privada pode cumprir com sua função social. 
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O Estatuto da Cidade traz, em seus arts. 39 a 42-B, disposições tratando sobre como o 

plano deve ser composto. Na elaboração do plano deve, preferencialmente, ter a participação 

popular, por meio de órgãos colegiados e de audiências públicas, entre outros mecanismos, 

capazes de democratizar a gestão da cidade. 

O plano diretor se caracteriza por ser: 

[...] um conjunto de princípios e regras orientadoras da ação dos agentes que 

constroem e utilizam o espaço urbano. O Plano Diretor parte de uma leitura da 

cidade real, [...] que embasa a formulação de hipóteses realistas sobre os opções de 

desenvolvimento e modelos de territorialização. (CYMBALISTA, 2001, p. 40). 

É nele que se busca integrar diversos elementos que compõe a cidade, como o urbano, 

o social, o econômico e o ambiental. Ele é o instrumento básico de planejamento da expansão 

urbana, permitindo atender à qualidade de vida de seus moradores. 

É por interlúdio do plano diretor que se busca cumprir também os princípios da função 

social da propriedade e da cidade. Por exemplo, no caso de imóvel subutilizado ou 

abandonado, o proprietário pode vir a sofrer sanções por não cumprir com sua função social. 

Isto deve vir no momento de elaboração do plano, a fim de que se busque efetivar a função 

social da cidade. 

Como aduz o caput do art. 39, do Estatuto da Cidade: “a propriedade urbana cumpre 

sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas no plano diretor” (BRASIL, 2001, online). Assim, é um dos mecanismos para que 

se cumpra a função social da cidade, que a propriedade atenda aos interesses sociais, que estes 

vão estar previstos no plano diretor municipal. 

É vital que os municípios brasileiros elaborem planos diretores, a fim de que 

melhorem a utilização de seus espaços, contribuindo para que a função social da cidade seja 

cumprida. Aliás, é de tal forma relevante de modo que toda cidade com mais de vinte mil 

habitantes deve possuir plano diretor, o art. 41
5
 do Estatuto da Cidade indica quando o seu uso 

é obrigatório. Insta salientar, que os incisos IV e V, do referido artigo, abrem exceções para 

                                                 
5
 “Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 

I - com mais de vinte mil habitantes; 

II - integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III - onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4º do art. 182 da 

Constituição Federal; 

IV - integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V - inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 

âmbito regional ou nacional; 

VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 

impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.” 
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áreas de relevantes interesses ambientais. Como no caso de cidades pequenas que possuam 

riscos ecológicos, o poder executivo municipal deverá elaborar planos que visem conservar 

essas áreas. Como, por exemplo no caso do município de Mariana, que sofreu um desastre 

natural que provocou um impacto ambiental em toda a zona do município.  

É de se notar que na formulação do plano existem requisitos mínimos que devem 

constar, podendo abranger outras elementos diversos. Eles estão dispostos no art. 42 do 

Estatuto da Cidade, como a necessidade de “delimitação das áreas urbanas onde poderá ser 

aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de 

infra-estrutura e de demanda para utilização” (BRASIL, 2001, online). 

Atualmente no momento de elaboração de políticas urbanas, não se pode deixar de 

pensar na preservação dos espaços verdes, locais estes cada vez mais essenciais para o ser 

humano. A questão ambiental deve ser enfrentada no momento de elaboração do plano, para 

que se evite a destruição do meio ambiente, e que se possa manter áreas preservadas. 

Nesse sentido, Franco (1999, p. 22) ressalta que: 

Esses planos devem apresentar-se coerentes e sinêrgicos com os planos de gestão 

ambiental, pois é impossível considerarem-se as perspectivas e propostas para uma 

área urbana abstraindo-se de suas variáveis ambientais. Em especial, o planejamento 

que leva em conta o meio ambiente deverá detectar os pontos de vulnerabilidade e as 

áreas de risco ambientais para o assentamento da população e dos empreendimentos, 

as áreas vocacionadas para atividades que, por sua vez, podem determinar distintos 

graus de adensamento, as descontinuidades no tecido urbano, os eixos de expansão e 

de restrições devidas a fatores ambientais, como, por exemplo, cursos d´água ou 

direções predominantes dos ventos, entre tantos outros. 

Ademais, Torres (2006, p. 209) apresenta dois princípios fundamentais a serem 

seguidos no momento de elaboração do plano, seriam eles: a isonomia e a sustentabilidade 

urbana. O primeiro refere-se na busca da igualdade, no tratamento igualitário entre todos os 

habitantes, buscando a igualdade, tanto formal quanto material. No caso de danos ambientais, 

entretanto, geralmente, os mais prejudicados são moradores que vivem em áreas de risco, por 

isso deve ser dado um tratamento mais específico nessas regiões. 

Já o segundo princípio, da sustentabilidade urbana, aduz que as cidades 

contemporâneas devem procurar progredir respeitando o meio ambiente, buscando 

“desenvolver estratégias ambientais especialmente voltadas para as cidades, que favoreçam 

sua gestão, e apoiem a rede urbana, em linha com as premissas do desenvolvimento 

sustentável” (TORRES, 2006, p. 209). 
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Por isso, entende-se ser o plano diretor uma das fontes elementares na elaboração de 

políticas urbanas capazes de buscar efetivar o princípio da função social da cidade. Deve-se 

sempre buscar a participação popular e plural da sociedade na elaboração do plano, para que 

se tenha uma noção ampla da questão ambiental a ser tratada. 

2.4.2  Instrumentos de política urbana 

Nesse item, são observados quais seriam os mecanismos que o Governo pode utilizar, 

de forma ativa, para atingir seus objetivos de preservação e conservação do meio ambiente 

urbano, visando a atender à função social da cidade. Nesse sentido de reforço da tutela 

ecológica, também complementa: “fornece instrumental a ser utilizado na ordenação dos 

espaços urbanos, com observância da proteção ambiental [...]” (SILVA, 2015, p. 67). 

Os mecanismos trazidos pelo Estatuto da Cidade encontram-se situados em seu art. 4º, 

no qual possibilitam ao administrador do município uma maior possibilidade de intervenção 

na construção de políticas públicas, “Estes instrumentos representam uma maior possibilidade 

do poder público de intervenção mais ativa em temas envolvendo o desenvolvimento urbano” 

(DALLARI; FERRAZ, 2010, p. 20). 

Entende-se, contudo, que o rol de dispositivos que se encontram no referido artigo  

não é exaustivo; ele possui natureza exemplificativa apenas, podendo-se encontrar outros 

mecanismos em legislações diferentes. O que a referida lei traz é um esforço de condensação 

dos instrumentos, para facilitar e organizar na elaboração dos planos diretores municipais. 

Ademais, mesmo o princípio da função social da cidade estando presente 

expressamente na Carta Maior, e sendo um princípio constitucional atribuído de positividade 

e eficácia, foi necessária a elaboração de normas legais complementares para que finalmente 

fosse exigido seu cumprimento. 

Portanto, no momento em que a legislação aponta determinados mecanismos, ela tenta 

auxiliar o procedimento que a administração pública municipal pode fazer uso na busca de 

melhorar a qualidade de vida dos habitantes. Assim, cabe destacar os instrumentos no plano 

físico; de desenvolvimento econômico e social; jurídico e político; e, por fim, no aspecto 

tributário e financeiro (MACIEL, 2009, p. 204). 

O que mais se aproxima para o presente trabalho são os dispositivos de cunho 

tributário, quais sejam, no art. 4º, inciso IV, do Estatuto da Cidade: “institutos tributários e 

financeiros: a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU; b) 
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contribuição de melhoria; e c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros” (BRASIL, 2001, 

online). 

Esses três tributos serão objeto de maior análise na quinta seção deste estudo. Cabe 

destacar, desde já, que o poder municipal, por meio de seu poder de tributar pode utilizá-los 

para buscar atingir condutas que sejam socialmente desejadas, ou então servirá também como 

desincentivo para ações danosas. 

Nesse seguimento, complementa Alfonsin (2001, p. 315) que “o interesse ambiental de 

determinado imóvel ou área da cidade autoriza o poder público a realizar operações urbanas 

visando alcançar melhorias ambientais”. A relevância ambiental, por si só, justifica 

intervenções das autoridades municipais para que intervenham na propriedade urbana em 

favor da preservação ambiental. 

2.5 MEIO AMBIENTE 

Ante o exposto, é necessário uma promoção de práticas que incentivem o fomento  

de um meio ambiente sadio. O diálogo entre a natureza e a cidade torna-se um tema 

imprescindível nesse contexto, podendo se utilizar de instrumentos econômicos capazes de 

proporcionarem um meio de impulsão ao desenvolvimento sustentável. 

A expressão “meio ambiente” consiste na realidade em um pleonasmo, em virtude que 

as duas palavras que a compõem possuem significados semelhantes. A primeira palavra 

refere-se ao sentido de um lugar em que o ser humano habita, onde ele vive, enquanto que  

a segunda palavra possui o sentido similar do espaço em que se envolve o ser humano.  

A expressão “meio ambiente”, portanto, abrange a área que envolve os seres humanos, 

animais, e coisas (PINTO, 2012, p. 19). 

Ademais, inserido dentro do ordenamento jurídico pátrio, constam diversos 

dispositivos legais que tratam sobre o tema. O art. 170 da Constituição Federal de 1988 elenca 

princípios da ordem econômica, por exemplo: inciso II trata a propriedade privada; inciso III 

aponta a função social da propriedade; inciso VI dispõe sobre “a defesa do meio ambiente, 

inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação” (BRASIL, 1988, online). 

Aliás, este último foi alterado pela Emenda Constitucional nº 42/2003, o que ressalta a 

preocupação do legislador constituinte com ao fator ambiental e seus impactos. Por isso, 

Derani (2008, p. 88) afirma que o art. 170 da Constituição de 1988 deve ser observado no 
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momento de se construir políticas públicas, conciliando a ordem econômica e o meio 

ambiente, e servindo a norma constitucional para harmonizar essa relação. 

O art. 3º, inciso I, da Lei nº 6.938/81, que trata sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, que foi recepcionada pela Carta Maior, em seu art. 225, que dispõe sobre a 

temática, assim a define: 

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas; [...]. (BRASIL, 1981, online). 

O princípio da propriedade privada ressalta a escolha do regime capitalista  

de produção na Constituição brasileira, resguardando o direito de livre iniciativa e 

desenvolvimento econômico. Entretanto, em vista do Estado Democrático de Direito em que 

se vive, não se pode conceber em falar de um direito absoluto, a propriedade privada não pode 

ser entendida como um direito ilimitado e absoluto, ela deverá observar sua função social;  

e dentro desta podem estar incluídos elementos ambientais que devem observados 

(BELCHIOR, 2014, p. 99). 

Ademais, o art. 225 da CF/88 que trata sobre o meio ambiente destaca em seu § 1º as 

disposições obrigatórias a serem seguidas pelo poder público. Já os §§ 2º e 3º dispõem sobre 

alguns deveres a serem observados pela sociedade. Este é um direito que deve ser entendido 

para todas as pessoas, mesmo que ele não esteja no capítulo da Constituição sobre direitos 

coletivos e individuais. Sendo também um bem de uso comum do povo, não podendo ser 

objeto de apropriação da atividade privada. 

Para que ele se materialize como direito individual ele também deve se realizar 

socialmente (DERANI, 2008, p. 245-246). Nos dizeres de Costa (2010, p. 80), “o meio 

ambiente deve ser considerado como direito à vida, pois, com a enumeração dos bens 

ambientais, torna-se óbvia a presença do próprio direito à vida com dignidade, em todos os 

seus sentidos”, a citada autora vai além e conecta o sentido de meio ambiente com vida digna 

e plena, devendo haver uma harmonia entre os dois. 

O meio ambiente equilibrado, em virtude de sua imprescindibilidade para o 

desenvolvimento do ser humano, deslocou-se para o texto constitucional, conforme observado 

em seu art. 225. Assim, pode-se constatar que está sendo protegido o próprio direito à vida, 

porque garante as condições necessárias para a existência e desenvolvimento do homem. 
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Ainda, cabe destacar a observação de Costa e Venâncio (2016, p. 121), que apontam 

que o meio ambiente é um bem de uso comum de todos; ele “demanda estreita vinculação 

com a função social da propriedade, eis que essa direciona o exercício de um direito 

individual à preservação ambiental e à persecução da justiça social”. 

Nesse sentido, evidencia-se o papel de se construir políticas públicas que permitam a 

efetivação de direitos, não se admitindo que o poder público se ausente de prestar serviços 

para garantir o provimento de atividades básicas, como moradia, saúde, trabalho, preservação 

do meio ambiente, dentre outros. 

Belchior (2014) ressalta o fato de que os recursos naturais não são infinitos, por isso 

devem ser utilizados com eficiência. “Como não existe um mercado de recursos naturais, não 

há que se pagar pela utilização dos bens livres, sendo lucrativa sua utilização indiscriminada” 

(BELCHIOR, 2014, p. 100). O uso dos bens ambientais livremente podem ocasionar falhas de 

mercado, a consequência da degradação ambiental proveniente do uso irrestrito pode 

ocasionar em um custo social elevado. 

Por conseguinte, é preciso que haja uma harmonia entre os direitos individuais e 

sociais com o desenvolvimento econômico para que ocorra a preservação da natureza. 

Necessita-se que tanto o meio particular quanto a atividade pública trabalhem em conjunto 

para se alcançar um desenvolvimento sustentável, visando a almejar condições de vida digna 

para a população, para asseverar o direito de todos à cidade (COSTA; VENÂNCIO, 2016, p. 

121). 

Assim, deve-se ficar atento, pois, em caso de omissão do poder público e do particular 

na observância das normas ambientais, haverá um prejuízo ao meio ambiente, que sendo um 

direito tanto individual e coletivo, irá consequentemente prejudicar a toda a população no seu 

direito à vida digna e à cidade. 

2.5.1  O meio ambiente urbano 

Atualmente, houve um aumento na preocupação da qualidade do meio ambiente 

urbano, também conhecido como artificial. Um dos motivos para que isso ocorra é devido a 

maior parte da população mundial viver e trabalhar nas grandes metrópoles. Como visto 

anteriormente, com o vertiginoso processo de urbanização, a maior parte da população 

brasileira vive hoje em cidades. 

Conforme Silva (2015, p. 3) leciona, entende-se como meio ambiente artificial: “o 

espaço urbano construído, consubstanciando no conjunto de edificações (espaço urbano 
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fechado) e dos equipamentos públicos (ruas, praças, áreas verdes, espaços livres em geral: 

espaço urbano aberto)”. Nesse sentido, entende-se que ele é englobado por tudo que é 

construído no espaço urbano, tanto na zona urbana como na zona rural (PINTO, 2012, p. 23). 

A cidade é, portanto, um meio ambiente urbano, cristalizado no art. 182 da CF/88, no 

qual compreende todo o espaço que foi modificado pelo ser humano, para que nesse meio 

social possa desenvolver todos os aspectos essenciais para a existência humana, sendo um 

“espaço urbano de convivência social, materializador das atividades humanas e garantidor de 

direitos fundamentais, entre eles o direito à propriedade, à moradia, à educação, à saúde e ao 

trabalho” (COSTA; VENÂNCIO, 2016, p. 113). 

Outrossim, não se pode descuidar da extensão dos prejuízos ambientais causados  

nas cidades, os quais muitas vezes extravasam seu perímetro e afetam áreas próximas, como 

rios, lagos e florestas. É inegável que em muitas ocasiões as normas urbanísticas não são 

respeitadas, como o devido parcelamento do solo urbano e a ocupação indevida de espaços,  

o que acaba ocasionado prejuízos à natureza. Causando, desse modo, não somente prejuízos  

ao meio ambiente urbano, mas, também, ao meio ambiente natural (SALAZAR JR. 2011, 

p. 141). 

Este último é composto por diversos elementos, como a água, o ar, as florestas, os 

mares, a flora e a fauna. Como leciona Silva (2015, p. 20) sobre o conceito: “é a interação dos 

seres vivos e seu meio, onde se dá a correlação recíproca entre as espécies e as relações destas 

com o meio ambiente físico que ocupam”.
6
 

Devido à complexidade do meio ambiente artificial, formado pela grande quantidade 

de componentes existentes em uma metrópole e o amplo aumento demográfico dos centros 

urbanos, faz-se necessária uma legislação sobre o tema (D’ISEP, 2004, p. 61). Ademais, ele é 

somente organizado e protegido quando há um planejamento urbano, incluído no 

ordenamento jurídico pátrio a partir da Constituição Federal de 1988 (PINTO, 2012, p. 23). 

Tratando sobre o assunto de forma específica estão os arts. 5º, inciso XXIII
7
, 21

8
, e 182

9
, e de 

                                                 
6
 Ressaltam-se, ainda, duas classificações: meio ambiente cultural e do trabalho. O meio ambiente cultural esta 

tutelado pelos arts. 215 e 216 da CF. É formado, entre outros, pelas criações cientificas, artísticas, tecnológicas, 

assim como obras, objetos, documentos, edificações e outros espaços com manifestações artísticas. O meio 

ambiente do trabalho esta incluso no meio ambiente artificial, é aquele em que o trabalhador exerce seu labor. É 

formado: “pelo complexo de bens imóveis e moveis de uma empresa e sociedade, objeto de direitos subjetivos 

privados, e de direitos invioláveis da saúde e da integridade física dos trabalhadores que o frequentam” (SILVA, 

1995, p. 5). 
7
 “Art. 5º, XXIII, CF/88: “a propriedade atenderá a sua função social;” 

8
 “Art. 21, XX, CF - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 

transportes urbanos;” 
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forma tácita no art. 225
10

. Além da Lei nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, 

que regulamenta os arts. 182 e 183 da CF/88, como já demonstrado. 

Ressalta-se, também, uma importante legislação sobre o tema: a Declaração do Meio 

Ambiente deliberada na Conferência das Nações Unidas, realizada em Estocolmo, em junho 

de 1972. Em alguns pontos é abordado o meio ambiente urbano, sendo referido pela primeira 

vez nas grandes indagações ambientais mundiais. Nesse citado documento, elencaram-se 

alguns princípios a serem seguidos, dentre os quais alguns versam sobre o presente assunto: 

Princípio 1 - O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao 

desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que 

lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de 

proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. 

Princípio 15 - Deve-se aplicar o planejamento aos assentamentos humanos e à 

urbanização com vistas a evitar repercussões prejudiciais sobre o meio ambiente e a 

obter os máximos benefícios sociais, econômicos e ambientais para todos. 

Princípio 16 - Nas regiões onde exista o risco de que a taxa de crescimento 

demográfico ou as concentrações excessivas de população prejudiquem o meio 

ambiente ou o desenvolvimento, ou onde, a baixa densidade de população possa 

impedir o melhoramento do meio ambiente humano e limitar o desenvolvimento, 

deveriam se aplicadas políticas demográficas que respeitassem os direitos humanos 

fundamentais e contassem com a aprovação dos governos interessados. 

 

Insta salientar, que todos esses diplomas legais visam a assegurar e consolidar a 

qualidade de vida nos centros urbanos, estabelecendo políticas de desenvolvimento que 

garantam o direito a uma vida digna e uma cidade sustentável, ideais imprescindíveis no 

momento atual. 

Como importante instrumento democrático na legislação brasileira, destaca-se a 

possibilidade de intervenção popular no planejamento urbano. O Estatuto da Cidade, principal 

instrumento de política urbana, estabelece em seu art. 40, § 4º, inciso I: “a promoção de 

audiências públicas e debates com a participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da coletividade” (BRASIL, 2001, online). 

Além disso, permite a qualquer pessoa ter acesso aos documentos e informações 

produzidas nos debates e audiências públicas. Nessa lógica, o legislador incentiva ao cidadão 

                                                                                                                                                         
9
 “Art. 182, CF - 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. [...].” 
10

 “Art. 225, CF - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...].” 
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participar do processo de organização de sua cidade, sendo um dever cívico a colaboração da 

comunidade em seu município. 

2.5.2  Princípio do desenvolvimento sustentável 

O referido princípio é relevante no estudo, sendo considerado um dos princípios  

gerais do direito ambiental. Pinto (2012, p. 24) destaca que sua utilização ajuda a promover o 

“desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais” presente no art. 3º, incisos II e II, da CF/88, como também 

possibilita atingir um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, que seria o amparo 

da dignidade da pessoa humana. 

Além disso, o princípio do desenvolvimento sustentável, tão relevante desde seu 

surgimento na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

também chamada de Rio 92, ECO 92
11

, busca a harmonia entre o desenvolvimento econômico 

e o ambiental.
12

 Assim, o fator econômico é fundamental no resguardo da natureza, não 

devendo esses elementos serem vistos como antagônicos, mas, sim, como complementares. 

(BELCHIOR, 2014, p. 100) 

Na definição de Silva (2015, p. 26-27), o conceito de desenvolvimento sustentável 

pode ser definido como no uso equilibrado dos recursos naturais, na margem de necessidade 

da geração atual, mas atentando também para as gerações vindouras. Pressupõe um 

desenvolvimento econômico com uma condição de redistribuição de riqueza na busca de se 

extinguir a pobreza. Se mesmo com o desenvolvimento local não acabar com a pobreza, não 

haverá em que se falar em sustentável. 

Outra definição é trazida por Milaré (2006, p. 107), que extrai seu conteúdo do 

conceito trazido pela Comissão Mundial sobre o Meio ambiente e Desenvolvimento, no qual 

afirma ser necessário ficar atento com a utilização dos recursos naturais sem gerar riscos para 

                                                 
11

 Declaração do Rio de Janeiro/92: “Princípio I: Os seres humanos constituem o centro das preocupações 

relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Tem direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com 

a natureza. Principio III: O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas 

equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e futuras. 

Princípio IV: Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante do 

processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste. Princípio VIII: Para alcançar o 

desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida mais elevada para todos, os Estados devem reduzir e 

eliminar os padrões insustentáveis de produção e consumo, e promover políticas demográficas adequadas.” 
12

 No âmbito internacional também há de se comentar a respeito do Relatório Brundtland de 1987 (Our Common 

Future) situou o conceito de “desenvolvimento sustentável” na agenda política global, o qual buscava novos 

meios de se buscar o crescimento econômico, resguardado os recursos naturais para as gerações futuras. 
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as gerações vindouras, visando sempre aprimorar a qualidade de vida das pessoas, respeitando 

o meio a sua volta.
13

 

Ainda, a legislação infraconstitucional, Lei nº 9.985/2000, que traz o Sistema de 

Unidades de Conservação (SNUC), também apresenta um conceito de uso sustentável, do 

qual pode se obter a noção de sustentabilidade: 

Art. 2º. [...] 

XI - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos 

recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a 

biodiversidade [...], de forma socialmente justa e economicamente viável. (BRASIL, 

2000, online). 

Na perspectiva atual de tentar conciliar o crescimento econômico e social com o 

paradigma ambiental, é preciso que as autoridades públicas estejam atentas a esses fatores no 

momento de se criar políticas públicas. Desta forma, o “desenvolvimento urbano sustentável, 

garantidor da vida humana com dignidade, pressupõe o equilíbrio entre desenvolvimento 

econômico e preservação do meio ambiente, em busca da sadia qualidade de vida a todos” 

(COSTA; VENÂNCIO, 2016, p. 130). 

Nessa perspectiva, a Lei nº 6.938/1981, que trata relativamente da Política Nacional do 

Meio Ambiente, dispõe sobre os objetivos de um desenvolvimento urbano sustentável 

observando o resguardo do meio ambiente e a garantia de direitos sociais, ao fixar em seus 

arts. 2º, incisos I e II, e 4º, inciso I
14

. 

Sendo assim, é necessária uma compatibilização entre o direito ao meio ambiente e a 

cidade, primando-se pela garantia dos direitos fundamentais presentes nos dois. A falta de 

planejamento urbano pode acarretar o crescimento desordenado da cidade, gerando danos 

tanto social, como falta de moradias, quanto ambientais, como enchentes e desmoronamentos 

de encostas. 

                                                 
13

 Dentre os diversos conceitos sobre desenvolvimento sustentável, cabe destacar o documento conhecido como 

“agenda 21”, confeccionada na Conferencia das Nações Unidas sobreo Meio ambiente e Desenvolvimento que 

também traça o desenvolvimento sustentável como objetivo para se busca a sadia qualidade de vida. 
14

 “Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-

econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 

seguintes princípios: 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um 

patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. [...]. 

Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

I – à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente 

e do equilíbrio ecológico. [...].” 
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Demonstra-se, assim, a relevância da prática do direito de propriedade apontado para 

atender aos interesses sociais, coletivo, e não somente na ótica individualista, e também com a 

criação de políticas públicas que permitam garantir o crescimento equilibrado das cidades 

atuais. 

Portanto, para que ocorra um desenvolvimento urbano sustentável, que está, 

intimamente, ligado à qualidade de vida de seus moradores, é necessário o cumprimento da 

função social da cidade, que é ligada a valores elementares como transporte, lazer, trabalho, 

habitação e preservação ambiental, que são abordados na terceira seção deste trabalho. Nesse 

sentido, conclui acertadamente Costa e Venâncio (2016, p. 130): 

Logo, a função social da propriedade e a função social da cidade mostram-se, no 

século XXI, um imperativo social, promovendo a compatibilização dos 

desenvolvimentos econômico e social com a preservação do meio ambiente, os quais 

garantem os direitos fundamentais dos cidadãos, entre eles o direito à infraestrutura 

urbana, à moradia, à saúde, à educação, ou seja, o direito à própria cidade. 

Desta forma, o direito à cidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

precisam do respeito à preservação ecológica e da inclusão social para serem efetivos, e isso 

ocorrerá por meio do crescimento econômico em harmonia com a proteção ambiental, já que 

os dois são essenciais para a vida humana, não devendo agir em conflito, mas, sim, em 

cooperação (COSTA; VENÂNCIO, 2016, p. 130). 

Ainda, Rangel e Silva (2009, p. 70) destacam que o descumprimento da função social 

da cidade e da propriedade ocasiona prejuízo principalmente para as classes menos 

favorecidas, e grupos excluídos, que ficam mais vulneráveis. Essas desigualdades sociais não 

seriam adequadas para um modelo de cidade sustentável a ser alcançado. Ulrich Beck (2010, 

p. 29-30) expõe que a modernidade acarreta problemas sociais e ambientais, que muitas vezes 

refletem as consequências em grupos sociais menos favorecidos, que não se adaptam as 

mudanças e são mais sujeitos a sofrerem os riscos.   

Por fim, ressalta-se a importância do equilíbrio entre políticas urbanas e preservação 

ambiental, que irão se materializar por meio da função social da propriedade e da cidade, 

visando a garantir o bem-estar da população no geral. O poder público deve ter um papel ativo 

na busca de implementar esses conceitos na prática, por via de instrumentos que serão 

detalhados ao longo deste trabalho. 
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2.6 DIREITO À CIDADE SUSTENTÁVEL 

A temática ambiental vem se desenvolvendo e tornando-se a cada dia mais relevante 

dentro da sociedade contemporânea, a ponto de alguns autores aludirem, “mesmo ao 

aparecimento de um novo paradigma secular, do gênero daqueles que sucederam na gênese e 

desenvolvimento do constitucionalismo” (CANOTILHO, 2010, p. 8). 

Canotilho (2010, p. 8) ressalta que no início do século XVIII surgiu o humanismo e 

desenvolveu-se a questão social no século XIX e a democracia no século XX, e que, no século 

XXI, o novo elemento a ser analisado é a sustentabilidade
15

 ambiental que seria um novo 

paradigma dos dias atuais. 

Com efeito, o tema passa a figurar além do social e da esfera econômica para também 

possuir uma dinâmica jurídica. Nesse entendimento, o Direito deve agir no sentido de 

preservar uma harmonia ambiental, a cidade assume novos desafios contemporâneos para se 

adequar a esse novo preceito. 

Pelo visto até aqui, o conceito de cidade sustentável se aproxima de uma forma de 

refletir a relação do homem com o espaço urbano, no sentido não apenas individual, mas, sim, 

atentando para outros fatores em que o interesse social se destaca, como a preservação 

ambiental. 

Autores diversos, como Fernandes (2006, p. 5), destacam que tanto o Brasil quanto 

outros países vêm passando por mudanças em seus paradigmas jurídicos urbanísticos, e que 

necessitam de princípios orientadores nesse processo. Uma das normas mais importantes para 

o autor é o da necessidade de proteção do meio ambiente, como ressalta: “o mais importante 

desses princípios certamente é o da função socioambiental da propriedade e da cidade” 

(FERNANDES, 2006, p. 5). 

Portanto, será por via da função social da cidade que se buscará alcançar um conceito 

de metrópole que respeite mais a condição do meio ambiente equilibrado, pois é por meio da 

harmonia e do convívio que se consegue uma sadia qualidade de vida para os moradores da 

urbe. É imprescindível que nos dias atuais se observe com urgência a relação do ser humano, 

a cidade e o meio ambiente, proporcionando um espaço harmonioso no qual todos os 

elementos possam se desenvolver sem prejudicar os demais. 

                                                 
15

 Para nossa reflexão, cabe frisar que “a sustentabilidade é um conceito complexo, que envolve as dimensões 

ambiental, social, econômica e temporal dos processos urbanos. Não pode ser usada de forma reducionista e esta 

parece ser a concepção adotada pelo Estatuto da Cidade – compreende uma dimensão ambiental, mas não se 

reduz a ela – até porque estamos falando de cidades [...].” (ALFONSIN, 2001, p. 315). 
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Na próxima seção, perscruta-se de que forma a função social da cidade opera para 

proporcionar uma sadia qualidade de vida aos habitantes da urbe. 
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3  FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA CIDADE 

Nesta seção, será apreciado, mais detalhadamente, o conceito da função 

socioambiental da cidade e suas relações com a também denominada função social da 

propriedade. Aprofundado o estudo desse elemento e sua relação com a proteção do meio 

ambiente, para observar como ocorrerá essa conexão. 

Inicialmente, será analisada a evolução de função social da propriedade. Percebe-se 

que há muito tempo ela encontra-se sendo citada pelos textos constitucionais pátrios. A partir 

da Constituição de 1934, datada da época do primeiro governo de Getúlio Vargas já foi 

mencionada a expressão “interesse social”. 

Foi, entretanto, somente com a Carta Maior de 1967 que o termo “função social da 

propriedade” passou a vigorar no texto constitucional. Percebe-se que bem antes da atual 

Constituição já existia a previsão legal dessa norma, que para muitos parece que só foi criada 

agora. 

Já a Constituição Federal de 1988 trouxe novamente a referida expressão e inovou ao 

trazer pela primeira vez a função social da cidade em seu art. 182: 

A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

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

habitantes. (BRASIL, 1988, online). 

Isso demonstra preocupação e interesse do legislador em relação ao desenvolvimento 

de políticas urbanas modernas que atendam aos anseios e necessidade do homem, a fim de lhe 

propiciar uma qualidade de vida sadia que garanta a harmonia e o respeito ao meio ambiente 

equilibrado. 

Já na Carta de Atenas
16

, existia a previsão de funções básicas a serem propiciadas, 

como moradia, lazer, trabalho, locomoção, mas é necessário que nesse novo século novas 

preocupações e anseios aparecem para o ser humano. A proteção ambiental é deveras 

importante, pois está relacionada com a qualidade de vida das pessoas nas cidades; e sua 

preservação é intrinsicamente ligada à existência do ser humana, devendo ser examinada com 

atenção. 

                                                 
16

 Foi um importante evento realizado na Grécia em 1933, fruto do IV Congresso Internacional de Arquitetura 

Moderna (CIAM), no qual consolidou-se importantes conceitos a respeito das cidades.  
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Ademais, será pesquisado qual é a natureza que a função social da cidade possui, se de 

princípio ou de regra no ordenamento jurídico pátrio, e também qual é seu sentido e alcance, 

seu significado atualmente. Isso é de relevância para se traçar a perspectiva adequada que será 

estudada. 

A função socioambiental da cidade serve como arcabouço teórico de justificativa para 

se proteger e desenvolver os elementos essenciais dos núcleos urbanos, por isso é importante 

seu estudo. No presente trabalho será analisado de que forma ela pode funcionar como 

justificativa para a proteção ambiental, e de qual modo o poder público municipal pode agir 

para promovê-la. 

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DE PROPRIEDADE NAS CONSTITUIÇÕES 

BRASILEIRAS 

O tópico possui como proposta a discussão da constitucionalização do direito de 

propriedade no Brasil, que não ocorreu somente em 1988. Intenciona-se averiguar o 

desenvolvimento pelo qual o instituto da propriedade passou desde a primeira Constituição, 

outorgada por Dom Pedro, até a atual, no intuito de melhor compreende-lo. 

Ademais, as Constituições brasileiras recorreram à propriedade como um direito 

inviolável, na esteira do Artigo 17º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789
17

. Nesse sentido, afirma Siqueira (2013, p. 212): “O direito de propriedade constitui um 

princípio fundamental tipificado nas Constituições brasileiras com um direito consagrado para 

resguardar o cidadão dos atos estatais [...]”. 

Para fins do presente trabalho, não serão apresentados problemas alusivos ao termo 

constitucionalização, basta que o direito de propriedade seja acolhido como uma norma 

constitucional, que compõe o núcleo dos direitos fundamentais. 

3.1.1  Constituição de 1824 

A primeira Lei Maior brasileira foi outorgada por D. Pedro I, em 25 de março de 1824, 

chamada de “Constituição Política do Império do Brazil”. Levando em consideração a 
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 “Artigo 17º - Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser 

quando a necessidade publica legalmente comprovada o exigir evidentemente e sob condição de previa e justa 

indenização.” (DECLARAÇÃO DOS DIREITOS..., 1789, online). 
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independência declarada em 1822, que desvinculou o laço existente com Portugal, fez-se 

necessária a formação de um novo ordenamento jurídico para conduzir a nação. 

Nela, no seu Titulo 8º, que trata “das disposições gerais, e das garantias dos direitos 

civis, e políticos dos cidadãos brasileiros”, continha, em seu art. 179, a seguinte disposição: 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, 

que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida 

pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 

XXII. E’garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem 

publico legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, 

será elle préviamente indemnisado do valor della. A Lei marcará os casos, em que 

terá logar esta unica excepção, e dará as regras para se determinar a indemnisação. 

(BRASIL, 1824, online). 

Percebe-se que o ponto de vista contida no texto imperial é uma visão clássica sobre 

propriedade, no qual os civilistas da época afirmavam que a propriedade se tratava de um 

direito ilimitado, aberto a ação de todas as condutas que são conciliáveis com as leis da 

natureza (RODRIGUES JUNIOR, 2012, p. 73-74), sem possibilidade de perda pelo não-uso. 

3.1.2  Constituição de 1891 

A proclamação da República em 15 de novembro de 1889, desfez o modelo de 

governo monárquico, que já vinha passando por momentos de turbulência, como a dissolução 

do parlamento em 1868 e a abolição da escravatura. A recente Carta, a primeira Constituição 

Republicana, promulgada pelo congresso em 24 de fevereiro de 1891, seria influenciada 

principalmente por interesses ligados à oligarquia latifundiária, com destaque para os 

cafeicultores, que já eram a classe dominante desde o Império e continuavam com forte 

influência política na época da República (FALCÃO; VIDAL, 2014, p. 36). 

Quanto à propriedade, a Constituição de 1891 trouxe em seu art. 72, § 17: 

Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade, nos termos seguintes:  

[...] 

§ 17 O direito de propriedade mantem-se em toda a sua plenitude, salvo a 

desapropriação por necessidade ou utilidade publica, mediante indenização previa. 

As minas pertencem aos proprietários do solo, salvas as limitações que forem 

estabelecidas por lei a bem da exploração deste ramo de indústria. (BRASIL, 1891, 

online, grifo nosso). 
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O referido texto manteve de forma geral o estipulado na Constituição anterior, 

afirmando ser o direito à propriedade inviolável, tanto para brasileiros como para estrangeiros 

residentes no Brasil, com exceção dos casos de desapropriação. 

A primeira Constituição Republicana brasileira continuou com a concepção de 

propriedade trazida à época do Império, no intuito de conferir a propriedade à proteção  

“em toda a sua plenitude” na primeira, enquanto que na segunda se utilizava o termo  

“é garantido”. Nesse ponto de vista, entende-se que a propriedade possui uma faceta de direito 

individualista, garantindo o direito do particular. 

Vale-se ressaltar que a propriedade intelectual também foi apreciada novamente no 

texto constitucional no mesmo art. 72, nos §§ 25, 26 e 27
18

. 

3.1.3  Constituição de 1934 

O novo texto foi fortemente influenciado pela Constituição alemã da República de 

Weimar e pela Constituição mexicana de 1917, que demonstravam interesse na questão 

social. Por isso, além da presença de direitos básicos, como direitos civis e políticos, trouxe 

também os direitos sociais e econômicos. Dessa forma, inaugurou um período de democracia 

social no país em que se rompeu com a concepção do Estado Liberal, no qual, agora,  

o Governo também teria interesse no bem-estar social (BONAVIDES; ANDRADE, 2002, 

p. 331). 

Nesse aspecto histórico, a Constituição de 1934 manteve a inviolabilidade do direito 

de propriedade no art. 113
19

, inciso 17, e ainda trouxe importante acréscimo ao seu exercício, 

dispondo que ele não poderia ocorrer de forma ocorrer “contra o interesse social ou coletivo, 

na forma que a lei determinar” (BRASIL, 1934, online). Dessa forma, a carta constitucional 

trouxe, indiretamente, o princípio que mais tarde seria chamado de função social da 
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 “§ 25 - Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio 

temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável quando haja conveniência de vulgarizar o 

invento. 

§ 26 - Aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de reproduzi-Ias, pela imprensa 

ou por qualquer outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei 

determinar.  

§ 27 - A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica.” 
19

 “Art. 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 

direitos concernentes à 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.” 
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propriedade, foi um prenuncio do que estaria por vir. Ainda, a legislação complementar que 

iria regulamentar o direito de propriedade não veio a ser produzida. 

Por fim, a Constituição, também, trouxe, em seus arts. 118 e 119
20

, a estipulação de as 

minas e as riquezas encontradas no subsolo seriam distintas das encontradas no solo, e que 

seu uso se daria de acordo com a autorização legal, mesmo sendo propriedade privada. 

Finalmente, o direito da propriedade intelectual também encontra espaço na Magna Carta no 

art. 113, incisos 18, 19 e 20
21

. 

3.1.4  Constituição de 1937 

Essa foi uma das Constituições, outorgadas no Brasil, mais autoritárias. Apresentada 

em 10 de novembro 1937, visava a manter no Poder Getúlio Vargas, pois seu mandado 

finalizava em 1938. O referido presidente articulou um golpe de Estado, afirmando que os 

comunistas ameaçavam tomar o controle do país, difundido medo entre a sociedade para que 

o mesmo pudesse estender seu mandado, essa estratégia ficou conhecida como Plano Cohen. 

Dotada de inspiração fascista, a Carta Maior foi escrita pelo ministro Francisco Campos, 

influenciada pela Constituição autoritária da Polônia de 1935, e por isso chamada de Polaca. 

Ela definia o Presidente da República como “autoridade suprema do Estado” em seu art. 37 

(FALCÃO; VIDAL, 2014, p. 41). 

A Constituição de 1937 continuou assegurando o direito de propriedade, trazendo, no 

seu art. 122, item 14, sua previsão. Houve, entretanto, um recuo em relação ao texto anterior, 

pois ela escassamente manteve o direito de propriedade e disse que seus limites viriam a ser 

estipulados em lei própria
22

. Ainda, trouxe no art. 143 que as minas e outras riquezas do 

subsolo, são partes distintas da propriedade do solo. 
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 “Art. 118. As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d’água, constituem propriedade 

distinta da do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial.  

Art. 119. O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como das águas e da energia 

hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de autorização ou concessão federal, na forma da lei.” 
21

 “18) Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou 

concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade; 

19) É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial.  

20) Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas é assegurado o direito exclusivo de produzi-Ias. Esse 

direito transmitir-se-á aos seus herdeiros pelo tempo que a lei determinar.” 
22

 Art. 122, item 14, CF/1937: “Art. 122. A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no 

País o direito à 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;” (BRASIL, 1937, online). 
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3.1.5  Constituição de 1946 

A Constituição de 1946, pós-segunda guerra mundial (1938-1945) e termino do 

período do estado Novo, se inspirou no texto constitucional da Carta de 1934, buscando 

promover a volta de um regime democrático. Mesmo sendo uma Constituição de cunho 

social, acabou tendo dificuldade em se efetivar na sociedade, mesmo seu texto possuindo 

eficácia jurídica. Mas, ainda assim, trouxe benefícios, como a redemocratização a restauração 

do federalismo e os direitos políticos e sociais (FALCÃO; VIDAL, 2014, p. 41). 

A citada Constituição, em seu art. 141, § 16
23

, trouxe os elementos clássicos da 

propriedade, como sua inviolabilidade; entretanto, influenciada por novos valores sociais, 

afirmando expressamente a limitação da propriedade ao seu bom uso social. O art. 147 dessa 

Constituição dispõe que “O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei 

poderá, com observância do disposto no art. 141, § 16, promover a justa distribuição da 

propriedade, com igual oportunidade para todos” (BRASIL, 1946, online). Percebe-se, 

portanto, que a propriedade manteve traços tradicionais, atentando para a inserção de novos 

valores. 

3.1.6  Constituição de 1967 e Emenda nº 1 de 1969 

A Constituição de 67 origina-se da revolução ocorrida em 31 de março de 1964, 

promovida pelos militares, que se encontravam desconfiados com as reformas idealizadas 

pelo então presidente João Goulart. 

Ademais, ressalta-se o fato de que a Emenda nº 01 foi de fato apenas um dispositivo 

da Constituição de 1967, pelo fato desta Emenda ser apenas mais uma tentativa dos militares 

de se legitimarem no Poder, não podendo ser entendida como uma nova ordem constitucional, 

pois ela apenas realizou adequações na ordem vigente. Posicionamento este defendido por 

alguns constitucionalistas: “Não há, pois, Constituição de 1969, mas de 1967, cujo sistema 

não foi alterado pela Emenda nº 1, embora esta tenha promovido algumas modificações no 

seu texto” (BONAVIDES; ANDRADE, 2002, p. 448). 
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 Art. 141, § 16, da CF/1946: “Art. 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a 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 à indenização 

ulterior.” (BRASIL, 1946, online). 



47 

O direito de propriedade foi elencado inicialmente no art. 150
24

, que o retratava como 

um direito inviolável da pessoa humana, ocupando posição de destaque, semelhante aos 

direitos à vida e à liberdade. Cabe destacar que essa foi a primeira vez que a propriedade foi 

retratada no capítulo que dispõe sobre direitos e garantias individuais, o que demonstra uma 

maior atenção acerca desse instituto. 

Ainda que esta Constituição seja fruto de um período marcado por retrocessos sociais 

e de repressão política, ela inovou no ordenamento jurídico brasileiro ao trazer pela primeira 

vez a denominação da função social, em dois momentos, nos arts. 157, inciso III, e 160, inciso 

III
25

. Miranda (1987, p. 40), criticou a retirada da expressão “bem-estar social”, que estava 

presente na Constituição anterior, de 1946, ainda assim, reconheceu que o uso da função 

social da propriedade deveria abarcar também a referida expressão. 

3.1.7  Constituição de 1988 

A atual Carta Maior veio após um longo período de governo militar autoritário.  

Em razão de o período anterior ter sido repleto de desrespeito a direitos e garantias individuais 

e sociais, a Constituição de 1988 trouxe a consolidação de diversos direitos no patamar 

constitucional, estando o direito à propriedade citado em diferentes momentos. 

A Constituição de 1988 trouxe novamente a expressão clássica dos dizeres da 

propriedade, no seu art. 5º, incisos XXII e XXIII
26

, afirmando ser um direito inviolável a 

todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, acrescentando o fato de que a 

propriedade deverá atender ainda a sua função social. Ademais, no capítulo de que trata da 

ordem econômica, trouxe também a previsão da função social da propriedade, em seu 

art. 170
27

, sendo analisada, mais detalhadamente, no próximo tópico. 
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 “Art. 150. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos 

direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...].” 
25

 “Art. 157. A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios: [...]. III 

- função social da propriedade;” (BRASIL, 1967, online). 

“Art. 160. A ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com 

base nos seguintes princípios: [...] III - função social da propriedade;” (BRASIL, 1969, online). 
26

 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...]; XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade 

atenderá a sua função social; [...].” 
27

 “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: 

[...]; III - função social da propriedade; [...].” 
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3.2 FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

A Constituição de 1988 teve em perspectiva toda a construção teórica do século XX a 

respeito da função social, não tendo surgindo de pronto. Ela evoluiu desde os tempos da Carta 

de 1934 e foi formalmente concluída na de 1967/1969 (RODRIGUES JUNIOR, 2012, p. 80). 

O direito de propriedade está no ordenamento jurídico brasileiro como um direito 

fundamental, posto no art. 5º, inciso XXII, CF: “é garantido o direito de propriedade” 

(BRASIL, 1988, online). É também tratado em outras normas constitucionais, tais como 

art. 5º, XXIII, CF: “a propriedade atenderá a função social” (BRASIL, 1988, online) e art. 5º, 

XXX, CF: “é garantido o direito de herança” (BRASIL, 1988, online). 

Conforme estipula Miranda (2001, p. 44), propriedade é tudo que se tem como 

próprio, o qual possui diversas características, tais como ser um direito absoluto (eficácia erga 

omnes) e o proprietário ter os poderes de: usar, fluir ou dispor do bem. Esses atributos 

enaltecem o direito da pessoa sobre a coisa e concretiza o direito de propriedade como um 

elemento clássico e tradicional da autonomia privada do particular. 

Importante salientar que o direito de propriedade teve mudanças com decurso do 

tempo. Durante o séc. XIX, com o liberalismo, a propriedade possuía um caráter de “sagrada 

e inviolável”. Esse sentido de propriedade, entretanto, foi alterado com as transformações 

políticas, econômicas e culturais vividas pela sociedade. 

Atualmente, a propriedade deve observar também a sua função social e ambiental. 

Passando, assim, a ser condicionada a observância desses requisitos que atuam como limites 

ao uso e disposição do direito de propriedade. Houve, dessa forma, uma mudança de 

paradigma: outrora o direito de propriedade atendia somente a desejos individuais; agora deve 

observar também o caráter social, por meio do referido princípio. 

Entendimento esse também reverberado na suprema corte nacional. No julgamento da 

ADI 2213
28

 o ministro Celso de Mello, relator da ação, afirma que o direito de propriedade, 

mesmo estando protegido na Constituição, não possui intangibilidade absoluta, visto a 

prevalência da supremacia do interesse público. Insta salientar, entretanto, que é apropriado 

                                                 
28

 Nessa ação, o ministro Celso de Mello explica que mesmo a propriedade sendo um direito assegurado em 

nossa Constituição, ela não é absoluta. Em seu voto o ministro explica que a função social se tornou importante 

balizadora da propriedade privada. Sendo um dos critérios de realização da função social da propriedade a sua 

adequação ao meio ambiente equilibrado. No caso em concreto o referido relator aduz: “[...] um dos 

instrumentos de realização da função social da propriedade consiste, precisamente, na submissão do domínio a 

necessidade de o seu titular utilizar adequadamente os recursos naturais disponíveis e de fazer preservar o 

equilíbrio do meio ambiente (CF/88 art. 186, II) sob pena de descumprimento a esses encargos, expor-se a 

desapropriação-sanção a que se refere o art. 184 da Lei Fundamental.” (STF - ADI 2213 MC, Rel. Min. Celso de 

Mello, j. 04/04/2002, Tribunal Pleno, DJ 23/04/2004). 
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ao Estado o dever de seguir os próprios procedimentos estabelecidos na Constituição para que 

realize intervenção na propriedade. 

Desse modo, é importante, ao analisar a propriedade, observar esses elementos 

modernos que são indissociáveis do direito de propriedade, não fazendo sentido analisá-la 

com a ausência de sua função social e ambiental, que atualmente são temas de bastantes 

discussões. 

Com a dimensão dos direitos de terceira geração estando em evidência, a percepção de 

que a propriedade pode ser vinculado pelos interesses sociais torna-se viável (SIQUEIRA, 

2012, p. 79-80). Pois um dos princípios presentes nessa geração é que não apenas um grupo 

de indivíduos estará atrelado a um direito, mas, sim, todo o gênero humano estará albergado 

por esse direito. Alguns exemplos que ilustram são o meio ambiente, direito à paz e o direito 

de comunicação. 

Entretanto, há autores, como Pipes (2001), que tratam a questão da proteção ecológica 

com certo ceticismo. Acredita o autor que a questão ambiental pode se tornar um subterfúgio 

para o Estado intervir na propriedade privada de forma abusiva. Ele afirma que “a histéria 

ambientalista – o medo primitivo de que o planeta esteja prestes a ser destruído, inicialmente 

ligado às armas nucleares – fornece uma poderosa razão emocional para usurpações do direito 

de propriedade” (PIPES, 2001, p. 296). 

Tem-se, contudo, o entendimento diferente do autor, o direito de propriedade evoluiu 

ao longo dos séculos, passando de uma visão individual de proteção contra o poder do Estado 

para uma visão mais coletiva, visando a atender ao interesse social e servindo de meio para 

políticas públicas, reformas agrárias, e outros. 

Na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º
29

, situa-se o princípio da função social 

da propriedade. Em outras partes do texto é possível encontrar referências ao referido 

princípio. Tanto no capítulo que dispõe sobre a política urbana, já visto, quanto no capítulo 

que trata da política agrícola e fundiária e da reforma agrária, respectivamente capítulos II e 

III do Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira, esses dispositivos tratam sobre o 

devido cumprimento da função social. 
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 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...]; XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade 

atenderá a sua função social; [...].” 
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O texto constitucional, em seu art. 182
30

, dispõe sobre a política urbana e como esta 

pode funcionar para atender à função social da cidade, por via de instrumentos urbanos, como 

o plano diretor, instrumentos políticos, tributários, dentre outros, que auxiliam a efetivação de 

funções, como moradia, habitação, locomoção, emprego e preservação ambiental; e esta 

última merece atenção especial. De acordo com Guimaraens (2006, p. 59), “a existência de 

um bem ambiental protegido em um imóvel implica a observância de condições especiais para 

o seu uso e o gozo, não aplicáveis aos demais imóveis”, em virtude de sua importância para a 

sociedade deve ser um bem a ser protegido. 

É de se ressaltar que se nas Constituições anteriores o direito de desapropriação 

figurava antes junto como o direito de propriedade, na atual Carta Maior, ele foi deslocado 

junto para as respectivas áreas de política urbana, se o imóvel for em zona urbana. 

Dessa forma é que o § 3º do art. 182, da CF/88, trata sobre a temática da 

desapropriação do imóvel registrado em zona urbana, porém antevendo o direito que o 

proprietário possui de ser ressarcido mediante indenização prévia em dinheiro. Já o § 4º
31

 do 

mesmo artigo traz um meio de o município promover o cumprimento da função social pelo 

uso do adequado aproveitamento do imóvel, dentre os meios cabe destacar o IPTU, que será 

visto na quinta seção deste estudo. 

Deve-se ser destacada a importância que as normas que tratam de política urbana 

possuem para dar razão a função social da propriedade, pois em “última análise, toda e 

qualquer lei urbanística ou ambiental implica em materializar o princípio da função social da 

propriedade, que é sem dúvida o princípio fundamental do Direito Urbanístico e do Direito 

Ambiental” (FERNANDES, 2008, p. 46). 

Como visto nos tópicos anteriores, esse princípio não foi uma novidade da atual 

Constituição. Desde a Constituição de 1934, ele já se encontrava presente por meio do 
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 “Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 

e garantir o bem- estar de seus habitantes.  

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.  

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 

cidade expressas no plano diretor. 
31

 §4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no Plano Diretor, 

exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 

promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:  

I - parcelamento ou edificação compulsórios;  

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;  

III -desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo 

Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 

valor real da indenização e os juros legais.” 
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interesse social, e foi expressamente previsto na Carta de 1967, e, desde então, se mantém 

presente nos textos legais. 

Por isso, o legislador constitucional almejava dar cumprimento, força normativa para 

seus dispositivos, como ressalta Guimaraens (2006, p. 59): “fica evidente, em todo o texto 

constitucional a intenção de viabilizar os seus princípios, não se limitando a apresentá-los, 

mas indicando os responsáveis pela sua implementação”. 

Foi somente com a Constituição Federal de 1988 que trouxe dispositivos capazes de 

permitir a efetivação do referido princípio. Pois, aqui é onde o direito de propriedade será 

resguardado desde que cumpra com sua função social, que está disposto, muitas vezes, na 

legislação municipal. 

É o município que usualmente se torna o principal responsável por legislar em matéria 

de direito urbanístico, pois ele detém a maior competência dentre os entes estatais. Por isso, 

ele será o incumbido, pelo Estatuto da Cidade, por instituir os tributos necessários para 

promover a função social da cidade. 

Ainda, em virtude da Constituição trazer a previsão expressa em diversos momentos 

sobre o termo “função social”, cabe discutir em que sentido o legislador espera obter ao 

mencioná-la. Como observado, não é uma novidade advinda do atual texto constitucional, 

trata-se de uma discussão bem mais antiga. 

Belchior (2015, p. 195) salienta que a análise do direito de propriedade e de sua 

função social se mostra de máxima importância para que se pondere sobre a tutela do meio 

ambiente equilibrado. Essa autora destaca que quanto maior é a defesa da propriedade privada 

menor será o cuidado com o meio ambiente, enquanto que, por outro lado, uma vez que a 

função social da propriedade seja mais detalhada e aplicada, maior será o nível de proteção 

com a natureza. 

Rodrigues Junior (2012, p. 87) ressalta que, desde o século XIX, a matéria da 

funcionalização da propriedade já era tratada por autores como Leon Duguit e Karl Renner, 

que inspiram até hoje os debates, não sendo nenhuma surpresa o atual diálogo. Dentre as 

diversas posições e opiniões na doutrina, cabe destacar as visões interna e externa do direito 

de propriedade.
32

 

A teoria interna, influenciada por Leon Duguit e suas ideias sobre propriedade-função 

e propriedade-dever, dá fundamento para a concepção de propriedade como função social. 
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 Otavio Rodrigues (2012, p. 87) explica que: “evidentemente, as correntes teóricas não se limitam a esses dois 

marcos. Existem posições que se alojam em zonas de sombra entre a teoria interna e externa.” O autor explica 

que normalmente existem teorias que se aproximam da concepção interna, mas que por motivos diversos acabam 

se diferenciando desta ultima. 
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Aqui, a função social seria simultânea ao próprio direito de propriedade, sendo este último 

vinculado a sua função (RODRIGUES JUNIOR, 2012, p. 88). 

Esta teoria visa a explicar que a propriedade possui uma condição pré-existente a sua 

utilização. Para que ela seja utilizada deve se atentar para sua funcionalização. Caso não seja 

observado seu devido cumprimento de sua função social, para alcançar interesses sociais, por 

exemplo, o direito à propriedade seria inexistente. 

A teoria externa é explicada por Rodrigues Junior (2012, p. 89) como baseada “na 

existência de um suporte fático restrito. O Direito apresenta-se como um objeto e, de outro 

lado, radicam-se as restrições a esse direito”. Essas limitações podem vir ou não a se 

manifestar no caso concreto, dependerá das circunstâncias previstas em lei. 

Ela é, portanto, mais flexível do que a teoria interna, pois não vincula intrinsicamente 

o exercício do direito com sua função social. Permitindo uma maior independência do direito 

de propriedade em relação a outros elementos externos, que não iriam compor sua essência. 

Ademais, existem teorias que não se vinculam a nenhuma dessas duas teorias citadas. 

Uma ideia que nem pertence a nenhuma das categorias acima seria a concepção formulada 

por Eros Roberto Grau (1997, p. 256-257), que define “o princípio da função social da 

propriedade, desta sorte, passa integrar o conceito jurídico-positivo de propriedade (destas 

propriedades), de modo a determinar profundas alterações estruturais em sua propriedade”. 

Aqui, o referido autor defende que a propriedade tanto teria uma função social, quanto 

uma função individual, sendo assim, se aproximaria da teoria interna, mas se distinguiria, pois 

teria uma classificação diferente, no qual a função social teria efeitos diferentes se servisse 

como um bem individual ou bem de produção. 

Visto as explanações acima, percebe-se que a mais adotada pelo direito brasileiro é a 

da teoria interna, que nos filiamos, no qual a maior parte da doutrina pátria vincula a 

propriedade a sua funcionalização, mesmo tendo autores que defendem argumentos contrários 

a ela. 

Ademais, Figueiredo (2010, p. 33) destaca que o direito de propriedade evoluiu ao 

longo dos séculos, passando de um contraponto ao direito de cunho subjetivo, para uma visão 

mais aberta. Este não seria um direito exercido em razão de sua função social, mas, sim, se 

justificaria por meio dela. 

Já Belchior (2015, p. 196) defende que “a função ambiental (ou socioambiental) da 

propriedade não é um simples limite ao exercício do direito de propriedade, mas um 

verdadeiro recondicionamento”. Essa autora expõe, assim, a teoria interna da função social, 
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no qual o caráter ambiental iria fazer parte até mesmo do próprio direito de propriedade, 

integrando-o. 

Para o devido cumprimento de suas utilidades é necessário observar duas funções, 

uma obrigação positiva e outra negativa. Esta última diz que o proprietário não pode usar, 

gozar e dispor da forma que quiser, devendo observar algumas restrições; enquanto que o 

primeiro diz respeito ao proprietário do terreno, em relação a ele manter a propriedade com a 

qualidade ambiental de origem quando esta possui uma função ecológica reconhecida
33

 

(BELCHIOR, 2015, p. 195). 

Entende-se que é importante ressaltar o fato de que a função social da propriedade 

seria o gênero, a parte maior, do qual a função socioambiental da propriedade seria a espécie, 

a parte menor. Essa relação seria para melhor entender esses conceitos. 

Cabe, aqui, destacar a importância que a função social traz para a proteção ambiental. 

Ela serve como fundamento legal de justificação da proteção da natureza, que é interesse de 

todos. Percebe-se, assim, que “o princípio da função social da propriedade tem abrangência 

que extrapola a interpretação legal e atinge patamares de proteção ambiental, bem como 

relacionadas ao meio ambiente” (SALEME, 2005, p. 3). 

Por fim, Belchior (2015, p. 197) destaca que a função socioambiental da propriedade 

possui força normativa de um princípio constitucional, com pouca densidade normativa, em 

parte devido a sua forte carga valorativa, e, sendo assim, seu conteúdo seria formulado pelo 

operador do direito por meio de métodos hermenêuticos. 

Compreende-se, assim, que a função socioambiental da propriedade vincula o uso da 

propriedade a preservação e conservação do meio ambiente, sendo um elemento de 

composição da própria. Não há mais em que se pensar em propriedade que não esteja com 

suas atividades em desacordo com sua função exercida. 

Desse modo, a função socioambiental da propriedade é respeitada quando é promovida 

a sadia qualidade de vida de seus habitantes, visando a alcançar um desenvolvimento 

econômico pautado no respeito ao meio ambiente. Devendo vincular não somente os 

particulares, mas também o poder público, pois este naturalmente tem a função de buscar o 

interesse social. Nesse momento em que o particular passa a respeitar a função 
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 Desse modo, existem algumas possibilidades de se restringir o exercício do direito de propriedade, conforme 

consta em nossa atual Constituição em seu art. 225, §1°, III. O texto constitucional visa definir os espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos pelo Poder Público, a fim de resguardar o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 

Alguns exemplos de espaços assim seriam das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e Unidades de 

Conservação, as duas primeiras seriam propriedade públicas, mas a ultima também poderia ser de âmbito 

particular, sendo regida pela Lei nº 9.985/2000. 
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socioambiental, ele deixaria de se importar somente sob a perspectiva do âmbito individual, 

mudando seu paradigma, respeitando os interesses coletivos. Preceito este que, naturalmente, 

o poder público deveria seguir, pois seria de sua própria finalidade. 

Por isso, percebe-se que como a função socioambiental da propriedade permite uma 

ótica visada para o interesse coletivo do meio ambiente, permitindo que a urbe também se 

adeque para melhor atender ao interesse de seus cidadãos, garantindo uma sadia qualidade de 

vida. 

É aqui que ela se aproxima da função socioambiental da cidade que almeja visualizar 

os interesses gerais da urbe, no qual a propriedade seria um meio de operacionalizar 

individualmente uma proposta que seria de âmbito geral para toda a cidade. 

3.3 FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DAS CIDADES COMO DECORRENTE DA 

PROTEÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO E RESPEITO À PROPRIEDADE 

URBANA 

Para que a função socioambiental da cidade seja utilizada plenamente, é preciso 

observar sua relação e proximidade com instrumentos próximos a ela, como o respeito aos 

instrumentos de política urbana que o município utiliza para promover o bem-estar da 

população e a função social da propriedade que está conectada com ele. 

Rocha (2011, p. 126) reafirma que a justificativa da proteção ambiental é necessária 

atualmente, principalmente a fim de proteger os recursos naturais existentes para os próximos 

anos. Com efeito, o proprietário deve usufruir do seu direito sobre a coisa, atribuindo  

uma função socioambiental a sua propriedade, atentando desse modo para a conservação e 

preservação das futuras gerações. 

O proprietário seria uma espécie de usufrutuário ou fideicomissário, na qual ele 

preservaria o bem que mais tarde serviria, também, para os futuros usuários. Desse modo,  

cada geração seria responsável por cuidar do bem em comum, sendo assim preservado o 

patrimônio para as gerações futuras (ROCHA, 2011, p. 127). 

Por outro lado, o desenvolvimento econômico, visando somente ao lucro pelo lucro, é 

um perigo para o crescimento urbano organizado. Costa e Venâncio (2016, p. 114) alertam 

para o risco do desenvolvimento nas cidades de forma confusa, ocupando os espaços de forma 

irresponsável para suprir as expectativas econômicas. Isso pode gerar uma ausência de 

políticas públicas orientadas para a educação ambiental, o que ocasionaria uma exclusão de 
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grupos minoritários e também uma falta de planejamento urbano sustentável, o que geraria 

danos diversos. 

Marques (2010, p. 91) destaca que a cidade é formada justamente para permitir o ser 

humano de desenvolver suas aptidões e promover a ele uma qualidade de vida, o que, 

entretanto, pode ser prejudicado justamente pelo próprio adensamento urbano descontrolado, 

que iria afetar negativamente a vida em sociedade. 

Desse modo, é necessário que, no processo de desenvolvimento das cidades, se busque 

a compatibilização do progresso econômico e da proteção ambiental. Para isso, é importante 

que tanto a pessoa quanto o poder público tomem ações necessárias para tal; por exemplo,  

o primeiro pode aumentar e desenvolver o ensino da educação ambiental e o segundo pode 

realizar políticas públicas visando a essa melhoria. 

Sendo assim, é preciso que ocorra um crescimento adequado dos núcleos urbanos, se 

deve observar principalmente o devido cumprimento do planejamento urbano. Desde a 

execução e planejamento dos planos nacionais e regionais, que visam a organizar os espaços 

de desenvolvimento econômico e social, quanto os planos locais que almejam dispor sobre o 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo no território urbano, visando a 

promover o crescimento ordenado da urbe. 

Por fim, Maciel (2009, p. 214) destaca três pontos no qual é possível vislumbrar a 

função social da cidade agindo em sintonia com o direito de propriedade. O primeiro seria o 

de que o conflito entre pessoas pobres contra grandes proprietários de terras não poderia ser 

tratado apenas à luz do direito civil
34

; o segundo seria de que os não-proprietários também 

possuiriam direitos humanos fundamentais, por isso deveriam ser respeitados; enquanto que o 

terceiro seria a garantia de que os titulares de direitos humanos fundamentais teriam direitos a 

funções sociais da cidade e da propriedade respeitados. 

Ademais, o princípio da função socioambiental da cidade se cumpre dentro da urbe 

quando observado como a propriedade irá atender aos interesses sociais, se adequando a 

política urbana ambiental aplicada no município. Tem-se, como exemplo, o caso do IPTU, 

que é cobrado com alíquota em desfavor de propriedades que não atendam a sua função 

socioambiental, como é o caso de imóveis abandonados. 

Visto assim, como é importante que para a função socioambiental da cidade seja 

operacionalizada da prática, é preciso observá-la interagir com outros institutos diversos, 
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 Aqui cabe destacar que é a opinião tão somente do autor, e que ele no caso não trouxe previsão de outra 

dispositivo legal que seria utilizado para resolver o conflito. 
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como a função socioambiental da propriedade e o planejamento urbano, que permitem 

auxiliá-la. 

3.4 A FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA CIDADE COMO NORMA JURÍDICA 

Na tentativa de harmonizar o ordenamento jurídico entre o conteúdo da lei e o modo 

em que ela se encontra disposta, deve-se levar em consideração o estudo das normas jurídicas, 

sendo estas classificadas entre princípios e regras. Como existem diversos entendimentos e 

controvérsias sobre essa classificação, destacam-se, a seguir, algumas dessas teses que 

apresentam a força normativa da função social da cidade. 

Dworkin (2010) e Alexy (2008) assinalam que existe uma forte diferença entre 

princípios e regras. Segundo esses doutrinadores, os princípios são normas que podem ter sua 

utilização em diferentes graduações, por meio de uma ponderação entre elas; já as regras são 

aquelas tem seu pressuposto definido de licitude, podendo ser observado facilmente a 

subsunção do fato à norma. 

O motivo dessa distinção, segundo Alexy (2008, p. 90), é que os princípios aplicam-se 

no caso concreto na maior grau possível, sendo chamados de mandados de otimização,  

e precisam ser observados além das possibilidades jurídicas, e as fáticas também, pois,  

no caso concreto, o jurista deve sopesar, aferindo um peso aos princípios. Com relação às 

regras, o raciocínio é mais simples, pois é preciso fazer o que é disposto, devendo ser 

cumpridas ou não. 

A teoria de Dworkin (2010, p. 39) assevera que as regras são aplicadas na forma  

de tudo ou nada, ou seja, no caso de conflito, uma prevalecerá sobre a outra, sendo uma válida 

e a outra inválida. Em contrapartida, os princípios apresentam uma característica que as regras 

não têm, que é a dimensão de importância, ou seja, no caso dos princípios, quando estes 

colidem deve-se levar em consideração o peso de cada um para o caso em questão. 

Outros doutrinadores, como Ávila (2014, p. 95), acreditam que não há distinção no 

fato dos princípios serem ponderados ou terem um sopesamento, pois as regras também 

podem colidir e terem dimensão de peso. A diferença está no fato de que as regras apresentam 

conduta descritiva, na qual buscam estabelecer obrigações, permissões ou proibições, de 

acordo com o comportamento da pessoa. Já os princípios são normas finalísticas que fazem a 

promoção de um estado ideal das coisas, ou seja, um bem jurídico relevante. Ainda de acordo 

com Ávila (2014, p. 97), “as regras preveem condutas que servem à realização de fins 
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devidos, enquanto os princípios preveem fins cuja realização depende de condutas 

necessárias”. 

A função socioambiental da cidade, enquanto considerada como norma jurídica,  

é mais bem enquadrada no conceito de princípio acima descrito, pois ela visa a sustentar todo 

o sistema de política urbana, se mostrando como eixo de justificação de normas urbanísticas 

que preveem a operacionalização na busca de uma cidade sustentável. 

Já que a Constituição trouxe a previsão de que a validade dos atos jurídicos 

relacionados ao desenvolvimento de política urbana deve estar condicionada ao pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e do bem-estar da população. Assim, não 

restando dúvida que esse será um princípio que deve ser atentamente analisado pela 

administração pública.
35

 

Desse modo, pela sua caracterização essencialmente aberta, a Constituição afeta 

diversas condutas pertinentes que se dispõe a regular as disciplinas das relações urbanísticas. 

Aliás, ainda que se inserisse no sistema de valores, Humbert (2015, p. 48-50) afirma que esta 

norma é “caracterizada, para além do comum caráter prescritivo, imperativo, por sua elevada 

abstração, densidade valorativa, por que incorpora ao ordenamento finalidades e programas a 

serem alcançados”. 

Assim, entende-se que o termo de função socioambiental da cidade é uma norma 

princípio de caráter constitucional, que possui eficácia plena, podendo ser exigida desde logo, 

que inaugura e rege as disposições de política urbana trazidas nos arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal. 

3.4.1  Supremacia das normas públicas sobre o particular 

No Brasil, tradicionalmente a doutrina entende que o princípio da supremacia das 

normas públicas sobre o particular é uma norma basilar do direito público, o qual assegura a 

predominância do interesse público sobre o particular. 

Percebe-se que a doutrina trata a supremacia do interesse público sobre o privado 

como uma forma natural para que os interesses da coletividade sejam alcançados. Ademais, 

por meio dele, o interesse particular estaria sendo preservado indiretamente, pois com a 

proteção dos interesses coletivos presume-se uma nação com possibilidades de crescimento 
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 Aliás, cabe destacar que a nossa atual Constituição Federal foi a primeira no Brasil a tratar de política urbana e 

trazer esta norma de função social da cidade.  
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econômico, que proporcionaria segurança necessária para o desenvolvimento e segurança dos 

interesses individuais. 

Nesse sentido, observa-se que o público e privado não estão em igualdade. O Estado 

encontra-se em relação a seus cidadãos em uma posição vertical, enquanto que as pessoas 

estão entre si em uma posição horizontal. O público está em uma posição superior, uma 

posição privilegiada dentro do ordenamento jurídico. O qual permite, desse modo, promover 

uma ordem legal e estabilidade entre os particulares (TAVARES, 2012, p. 23). Entretanto, 

Binenbojm (2006, p. 30) ressalta que atualmente deve prosperar no lugar da supremacia do 

interesse público, um dever de proporcionalidade entre as partes, afirmando que os dois lados 

podem fazer um cedência recíproca para resolver um conflito existente. 

Insta salientar que o uso desse princípio sempre deve ser muito bem operado, sendo 

proibido que seja utilizado objetivando interesses pessoais de agentes públicos, deve somente 

ser empregado visando à finalidade pública a qual é instituída em lei. Afinal, deve-se sempre 

observar com atenção as prerrogativas do Estado, para que eventualmente nenhum direito 

individual seja lesado pelo seu mau uso. 

De acordo com essas ideias, conforme explica Ávila (2007, p. 3), não restam dúvidas 

quanto à adequação do interesse público. Afirma que a administração não possui autonomia 

de vontade, a atuação da administração funciona de forma vinculada às regras jurídicas, com 

seu alcance e limites instituídos em lei. 

É por isso que a função socioambiental da cidade deve ser uma norma jurídica com 

preponderância em relação ao interesse privado, pois ela visa ao bem-estar coletivo e social 

dos habitantes da cidade, buscando no caso compatibilizar o desenvolvimento urbano 

sustentável com a proteção do meio ambiente equilibrado. A autoridade municipal se vale de 

instrumentos e mecanismos que pressupõem a soberania das normas de ordem pública para 

ditar normas sobre a coletividade, como os impostos. 

Então os tributos seriam instrumentos econômicos utilizados pelo Estado para a 

efetivação da função socioambiental da cidade, no qual poderiam servir para o financiamento 

de políticas urbanas de preservação ambiental. 

Assim, no que tange ao direito do tributário, a supremacia do direito público sobre o 

privado pode ser observado em vários dispositivos do ordenamento jurídico, alguns exemplos 

de sua manifestação são: o prazo dilatado da fazenda pública (art. 183, do Código de Processo 

Civil [CPC]), a necessidade de intimação pessoal do representante do Estado (art. 183, do 

CPC), a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa (art. 2º, da Lei nº 
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6.830/80; art. 204, do Código Tributário Nacional [CTN]) e a presunção de fraude (art. 183, 

do CTN) (TAVARES, 2012, p. 143). 

Sendo assim, é por meio da supremacia das normas públicas sobre o particular que o 

poder público estabelece normas de política pública essenciais, como o Estatuto da Cidade e o 

plano diretor, intentando preservar o interesse coletivo da sociedade, que figura em relação de 

primazia em relação ao interesse individual. 

3.4.2  Alcance do sentido de função socioambiental da cidade 

Nesse tópico, aborda-se a forma como é entendido o conceito de função social da 

cidade no direito pátrio, quais são suas funções básicas e qual é o futuro que essa norma 

apresenta para melhorar o desenvolvimento das cidades e a qualidade de vida de seus 

habitantes. 

No Brasil, na 6ª Conferência Nacional das Cidades, ocorrido em 2017, foi 

determinado o tópico de “Função Social da Cidade e da Propriedade”, que manifesta a 

relevância do interesse coletivo. Sob o slogan de “Cidades Inclusivas, Participativas e 

Socialmente Justas”, o referido tópico remonta a perspectiva que os centros urbanos possuem 

um compromisso com uma atuação mais igualitária, plural e mais inclusiva. No referido 

evento, apresentam-se alguns pressupostos básicos acerca do seu conteúdo essencial, no qual 

foram citadas quatro ideias gerais, que podem ser utilizadas de orientação na construção dos 

planos diretores municipais pelos administradores públicos. 

A primeira ideia estabelece que a cidade consistiria um bem comunitário, o qual seria 

próprio de uso para todos os seus habitantes. A segunda concepção designa a afirmativa de 

que a formação do município não seria exclusividade de somente alguns grupos, mas, sim, de 

todas as pessoas que a compõe. A terceira ideia aduz sobre a qualidade de vida da população, 

que deve oferecer condições mínimas para um estado de bem estar. E, por último, 

compreende-se que deve viabilizar possibilidades de pessoas mais carentes de terem acesso a 

serviços de qualidade, como educação, transporte, saúde, moradia, lazer, segurança, cultura e 

outros (BRASIL, 2016, p. 28). 

Assim, compreende-se que a cidade, por ser um bem comum de todos os cidadãos que 

nela vivem, deve cumprir sua função social e propiciar uma gama de atividade para seus 

moradores, em destaque para os menos abastados. Tanto o direito individual quanto o 

interesse coletivo têm que ser protegidos e estimulados para uma sadia qualidade de vida, 

conseguindo abranger a totalidade dos habitantes. 
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Ademais, na ECO 92, realizada no Rio de Janeiro, foi elaborado o Tratado sobre 

cidades, vilas e povoados sustentáveis, o qual preconizava como um dos mais importantes 

princípios a função social da cidade e da propriedade
36

 (ONU, 1992, p. 2). 

A Constituição Federal de 1988 quando se remete a dizer o termo de “função social da 

cidade” não explica qual seria o conteúdo normativo presente nela que iria promover o 

desenvolvimento urbano e a garantia da qualidade de vida dos habitantes. 

No âmbito internacional, entretanto, existe um documento conhecido como a  

Carta de Atenas, importante marco teórico sobre o tema, datado de 1933, no 4º Congresso 

Internacional d’Arquitecture Moderne (CIAM), que traz elementos clássicos a serem 

discutidos no tema de direito à cidade (SANT’ANNA, 2011, p. 125). Levando em perspectiva 

as necessidades humanas básicas, a cidade deveria visar a atendê-las para a maior qualidade 

de vida da pessoa, seriam quatro funções a se destacar: habitar, trabalhar, recrear e circular 

(GARCIAS; BERNARDI, 2008, p. 11). 

O primeiro, a função de habitar, está conectada ao abrigo do núcleo familiar. É um dos 

principais elementos da cidade, pois sem moradia não haveria a mesma. Um grave problema 

desse tópico está geralmente ligada à especulação imobiliária que ocorre nos centros urbanos 

atualmente; sua função só é realizada quando permite o acesso à moradia digna a todas as 

pessoas. O poder público deveria realizar obras a fim de sanar o problema da falta de 

moradias nos grandes centros urbanos, para que esta função seja efetivada. 

A segunda de trabalhar é importante para que a urbe mantenha uma sustentabilidade 

econômica capaz de manter seus cidadãos empregados. A indústria, o comércio e os serviços 

são fundamentais para manter a cidade ativa, funcionando. O modo como ele acontece altera-

se de tempos em tempos, mas sempre está presente no meio urbano. 

A terceira de recrear garante o espaço viável para que o ser humano se socialize. É da 

própria natureza do homem buscar o contato com outras pessoas, por isso é preciso que se 

busque ter a área adequada para se desenvolva os relacionamentos humanos, como, a 

amizade. Importante destacar que se assegure esse espaço para pessoas de todas as rendas e 

grupos sociais dentro do espaço urbano, como a construção de parques e praças públicas 

previsto no Estatuto da Cidade, art. 2º, inciso V. 

E por fim, a de circular, é a faculdade que as pessoas possuem de se locomover dentro 

do espaço urbano. O transporte coletivo, de acordo com a Constituição Federal, em seu 
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 Função social da cidade e da propriedade: Entendida como a prevalência do interesse comum sobre o 

individual de propriedade, como o uso socialmente justo do espaço urbano para que cidadãos se apropriem do 

território, democratizando seus espaços de poder, de produção e de cultura dentro doe parâmetros de justiça 

social e da criação de condições ambientalmente sustentáveis.  
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art. 30, inciso V, é um serviço público de caráter essencial, por isso seu acesso deve ser 

facilitado para todos os habitantes, como os cadeirantes. 

Essas são as funções mais conhecidas e divulgadas, que muito influenciaram na 

formação dos núcleos urbanos. Será, entretanto, que essas são as únicas funções que devem 

existir em uma cidade contemporânea? Será que não existem novos desafios e expectativas 

nos núcleos urbanos? Por causa desses questionamentos é que uma nova reunião foi realizada, 

buscando atualizar as funções básicas a serem ofertadas pela cidade. 

Durante o ano de 2003, aconteceu em Lisboa, Portugal, a reunião do Conselho 

Europeu de Urbanistas (CEU), que propôs atualizar as funções tradicionais da cidade, para 

adequar a urbe aos novos desafios do século XXI. 

Se na antiga Carta de Atenas constavam apenas quatro funções, a nova possui dez, são 

elas: cidade para todos, com inclusão dos bairros por meio do planejamento territorial e 

medidas socioeconômicas; cidades participativa, que garanta a participação do cidadão na 

gestão pública; cidade como refúgio, ela deve ser um espaço inviolável, longe de guerras e de 

conflitos diversos; cidade cultural, deve proteger e desenvolver a cultura local, como bairros 

históricos e monumentos; cidade de caráter contíguo, que propicia uma inter-relação entre 

diversos fatores como integrar transporte com o trabalho, facilitando a vida dos moradores; a 

cidade produtiva, que permite o desenvolvimento de novos postos de trabalho e propicia uma 

ambiente adequado para as empresas; a cidade inovadora, que permite a ajuda o crescimento 

de novas tecnologias e redes de informação; cidade racional e acessível, que busca interligar 

os diferentes meios de locomoção dentro da cidade, como os corredores de ônibus e as vias de 

bicicletas; cidade saudável, é quando se busca alcançar as normas propostas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), como buscar reduzir o nível de poluição e preservar os recursos 

naturais; e por fim a cidade ecológica, a qual visa a promover o desenvolvimento sustentável 

da urbe, incluindo também participação social no planejamento urbano (GARCIAS; 

BERNARDI, 2008, p. 10-11). 

É importante para este estudo destacar essas últimas, que se aproximam muito da 

requerida proteção ambiental dentro do espaço urbano. Destacando, assim, a cada vez mais a 

importante função ambiental da cidade, a urbe não pode se limitar ter somente suas funções 

básicas que constavam na primeira Carta de Atenas. 
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As normas que visam a resguardar os aspectos ambientais da cidade buscam propiciar 

uma sadia qualidade de vida dos seus habitantes.
37

 Não é somente que se garanta o direito à 

vida, mas, sim, que se criem condições necessárias de uma qualidade mínima de se viver em 

um meio ambiente equilibrado em sua volta. 

Percebe-se que o ser humano não pode se separar do meio natural que o cerca, a 

natureza não é um fator importante apenas para sua sobrevivência, mas está, também, 

relacionada com sua qualidade de vida, sendo necessário preservar e manter o equilíbrio 

ambiental nos centros urbanos. 

Ademais, Humbert (2015, p. 92) alerta oportunamente que as funções sociais da 

cidade, no âmbito da Carta de Atenas, revelam, tão somente, uma ilustração de uma 

caracterização de uma área fora da seara jurídica, mas que ressaltam que são uma importante 

fonte de inflexões que induz os operadores do Direito. 

Para grande parte da doutrina e da jurisprudência, entretanto, as funções estabelecidas 

pela Carta de Atenas de 1933 são reconhecidas, tradicionalmente, como funções da cidade no 

âmbito jurídico (MEIRELLES, 1993, p. 377). Entende-se que está correto em se buscar o 

reconhecimento destas utilidades, pois elas permitem um norte a ser seguido quando são 

elaboradas as diretrizes urbanas. Sendo assim, é de se concluir que a função socioambiental 

da cidade reúne um conjunto de atividades que se destinam a garantir o desenvolvimento 

urbano junto com a preservação do meio ambiente equilibrado, assegurando a sadia qualidade 

de vida tanto para a população atual quanto para as gerações futuras. 

Este princípio é fundamental no momento de se construir políticas urbanas, que visam 

ao crescimento adequado da cidade, servindo como orientação no processo de elaboração de 

leis a respeito da matéria. Conforme afirma Humbert (2015, p. 133): “funções sociais da 

cidade é base, alicerce, condicionador de todo o plexo de princípios e regras contidos na Lei 

10.257/01, autodenominada Estatuto da Cidade”. 

A função socioambiental da cidade, em sua acepção de garantir a proteção ambiental 

no espaço urbano, é um importante dispositivo normativo no ordenamento jurídico pátrio. 

Como visto, ele é um princípio que irradia seus efeitos para a legislação que trata de políticas 

urbanas. 

Yoshida (2001, p. 46-47) expõe que a tutela ambiental das cidades irá executar sua 

meta primária no momento em que assegurar a sobrevivência do equilíbrio ambiental do meio 
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 Vale destacar o art. 225 “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.” 
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urbano que se encontra em perigo, recuperado ou renovado. As causas de um desequilíbrio 

podem ocorrer por motivos variados, como falta de planejamento urbano, poluição ambiental, 

dentre outros. 

Sobre a necessidade de se construir uma cidade sustentável, Maciel (2009, p. 198) 

afirma: 

Cidade sustentável significa também falar de uma integração complexa entre o 

homem e a natureza, isso porque seus objetivos não residem somente na integração 

entre o homem e a natureza, mas também estão presentes na integração do meio 

humano ao meio natural, do meio construído ao meio verde, das atividades humanas 

às atividades naturais, e tudo isso sem esquecer que essa integração deve ser feita 

por uma única razão: assegurar um equilíbrio tal a cada um desses meios que a 

qualidade de vida não seja diferente da dos elementos que a compõe. 

De acordo com Acselrad (2004, p. 34), o conceito de cidade sustentável seria a busca 

por meio de parcerias entre os setores público e privado, para tentar solucionar os conflitos de 

propriedade. Ademais, tentaria também superar o clássico antagonismo entre meio ambiente  

e desenvolvimento moderado. Isto significa que os municípios brasileiros devem trazer em 

suas legislações e planos diretores a preocupação com a sustentabilidade, em promover o 

desenvolvimento das cidades, em especial respeitando ao meio ambiente, pois é desse modo 

que se garante uma sadia qualidade de vida aos seus moradores. 

O Estado somente vai conseguir fixar uma política urbana capaz de garantir o 

desenvolvimento sustentável se conseguir criar instrumentos jurídicos capazes de garantir 

uma proteção à propriedade e à cidade, com seu uso em favor do interesse coletivo. Por meio 

de instrumentos tributários de política urbana pode se alcançar os objetivos desejados. 

Assim, logo no art. 2º
38

 do Estatuto da Cidade, principal fonte legislativa sobre o tema, 

dispõe que o poder público quando formular políticas urbanas tem que “ordenar o pleno 
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 “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 infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 

e futuras gerações; 

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e 

necessidades da população e às características locais; 

VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os 

limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território sob sua área de influência; 

X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos 

do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos 

bens pelos diferentes segmentos sociais; 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, 

histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;”. 
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desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana” (BRASIL, 2001, 

online), lembrando-se de observar o equilíbrio ambiental. 

As orientações trazidas nos incisos I, V, VIII, X e XVII do referido artigo, falam 

acerca do direito a cidades sustentáveis, tanto no presente quanto para as gerações vindouras. 

Elas provam que é possível se buscar uma harmonia por meio do cumprimento desses direitos 

subjetivos. 

Em especial, no inciso X, do art. 2º, percebe-se como os mecanismos de ordem 

tributária podem auxiliar na busca do desenvolvimento da função socioambiental da cidade  

e da propriedade. Esses instrumentos podem ser um poderoso influenciador de condutas que 

sejam ambientalmente desejadas. 

Sundfeld (2010, p. 55) defende que o desenvolvimento somente não é o essencial para 

a cidade, o que seria fundamental seria o equilíbrio, por isso é importante que o crescimento 

deva ocorrer dentro dos limites da sustentabilidade. De acordo com esse autor, é por causa 

desses referidos dispositivos legais que o poder público deve se manifestar para tentar 

implementar normas, e impedir leis contrárias, a fim de assegurar a preservação ambiental no 

espaço urbano. 

Nessa linha de raciocínio é cabível impetrar com ação civil pública
39

 com o objetivo 

de fazer, para que a administração pública elabore a legislação necessária para se buscar 

efetivar os incisos previstos no art. 2º, que tratam de cidades sustentáveis. 

Ademais, em decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida pelo Ministro 

Hermam Benjamim
40

, a qual considerou ser inaceitável a desafetação de áreas públicas de 
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 Conforme art. 129, III da CF, são hipóteses de cabimento da ação civil pública a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 
40

 O relator do caso, o min. Hermam Benjamim destaca em seu voto a importância de áreas verdes no espaço 

urbano, vejamos: “Praças, jardins, parques e bulevares públicos urbanos constituem uma das mais expressivas 

manifestações do processo civilizatório, porquanto encarnam o ideal de qualidade de vida da cidade, realidade 

físico-cultural refinada no decorrer de longo processo histórico em que a urbe se viu transformada, de amontoado 

caótico de pessoas e construções toscas adensadas, em ambiente de convivência que se pretende banhado pelo 

saudável, belo e aprazível. Tais espaços públicos são, modernamente, objeto de disciplina pelo planejamento 

urbano, nos termos do art. 2º, IV, da Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade), e concorrem, entre seus vários 

benefícios supraindividuais e intangíveis, para dissolver ou amenizar diferenças que separam os seres humanos, 

na esteira da generosa acessibilidade que lhes é própria. Por isso mesmo, fortalecem o sentimento de 

comunidade, mitigam o egoísmo e o exclusivismo do domínio privado e viabilizam nobres aspirações 

democráticas, de paridade e igualdade, já que neles convivem os multifacetários matizes da população: abertos a 

todos e compartilhados por todos, mesmo os “indesejáveis”, sem discriminação de classe, raça, gênero, credo ou 

moda. Em vez de resíduo, mancha ou zona morta – bolsões vazios e inúteis, verdadeiras pedras no caminho da 

plena e absoluta explorabilidade imobiliária, a estorvarem aquilo que seria o destino inevitável do adensamento –

, os espaços públicos urbanos cumprem, muito ao contrário, relevantes funções de caráter social (recreação 

cultural e esportiva), político (palco de manifestações e protestos populares), estético (embelezamento da 

paisagem artificial e natural), sanitário (ilhas de tranquilidade, de simples contemplação ou de escape da 

algazarra para os que pretendem fugir de multidões de gente e veículos) e ecológico (refúgio para a 

biodiversidade local). Daí o dever não discricionário do administrador de instituí-los e conservá-los 
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parques, praças e espaços verdes para construção de edifícios ou outras construções.  

Isso demonstra importância que o meio ambiente urbano começa a representar para a 

sociedade. Veja-se a seguir: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

PRAÇAS, JARDINS E PARQUES PÚBLICOS. DIREITO À CIDADE 

SUSTENTÁVEL. ART. 2º, INCISOS I E IV, DA LEI 10.257/01(ESTATUTO DA 

CIDADE). DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL DE USO COMUM À 

UNIÃO PARA CONSTRUÇÃO DE AGÊNCIA DO INSS. DESAFETAÇÃO. 

COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 150/STJ. EXEGESE DE 

NORMAS LOCAIS (LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS). (STJ - 

REsp 1135807/RS 2009/0071647-2, Relator: Min. Herman Benjamin, j. 15/04/2010, 

Segunda Turma, DJe. 08/03/2012) 

O caminho para se construir políticas públicas mais condizentes com a preocupação 

ambiental está no princípio da função socioambiental das cidades. Este almeja servir como 

eixo estruturante do ramo urbanístico, capaz de orientar a elaboração das futuras normas que 

tratem a respeito do tema. 

Agora, passa-se a tratar de certos países da América do Sul, discutindo o tema em 

estudo e como criaram mecanismos tributários para a defesa do meio ambiente e o 

cumprimento a função social. 

                                                                                                                                                         
adequadamente, como elementos indispensáveis ao direito à cidade sustentável, que envolve, simultaneamente, 

os interesses das gerações presentes e futuras, consoante o art. 2º, I, da Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade).” 
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4  ASPECTOS DA PROTEÇÃO AMBIENTAL NO MEIO AMBIENTE URBANO NO 

DIREITO COMPARADO SUL AMERICANO 

Nesta seção, será realizada uma investigação da função socioambiental da cidade no 

panorama de países próximos ao Brasil com afinidades culturais com o Brasil no contexto Sul 

Americano. Será analisada a forma de como é tratada a preservação ambiental no meio 

ambiente urbano, de que forma função socioambiental das cidades pode ser efetivada por 

meio da tributação com fins ambientais. O direito comparado permite a visualização de 

semelhanças e diferenças entre institutos, o que propicia uma oportunidade de se observar o 

tratamento do tema em outros países. 

A relação de como o ser humano interage com o ambiente a sua volta é importante 

para o desenvolvimento da pessoa, como já visto na segunda seção deste estudo. Esse tema 

também é relevante na perspectiva de autores estrangeiros, como aduz García Ruiz (2009, 

p. 19-20): 

Los seres humanos y el medio conforman un sistema único integrado en el cual los 

hombres entran en determinadas relaciones sociales al apropiarse de la naturaleza 

y éste actúa sobre la sociedad. Por lo tanto, los seres humanos y las relaciones que 

se originan no son un elemento aislado en relación con el medio y este último no 

puede tratarse en un sentido estrictamente naturalista y aislado. De lo que se trata 

entonces es de establecer un enfoque y soluciones humanistas a los problemas que 

surgen de la relaciones entre los hombres en sus vínculos con la naturaleza. 

De acordo com o Estatuto das Cidades da América Latina e Caribe, relatório 

produzido pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU, 2012, 

p. 147-148), no geral as cidades sul americanas enfrentam graves problemas de urbanização, 

principalmente em virtude de uma legislação escassa sobre a temática. Percebe-se, entretanto, 

que, em alguns países, como o Brasil, Equador, Colômbia e outros, ocorreu nos últimos anos 

um aumento de produção legislativa, objetivando o melhor ordenamento das cidades. 

É importante se analisar o panorama na América do Sul, pela proximidade cultural e 

geográfica existente nesse continente. Além disso, é caraterísticas desses países possuírem 

uma urbanização tardia semelhante à ocorrida no Brasil. É possível se vislumbrar, nos países 

vizinhos ao Brasil, quais as técnicas utilizadas para a proteção do meio ambiente equilibrado 

nos centros urbanos, buscando-se efetivar a função socioambiental das cidades. 

Acerca do tema, Miranda (2006, p. 247) destaca que “o Direito comparado tem por 

fim o estabelecimento de relações de semelhança ou diferença, de afinidade ou repulsa entre 
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institutos e sistemas”. Visto isso, ressalta-se a importância de se estudar a experiência 

estrangeira que pode muito enriquecer o conhecimento sobre o assunto. 

A perspectiva de se analisar ordenamentos jurídicos distintos, contudo, merece 

atenção, mesmo se trazendo vantagens. Bobbio (199, p. 197) alerta para o fato de: 

O caso em que pode parecer que o estudo das relações entre ordenamentos não tenha 

muita matéria de exame é o da relação entre ordenamentos que têm validade espacial 

diferente, como é o caso de dois Estados cujas normas valem dentro de limites 

espaciais (o chamado território) bem definidos. Poder-se-ia pensar que aqui deveria 

ser aplicada a figura da exclusão recíproca: e, na realidade, os Estados consideram-

se independentes uns dos outros, dotados de um poder originário e autônomo que lhe 

assegura a não-ingerência no seu reservado domínio por parte de outros Estados. 

Mas há uma série de casos em que também o Estado recorre a normas de um outro 

Estado para resolver algumas controvérsias. 

Será abordado de que forma a proteção ambiental é visto nos países sul americanos e 

como se dá a incidência de tributos para a realização deste fim, e de que isso pode ser útil para 

o Brasil, considerando a comparação e a adoção de medidas, quando for construir políticas 

públicas envolvendo a preservação. Em especial, quais serão os instrumentos tributários 

utilizados pelo poder público dos países analisados. 

É importante a análise de estudos de regiões próximas para saber de que forma outros 

ordenamentos jurídicos podem oferecer respostas. Nos últimos anos, foram realizados em 

alguns países do continente alterações legislativas que propiciam um uso mais regular de 

instrumentos tributários de finalidade ambiental. 

O presente trabalho buscou a análise em Cartas Constitucionais e infraconstitucionais 

de alguns países da América do Sul, na intenção de se verificar como a proteção ao meio 

ambiente urbano ocorre nesses países e de que forma a tributação pode favorecer os 

comportamentos desejados. Isto é, passa-se a analisar a situação nas atuais Constituições da 

Argentina de 1994, Uruguai de 1967, Chile de 1980, que fazem parte do Mercosul e possuem 

ligação territorial com o Brasil, e também na Colômbia de 1991 e Equador de 2008 que 

recentemente inauguraram legislações sobre a temática. 

Ainda que cada país sul-americano seja único e trate dos seus problemas acerca da 

propriedade e da cidade de forma diferentes e particular, percebe-se algumas semelhanças nas 

formas de tratamento, cabendo destacar a função social da cidade, percebendo um olhar mais 

do interesse social sobre a propriedade (MONTEIRO; KEMPFER, 2014, p. 5). 
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4.1 COLÔMBIA 

Inicia-se a análise citando a Colômbia, que, por sua vez, tutelou, no art. 58 de sua 

Constituição, os princípios da função social da propriedade e da primazia do interesse público 

sobre o privado41. Nele se ressalta que a propriedade privada atenderá a sua função social, 

devendo respeitar também a função ecológica da propriedade. 

De acordo com o art. 82 da Constituição colombiana, é um dever de “Las entidades 

públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán 

lautilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común” 

(COLÔMBIA, 1991, online). Depreende-se, assim, que o poder público deve agir ativamente 

na busca de soluções aos problemas ambientais. 

A partir dos anos 90 do século XX, por meio do progresso na legislação ambiental 

nacional, a Constituição Federal de 1991 veio a fixar a proteção ao meio ambiente como 

matéria de âmbito constitucional, sendo agora conectado com os novos direitos coletivos e 

como um direito humano fundamental (CUETO, 2008, p. 8). 

Copello (2006, p. 36) assinala que os princípios que regem o sistema urbanístico 

colombiano, permitem o liame entre a proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento 

urbano, são a: “la función social y ecológica de la propriedade; la prevalência del interés 

público sobre el partiular; el urbanismo como función pública; e la distribución equitativa de 

las cargas y benefícios”. 

Desse modo, percebe-se que a Colômbia também caminha para desenvolver uma 

função socioambiental em suas cidades, a presença de normas como a supremacia do interesse 

público sobre o privado, na qual se destacam o interesse do Estado colombiano produzir 

normas urbanas que atendam ao interesse social. 

Ademais, a jurisprudência adotada pelo tribunal constitucional colombiano visa a 

adequar a construção de políticas públicas e a preservação ambiental. Na sentença de 

referência nº C-295/93, a Corte assim se manifesta: 

                                                 
41

 Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 

civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de 

una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los 

particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.  

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.  

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.  

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación 

mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y 

del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía 

administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio.  
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La propiedad, en tanto que función social, puede ser limitada por el legislador, 

siempre y cuando tal limitación se cumpla en interés público o beneficio general de 

la comunidad, como, por ejemplo, por razones de salubridad, urbanismo, 

conservación ambiental, seguridad etc; el interés individual del propietario debe 

ceder, en estos casos, ante el interés social. 

[...] 

Las regulaciones urbanísticas cumplen una función social y ecológica, pues tienen 

como propósito la ordenación y planificación del desarrollo urbano y el crecimiento 

armónico de las ciudades, con el fin de garantizar una vida adecuada a las 

personas que las habitan, teniendo en cuenta no sólo los derechos individuales sino 

también los intereses colectivos en relación con el entorno urbano. Y es por ello que 

se regula la propiedad horizontal, se establecen normas que reglamentan la 

construcción de viviendas. 

A Corte defende a regulação da propriedade, no qual esta deve atender a sua função 

social, para garantir atender aos interesses sociais. O planejamento urbano deve observar a 

função social e ecológica, garantido o desenvolvimento urbano equilibrado. Visualizando-se a 

qualidade de vida dos moradores da urbe como finalidade a ser atingida. 

A sentença prevê a constitucionalidade do plano de política urbana colombiano, no 

qual denota bastante atenção para a preservação ambiental. Demonstrando a preocupação em 

garantir com que o poder executivo estipule planos urbanísticos que observem o devido 

cumprimento das normas urbanísticas. 

Dentre os instrumentos de natureza tributária que podem ser utilizados pelo governo 

colombiano, pode-se destacar algumas tentativas de buscar inserir o elemento ambiental na 

tributação, como o IPTU e a contribuição de melhoria. 

O IPTU, também presente no direito colombiano, se demonstra como uma fonte de 

arrecadação que também atenta para as particularidades da política urbana, visando a observar 

a função socioambiental da cidade. Copello (2006, p. 30) afirma que a fixação de uma 

porcentagem para o imposto sobre a propriedade pode gerar um dano, posto que o valor de 

transferência é independente do impacto causado pelas atividades desenvolvidas no meio 

ambiente. 

Outro tributo importante seria a contribuição de melhoria, também é um imposto 

utilizado pela administração municipal para recuperar investimentos públicos realizados em 

uma determinada área. Este tributo possui algumas vantagens, como a de facilitar ao 

município a capacidade arrecadatória fiscal importante, particularmente em um contexto de 

descentralização de recolhimento dos tributos, gerando uma autonomia em relação ao governo 

central (COPELLO, 2006, p. 28). 

Existem, entretanto, certos problemas em relação à aplicação desse tributo. Em termos 

estritamente econômicos, o investimento em obras públicas nem sempre proporciona 
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acréscimos no preço da propriedade privada. O impacto pode ser maior ou menor, sendo mais 

usual que afete algumas propriedade e outras não. Aqueles que mais precisam de obras são os 

setores de baixa renda da população que pode não ser capaz de pagar pela contribuição de 

melhoria. 

Ademais, buscando proteger seus recursos hídricos, há taxas para aqueles que 

poluírem a água. Existem diversas outras taxas com natureza sancionatória para aqueles que 

poluírem o meio ambiente urbano, por exemplo: a poluição do ar, do solo; o descarte indevido 

de resíduos sólidos provenientes da indústria (LANZILOTTA, 2015, p. 21). 

Ainda, Cueto (2008, p. 7) afirma que a tributação ambiental encontra importantes 

exemplos de incentivos legais na Lei nº 99/93, que apresenta desconto no imposto de valor 

agregado (IVA). Um exemplo seria a diminuição na cobrança desse imposto para maquinário 

e peças que sejam utilizadas para obras de saneamento básico, que está, intrinsicamente, 

ligado aos problemas de saúde pública, que representam, assim, um benefício importante na 

qualidade de vida dos moradores da cidade. 

Finalmente, Cueto (2008, p. 10) explana que a ordem jurídica colombiana tem muitos 

elementos tributários. Mas as normas sobre tributos ambientais são muito distantes devido a 

problemas estruturais de coordenação econômica e ambiental dos códigos legais do país. Pelo 

visto, outros países possuem também dificuldade em implantar um sistema tributário que 

concilie a arrecadação com a intenção de preservação do espaço urbano, mas vale destacar as 

tentativas em andamento, já representam uma experiência positiva. 

Percebe-se, assim, como a Colômbia possui tributos incidentes sobre a propriedade 

que podem auxiliar no fomento de políticas urbanas, como o IPTU que pode servir como um 

desestímulo a condutas ambientalmente indesejadas e a contribuição de melhoria que pode 

financiar obras urbano-ambientais necessárias para o benefício da população, semelhantes aos 

tributos encontrados no Brasil. 

4.2 ARGENTINA 

Na Constituição argentina, o direito sobre a propriedade é tratado no art. 17
42

,  

percebe-se que ela não faz referência expressa a sua função social, uma das poucas 
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 Art. 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud 

de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y 

previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º. Ningún 

servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es 

propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación 
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Constituições nessa situação na América do Sul, não se referindo, também, à função social da 

cidade. 

Há normas, entretanto, que versam sobre o meio ambiente na Constituição da 

República Argentina. Essa Constituição, em seu art. 41
43

, prescreve a proteção ao meio 

ambiente, destacando, assim, a importância que esse assunto possui em seu ordenamento 

jurídico, contudo, não existe um código ou lei geral específica que regule apropriadamente 

essa matéria, somente legislações esparsas. 

Bicca (2008, p. 52) destaca o fato exposto pela Rio-92 de que o referido país não goza 

de uma legislação consolidada que trate sobre políticas urbanas ambientais. Faltaria uma 

legislação nacional para dispor de normas gerais a serem seguidas pelos estados e municípios, 

mas esse fato não causa prejuízo, pois existe a permissão para que cada província legisle sua 

legislação própria. 

O novo Código Civil argentino, promulgado recentemente em 2014, não dispõe sobre 

a temática da função social da propriedade ou da função social da cidade. Existem, entretanto, 

alguns exemplos de legislações infraconstitucionais que tratam sobre a legislação ambiental, 

cabe destacar: Lei nº 25.675 (Direito Geral do Meio Ambiente); Lei nº 25.688 (Regime 

Ambiental de Gestão da Água); Lei nº 25.831 (Informações Públicas Ambientais); Lei nº 

25.916 (Gestão de Resíduos Domiciliares); Lei nº 26.331 (Orçamentos Mínimos para 

Proteção Ambiental das Florestas Nativas); Lei nº 25.612 (Orçamentos Mínimos para o 

Gerenciamento Integral de Resíduos Industriais e Atividades de Serviços). 

É determinado a cada ente federativo a legislar sobre matéria ambiental.  

A Constituição da província de Buenos Aires alberga, em seus arts. 26 a 30, a devida 

preocupação com a natureza, em especial no seu art. 28
44

 que traz a proteção ao meio 

                                                                                                                                                         
de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer 

requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie. 
43

 Art. 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 

humano y para que las atividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 

obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este 

derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural 

y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las 

normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 

complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional 

de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos. 
44

 Artículo 28.- Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de 

conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. La Provincia ejerce el dominio 

eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo 

correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona 

económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada. En materia ecológica 

deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del territorio de la 

Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las 
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ambiente urbano, cuidando de resguardar e assegurar uma sadia qualidade de vida para seus 

habitantes. Percebe-se a preocupação do legislador em exercer uma função socioambiental da 

cidade, pois ele afirma que os cidadãos possuem direito a um meio urbano que lhes propicie 

uma boa qualidade de vida para a geração atual e futura; cabendo ao governo o dever de 

observar qualquer atividade que cause impacto ambiental. 

A província de Buenos Aires exige aos estabelecimentos comerciais e industriais na 

cidade que possuam o certificado de aptidão ambiental para que executem normalmente suas 

atividades (SEBASTIÃO, 2011, p. 312). Bicca (2008, p. 54) explica que o referido certificado 

é exigido pela autoridade municipal a fim de regularizar as indústrias instaladas, podendo-se 

prescrever obrigações para os sujeitos passivos, no qual podem ser expedidas notificações, 

advertências, multas e até mesmo a interdição do local caso não seja cumprindo as normas 

devidas. 

Também é exigida pelo governo provincial uma taxa anual para a fiscalização e 

habilitação para as atividades que operem com resíduos sólidos no meio ambiente urbano, o 

valor da taxa será proporcional para o nível de periculosidade com que a empresa atue 

(SEBASTIÃO, 2011, p. 312). Servindo, assim, como um inibidor de conduta geradora de 

poluentes na urbe. 

Ademais, de acordo com o Artigo 6º da Lei nº 11.720, determina-se que o Estado deve 

auxiliar no processamento desses resíduos especiais: 

ARTICULO 6º: El Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de Aplicación 

procurará la instrumentación de incentivos para aquellos generadores que como 

resultado de la optimización de sus procesos, cambios de tecnologías y/o gestión 

ambiental en general; minimicen la generación de residuos especiales, reutilicen 

y/o reciclen los mismos. (ARGENTINA, 1995, online). 

Nessa referida lei, encontram-se caracterizados outros instrumentos capazes perseguir 

o intuito da preservação ambiental, promovendo e incentivando condutas que sejam 

ambientalmente desejadas. 

De acordo com Sebastião (2011, p. 312), a proteção ao recurso natural da água deve 

ser resguardada por meio da cobrança de uma taxa que abrange os permissionários e 

                                                                                                                                                         
actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y 

suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y 

recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y 

culturales. Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo 

compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas 

de importancia ecológica, de la flora y la fauna. Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda 

degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo. 
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concessionários de obras hidráulicas, tencionando garantir a melhora na prestação desse 

serviço público de fornecimento de recursos hídricos, que demanda trabalhos de conservação 

e de exploração de novas áreas a serem aproveitadas. Desse modo, a função socioambiental 

da cidade demanda a preservação desse importante recurso natural que é utilizado 

constantemente, para garantir a subsistência do ser humano e a sua qualidade de vida no  

dia a dia. 

Ainda, é de se relatar também a existência da cobrança de melhoria sobre os  

recursos hídricos, que será arrecadada de forma proporcionalmente para os que possuem suas 

propriedades imobiliárias beneficiadas pelas obras hídricas em seus entornos (NUNES, 2000, 

p. 150). 

Outro caso da contribuição de melhoria é na localidade de Verde del Oeste.  

O objetivo da tributação nessa região é reparar e melhorar a situação urbano-ambiental gerada 

pela presença da Estrada de Ferro Geral Sarmiento. A obra visa a aumentar a velocidade de 

trânsito e eficiência na operação ferroviária, e diminuir o número de acidentes e a poluição 

ambiental (CATENAZZI; GAGERRO, 2006, p. 27). 

Ademais, sobre os tributos incidentes para veículos que transitem no meio urbano, 

existe o imposto sobre automóveis e motocicletas, desportivos com alto desempenho, que 

acabam poluindo bastante, tiveram suas alíquotas aumentadas, de 10% a uma faixa entre 30% 

e 50% (MARÍA FANELLI; PABLO JIMÉNEZ; LÓPEZ AZCÚNAGA, 2015, p. 25) é 

utilizado, assim, a tributação extrafiscal para desestimular essas condutas que são 

ambientalmente prejudiciais para o meio ambiente urbano, que poluem e degradam o espaço 

público. 

Essas medidas facilitam e propiciam com que o princípio da função socioambiental da 

cidade seja efetivado na prática. Elas objetivam, por meio de instrumentos tributários, 

preservar o meio ambiente urbano e garantir a qualidade de vida dos habitantes da urbe, como 

o caso da contribuição de melhoria da companhia ferroviária que busca arrecadar fundos para 

serem investidos no próprio bem-estar da população. 

4.3 URUGUAI 

A última Constituição promulgada pelo Uruguai foi no ano de 1967, a qual ainda se 

encontra vigente, apesar de ter passado por diversas emendas em 1989, 1994, 1996 e 2004. 

Alguns entendem que as emendas de 1996 seria uma nova Constituição, mas o congresso 

uruguaio considera, apenas como mudanças legislativas, a Constituição de 1967. 
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Essas alterações do texto constitucional ocorreram em virtude de acontecimentos 

externos que influenciaram significativamente o modo do ser humano compreender o meio 

ambiente. Pode citar, por exemplo, eventos internacionais como a Declaração de Estocolmo 

sobre o ambiente humano de 1972 e a Declaração do Rio de Janeiro sobre meio ambiente e 

desenvolvimento de 1992. 

No Uruguai, o direito de propriedade é tratado no artigo 32 da sua Constituição, como 

sendo inviolável, contudo, podendo, em virtude de interesse geral, ser restringido em caso de 

necessidade ou utilidade pública estabelecida por lei, recebendo indenização justa e prévia do 

Tesouro Nacional. Esse país destina atenção para a questão ambiental mediante uma reforma 

constitucional que aconteceu em 1996, na qual ascendeu ao patamar constitucional, em seu 

artigo 47
45

, a definição de meio ambiente, assegurando, assim, a responsabilidade do poder 

público e da coletividade o papel de preservação e proteção geral do meio ambiente. 

Viana (2004, p. 30) destaca que o Uruguai tem passado por um processo de 

crescimento em sua legislação ambiental, devendo-se mencionar a criação de diplomas legais 

sobre o assunto: o Código de Águas Minerais (Lei nº 6.726, de 21 de novembro de 1979), a 

inclusão da Teoria dos Interesses Difusos ao Código Processual (art. 42, em 1989), a 

formação do Ministério do Meio Ambiente (Lei nº 16.112, de 30 de maio de 1990), a 

Convenção da Biodiversidade (aprovada pela Lei nº 16.408, de 1993) e a Lei nº 18.308/2008, 

que estabelece o quadro regulamentar geral para o planejamento do uso da terra e o 

desenvolvimento sustentável. 

Ademais, vale ressaltar que a Lei Geral para a Proteção do Meio Ambiente (Lei 

17.283), em seu artigo 13, contempla a possibilidade de isenção de certos tributos sobre bens 

móveis ou imóveis destinados a mitigar ou eliminar impactos ambientais, apontando a 

responsabilidade que o poder público e a coletividade possuem na preservação e manutenção 

do meio ambiente. 

Desse modo, percebe-se que a função socioambiental da cidade pode ser buscada no 

Uruguai por meio de tributos que visam a anteceder ou restaurar o dano ambiental, atrás de 

benefícios fiscais que busquem modular as condutas individuais para atender à preocupação 

ambiental com a qualidade de vida dos habitantes no meio ambiente urbano. 

É de se destacar que é permitido ao Poder Executivo a não cobrança de tributos, como 

os impostos de importação e taxas portuárias para produtos, matérias primas, veículos e 

                                                 
45

 Artículo 47. La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de 

cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley 

reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. 
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equipamentos que visem a tender as necessidades da política ambiental (SEBASTIÃO, 2011, 

p. 314). 

Já em referência aos demais tributos que se relacionam ao transporte e à poluição 

decorrentes da emissão de gases poluentes que prejudicam e agravam o efeito estufa, deve-se 

mencionar que os veículos a motor têm uma tributação no processo de importação, eles 

pagam IMESI e IVA
46

, os critérios utilizados pela administração pública são exclusivamente 

ambientais. Pouco tempo atrás foi estabelecida a exoneração de impostos referentes à 

importação de veículos elétricos que não produzem poluentes. Além disso, com relação ao 

IMESI, está estabelecido que a administração pública pode fixar as alíquotas de acordo com a 

classificação em índices de eficiência energética e o uso de energias alternativas para 

diferentes tipos de veículos. Assim, o Decreto nº 411/010 fixa por meio de alíquotas 

diferenciais, a aquisição de veículos com motores de alto deslocamento, que possuem um 

maior consumo de energia (LANZILLOTA, 2015, p. 38). Nesse intuito, percebe-se a 

preocupação que o Estado possui com a qualidade do ar que cada vez mais representa um 

problema nas grandes metrópoles, pois a função socioambiental da cidade visa a atender aos 

interesses da população de possuir um meio ambiente equilibrado e condições dignas de vida. 

Além disso, existem tributos que incidem sobre o espaço urbano no sentido de se 

evitar o aglomerado de carros e seu excesso de poluição que ocasionam doenças respiratórias 

diversas. Este procedimento objetiva criar uma rotação de veículos estacionados, criando 

limites para os horários de estacionamento e fixando áreas específicas para esses fins, 

tentando otimizar o uso do espaço urbano. Favorecendo, assim, a preservação do meio 

ambiente: utilizando-se melhor os espaços na cidade e evitando os níveis altos de poluição 

nos perímetros urbanos (LANZILLOTA, 2015, p. 39). 

Ainda, Nunes (2000, p. 160) esclarece que por via da Lei nº 15.939/88, em seu art. 39, 

inciso I, é outorgada a isenção do tributo referente à propriedade imóvel rural e à contribuição 

de melhoria para “bosques artificiales existentes como a los que e implanten em en futuro y a 

los bosques naturales declarados protectores, así como los terrenos ocupados por los 

mismos”. Será que esta vantagem concedida para os imóveis situados em áreas rurais não 

deveria ser estendida também para os imóveis urbanos? Seria um modo interessante de 

fomentar a preservação ambiental na cidade. 

                                                 
46

 Impostos de valor agregado, funciona como se fosse o ICMS, ISS e IPI no ordenamento jurídico brasileiro, ele 

tributo o consumo.  
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Percebe-se, portanto, que o Uruguai se utiliza de instrumentos tributários com intuitos 

fiscais, de arrecadação, e extrafiscais, para modular condutas que sejam ambientalmente 

desejadas, e, assim, cumprir a função socioambiental da cidade. 

4.4 CHILE 

Na Constituição chilena, o direito de propriedade é afirmado no artigo 24
47

, no qual 

assegura o direito de propriedade a todos as pessoas, mas não de forma absoluta. Limitadores 

ao referido direito podem ser elencados; por exemplo, por meio de matéria que seja de 

interesse geral da nação, da segurança nacional, de utilidade e saúde pública e principalmente 

para a preservação do meio ambiente. 

A Constituição chilena, em seu art. 8
48

, assegura o meio ambiente sadio para as 

pessoas. É um dever de o Estado proporcionar e garantir a tutela de um meio ambiente sadio.  

Um mecanismo em uso no Chile é a utilização de certos tipos de tributos, que buscam 

diminuir a poluição e a degradação no meio ambiente urbano, no intuito de reduzir as 

externalidades negativas, como a poluição do ar, os acidentes e os congestionamentos 

intensos do trânsito. 

A zona urbana de Santiago, capital do Chile, padece de um crítico problema 

relacionado à poluição do ar, em virtude da posição geográfica em que se encontra acumula 

muitas substâncias nocivas relacionadas a doenças respiratórias. Santiago possui a maior taxa 

de poluição do ar do que qualquer outra cidade chilena, em virtude da sua maior quantidade 

de emissão de gases poluentes. O Ministério do Meio Ambiente estima que em Santiago, 

aproximadamente, 27.000 pessoas sofrem de problemas relacionados à poluição atmosférica, 

e, em decorrência desse problema, venham a óbito 1.600 pessoas por ano (CEPAL; OCDE, 

2016, p. 76). 
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 Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 

24º El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo 

la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y 

obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la 

Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. 

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos 

o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por 

causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la 

legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el 

daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a 

derecho por dichos tribunales. [...]. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o 

constituidos em conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos; 
48

 8º El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este 

derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones 

específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente; 
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Desse modo, como forma de desestimular o uso de automóveis poluentes, criou-se um 

imposto específico sobre os combustíveis, que é concebido como um imposto que busca 

reduzir o consumo de combustíveis poluentes e o desincentivo à compra de novos veículos 

que mais denegrem o meio ambiente. Apesar desse objetivo extrafiscal, as necessidades de 

consumo da sociedade significaram que a aplicação do imposto é principalmente para fins 

fiscais (MAY PANTOJA; ROSERO MUÑOZ, 2015, p. 43). Por via desses exemplos, 

demonstra-se a preocupação do legislador chileno coma qualidade de vida no meio ambiente 

urbano, em virtude da poluição do ar que tanto ocasiona danos aos moradores da urbe. 

Ademais, existe também a questão dos resíduos sólidos urbanos, que representa um 

dos os principais problemas de políticas públicas ambientais no Chile. Nesse âmbito, teve 

evolução legislativa por meio da Lei nº 20.920, promulgada em maio de 2016, a qual afirma o 

“quadro para gestão de resíduos, a responsabilidade alargada do produtor e promoção para 

reciclagem” (BERGAMINI et al., 2017, p. 9), gerando, assim, uma série de instrumentos de 

gestão ambiental que incentivará a recuperação de resíduos. 

Para realizar a coleta e eliminação de resíduos, os municípios usualmente firmam 

contratos com a atividade privada. As empresas estão autorizadas a cobrar dos moradores os 

encargos pelos serviços relacionados aos resíduos, na base geral dos custos ligados ao serviço 

(CEPAL; OCDE, 2016, p. 162). Sendo assim, é cobrado um valor que é revertido para a 

aplicação de serviços públicos prestados pela atividade privada. 

Ainda, no âmbito de debates da recente reforma tributária, propôs a criação de um 

conjunto de impostos com finalidade ambientais, os quais possam diminuir os impactos nas 

emissões poluentes. Os três tributos propostos são um imposto que afete a importação de 

veículos a diesel leves; o segundo seria um imposto sobre a emissão de fontes fixas de 

partículas, óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre; e o último seria um imposto sobre a 

emissão de fontes com dióxido de carbono (MARÍA FANELLI; PABLO JIMÉNEZ; LÓPEZ 

AZCÚNAGA, 2015, p. 28). 

Vê-se assim a tentativa do Governo chileno de se desenvolver práticas mais 

sustentáveis para o meio ambiente urbano, evitando danos ambientais excessivos que 

acontecem na urbe. A tributação pode ser, dessa forma, um meio eficaz de se concretizar a 

função socioambiental da cidade. 
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4.5 EQUADOR 

O referido país assegurou no texto constitucional, de 2008, a função socioambiental da 

cidade em seu art. 31: 

Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y 

ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Assim, ressalta-se a preocupação do legislador constitucional equatoriano em 

reconhecer expressamente a função socioambiental da cidade, visando a assegurar às pessoas 

o pleno direito à cidade e aos espaços públicos. Devendo observar os princípios da 

sustentabilidade, da justiça social, do respeito pelas diferentes culturas urbanas e do equilíbrio 

nos meios urbano e o rural. Desse modo, o exercício do direito à cidade fundamenta-se no 

cumprimento de função social e ambiental da propriedade e da cidade. 

O Estado reconhece o dever a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, capaz 

de promover o bem-estar dos seus habitantes, art. 24
49

, devendo ser uma responsabilidade 

tanto ao público quanto ao privado de respeito e proteção ao meio ambiente. De acordo com 

os novos ditames constitucionais, foi promulgada a Lei de Ocupação do Solo, publicada no 

registro oficial nº 790, de 05 de julho de 2016, que regula a ordenação territorial o uso e a 

gestão do solo urbano e rural, a fim de se formar um habitat seguro que garanta uma vida 

sadia para o desenvolvimento do homem. Ela é um guia para a elaboração de políticas 

públicas que conciliem o crescimento urbano e a sustentabilidade, buscando racionalizar o 

crescimento das cidades equatorianas, atendendo, dessa forma, a função socioambiental da 

cidade. 

O direito à cidade, como um direito constitucional, também se encontra inserido  

no Plan Nacional de Buen Vivir (PNBV), no período de 2009-2013. A inclusão deste direito 

dentro do PNBV foi a consequência de movimentos provenientes da sociedade civil que 

buscam que a cidade atenda à observância de interesses ecológicos (ALCÍVAR VALENCIA, 

2016, p. 29) Em seu art. 3 dispõe que busca “Garantizar los derechos de la naturaleza  

y promover un ambiente sano y sustentable”. No novo PNBV, válido para o período de  

                                                 
49

 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
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2013-2017, traz em seu art. 7 “Garantizar los derechos de la naturaliza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global”. Percebe-se, assim, o interesse de promover um 

direito à cidade, intrinsicamente conectado com o respeito ao meio ambiente (GAMBOA 

MORENO, 2016, p. 23-24). 

De acordo com o art. 300 da Constituição equatoriana, o sistema tributário equatoriano 

terá como uma de suas preocupações a preservação ambiental, ele assim afirma: “política 

tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables” (EQUADOR, 2008, 

online). 

Dois novos impostos foram criados em 2012 direcionados para o cumprimento da 

função socioambiental da cidade, no intuito de melhorar as decisões de consumo da sociedade 

equatoriana, que seriam eles: o imposto ambiental de contaminação veicular e o imposto 

resgatável em garrafas de plástico não retornáveis. 

O primeiro trataria de tentar reduzir a poluição gerada por veículos automotores, que 

pode ter suas alíquotas majoradas depende da quantidade de CO2 emitido e da antiguidade do 

veículo. O segundo imposto intenciona diminuir a poluição ambiental urbana, estimulando a 

reciclagem. As garrafas plásticas que não forem adaptadas à reciclagem terão uma cobrança 

maior, introduzindo, assim, o consumo para aquelas que sejam ambientalmente sustentáveis 

(MAY PANTOJA; ROSERO MUÑOZ, 2015, p. 45). 

Diante disso, percebe-se que muitas das legislações dos países pesquisados da 

América do sul tratam da tributação como forma de proteção indireta ao meio ambiente como 

um todo, em especial a aplicação na área urbana, e que a maioria se refere ao princípio em seu 

uso coletivo, do bem-estar social. A proteção indireta está no fato que a maioria dos 

instrumentos citados é em forma de imposto, cuja receita não possui destinação específica, 

mas sua cobrança inibe aos particulares em seguir as regras sob pena de incidência do tributo, 

o que traria ônus ao seu patrimônio, diminuindo, portanto, o rendimento de sua propriedade. 

Monteiro e Kempfer (2014, p. 6) apontam que essas garantias trazidas por estas 

Constituições representam um importante elo jurídico para a América do Sul, capaz de 

permitir a construção de políticas públicas em comum. Essa é uma possibilidade que o Brasil 

possui para trabalhar em conjunto com seus vizinhos territoriais, desenvolvendo políticas 

internacionais de desenvolvimento mútuo. 

Ainda está de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988, em seu art. 

4º: “A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 

princípios: IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade” (BRASIL, 1988, 
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online), permitindo uma abertura para um maior diálogo sobre o tema. O princípio da função 

socioambiental da cidade pode ser exercido pela tributação com finalidade ambiental, 

utilizando de tributos diversos, como incentivos e benefícios fiscais para incentivar condutas 

que sejam pretendidas. 

Entretanto, Buffon e Ritter (2014, p. 113) destacam que muitas vezes os governos 

latinos americanos utilizam de tributos com fins ambientais apenas com o intuito 

arrecadatório e não visando à preservação do espaço urbano. Assim, os referidos autores 

explicam que essa é uma prática comum na região, essa inversão de valores, de se utilizar de 

uma justificação de preservação ambiental, mas que “na prática, [...] os impostos na América 

Latina ainda são vistos exclusivamente como um meio de financiamento do poder público, o 

que não é diferente na realidade brasileira” (BUFFON; RITTER, 2014, p. 115). 

A Academia é um dos principais elementos capazes de realizar e pensar ações que 

ajudem a mitigar a deterioração ambiental no meio urbano, incluindo a educação ambiental 

voltada para a implementação de políticas e tomada de decisão na frente de para os diferentes 

instrumentos econômicos (incentivos, benefícios fiscais, impostos verdes, entre outros) que 

ajudam a prevenir e controlar os efeitos dos danos ambientais e a integrar o meio ambiente 

nas metrópoles (MAY PANTOJA; ROSERO MUÑOZ, 2015, p. 47). 

Por isso, a educação ambiental é um processo que não deve parar, é constante e 

permanente, em que diferentes níveis de participação da população são incentivados a 

participarem, com objetivos em comum de melhorarem o ambiente urbano, que juntos 

promovem melhorias na urbe, melhorando a qualidade de vida dos habitantes. 

Percebe-se isto, por meio da observação de outros países, como a Colômbia, no qual o 

poder municipal pode fazer uso de impostos com finalidade ambiental, tanto no caso do 

IPTU, quanto da contribuição de melhoria para executar a função socioambiental da cidade; 

assim como a cidade de Montevidéu que utiliza tributos para evitar o excesso de carros no 

meio ambiente urbano, evitando o acúmulo de poluição. A tributação ambiental nesses países 

serve de bom exemplo de como se buscar efetivar a função socioambiental da cidade na 

região. Por meio de tributo com finalidade ambiental, busca-se melhorar a qualidade de vida 

dos habitantes da urbe, visando a conciliar o desenvolvimento urbano com a preservação 

ambiental. 

Na seção seguinte, é visto de que forma a tributação com fins ambientais pode 

funcionar como instrumento de efetivação do cumprimento da função socioambiental no 

Brasil. 



81 

5  ASPECTOS TRIBUTÁRIOS DE INCENTIVO DA POLÍTICA URBANA 

SUSTENTÁVEL 

É de se destacar o papel relevante que a tributação pode assumir quando da construção 

de políticas urbanas pelo poder público, visando ao crescimento organizado da urbe. Ela serve 

como um meio de materializar o princípio da função socioambiental das cidades, garantindo 

uma devida qualidade de vida dos seus habitantes. 

O Estatuto da Cidade encontra-se disposto na Lei nº 10.257/2001, e regulamenta os 

arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo diretrizes gerais da política urbana e 

outros aspectos. Dentre os diversos mecanismos para efetivação do desenvolvimento 

urbanístico e defesa do meio ambiente, cabe-se ressaltar o papel dos tributos na busca de 

efetivar a função socioambiental da cidade. 

Dentre os tributos, ou melhor, ferramentas tributárias escolhidas pelo legislador, é de 

destacar o IPTU, a contribuição de melhoria e os incentivos e benefícios fiscais, que constam 

no art. 4º do Estatuto da Cidade como instrumentos tributários e financeiros da política 

urbana. Podem ser utilizados os tributos com a finalidade de proteger e conservar o meio 

ambiente urbano, servindo como meio de arrecadação de verbas para a criação de projetos e 

serviços públicos voltados para a preservação do meio ambiente urbano. 

Para isso deve-se observar o sistema tributário frente ao prisma desse novo desafio 

ambiental, devendo olhar principalmente para a função extrafiscal do tributo, quando o 

mesmo é utilizado como modo de incentivar ou desestimular condutas. Essa extrafiscalidade 

ambiental deve ser analisada, para saber como ela irá ser utilizada na tributação com fins de 

preservação ecológica. De acordo com esse novo paradigma de sustentabilidade, o Estado 

contemporâneo deve buscar outros meios além dos conhecidos comandos de “ordem”, 

“permissão” e “proibição”, que sugerem um estereótipo de Estado repressivo, com uma visão 

tradicionalmente restrita. 

É importante visar e estimular condutas socialmente desejadas. Urge a necessidade de 

um novo modelo, o da função promocional do direito, que estipula sanções positivas para 

encorajar o comportamento pretendido (BOBBIO, 2007, p. 12). Além de o Estado garantir a 

proteção da propriedade privada
50

, também poderia cobrar se estaria atendendo a sua função 

                                                 
50

 A garantia da propriedade privada encontra-se albergada em diversos dispositivos em nosso ordenamento 

jurídico. Dentre eles destaca-se o art. 5º, XXII, CF/88: é garantido o direito de propriedade. E na legislação 

civilista em seu art. 1.228, caput e § 1º: 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. 
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socioambiental, por exemplo, se a propriedade estivesse poluindo a área ao seu redor ou se 

estivesse sendo o sub aproveitada. 

Do contrário, o uso da propriedade privada de forma desenfreada, sem limitações e 

tributos, pode favorecer a pobreza sistêmica e impossibilitar a subsistência das pessoas menos 

favorecidas, desprovidas de bens. Ressalta Sen (2010, p. 87), que essa situação pode ser 

insuficiente para a proteção do meio ambiente e do avanço da infraestrutura social. 

Por fim, cabe ressaltar que cada instrumento ou instituto tributário que for utilizado 

para fins de política urbana e para atender aos objetivos do urbanismo, deve observar as 

circunstâncias do caso concreto. A seguir, são analisados alguns instrumentos tributários e 

como eles podem atuar para tutelar o meio ambiente artificial. 

5.1 DA ECONOMIA E O MEIO AMBIENTE 

É imprescindível que no mundo contemporâneo a sociedade esteja atenta para a 

utilização dos bens ambientais
51

. Sendo o planeta Terra um sistema ecológico fechado, é de 

máxima importância que a sua riqueza seja explorada racionalmente, evitando desperdícios e 

mau uso. 

Ressalta-se o fato de que os recursos naturais não são infinitos, por isso devem ser 

utilizados com eficiência. Belchior (2014, p. 100) afirma “Como não existe um mercado de 

recursos naturais, não há que se pagar pela utilização dos bens livres, sendo lucrativa sua 

utilização indiscriminada”. O uso dos bens ambientais livremente pelo mercado podem 

ocasionar danos, gerando externalidades. A consequência da degradação ambiental 

proveniente do uso irrestrito pode ocasionar um custo social elevado. 

No momento em que se analisa o preço dos recursos naturais é relevante observar a 

definição do conceito de externalidades, estas são um tema crucial na análise das falhas de 

mercado e dos impactos ambientais (CAVALCANTE, 2012a, p. 135). Elas podem ser 

definidas assim por Motta (2006, p. 182-183): 

As externalidades estão presentes sempre que terceiros ganham sem pagar por seus 

benefícios marginais ou perdem sem serem compensados por suportarem o 

maleficio adicional. Assim, na presença de externalidades, os cálculos privados de 

                                                                                                                                                         
§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e 

de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 

naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das 

águas. 
51

 Existe divergência na doutrina quanto a natureza jurídica do bem ambiental. A doutrina classifica 

normalmente em quatro divisões: de interesse público, patrimônio público, patrimônio coletivo e bem difuso. 
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custos ou benefícios da sociedade. Note-se que, quando o preço da externalidade for 

estabelecido adequadamente, não será possível melhorar o bem-estar de um 

indivíduo sem reduzir o bem-estar do outro. 

Ainda, essas externalidades são provenientes de falhas do mercado: tanto podem ser 

positivas, quando quem produz o benefício não é recompensado; quanto negativas, onde 

aquele que faz um efeito prejudicial não conserta o dano gerado. Ocorre que, geralmente, 

quando os atores econômicos produzem ou fabricam coisas acabam não agregando aos  

seus produtos os custos ambientais, ocasionando falhas de mercado (MONTEIRO, 2014, 

p. 126). 

Teorias econômicas foram criadas com o propósito de responder a algumas dessas 

questões, de que forma elas tentariam incorporar essas externalidades ambientais dentro do 

próprio processo produtivo. Dentre elas, pode-se destacar as ideias de Pigou e de Coase. 

Inicialmente, o autor que introduziu o debate acerca sobre o tema foi Arthur Pigou, em 

seu livro the economics of welfare. Observa-se que essa questão não é nova, sendo tratada 

desde o início do século passado. Pigou (1932, p. 77) explica que o conceito de externalidade 

provém da diferença entre custos sociais e custos privados. Quando os custos sociais se 

elevam bastante em detrimento do custo privado, pode causar problemas na alocação dos 

recursos no mercado. 

Em sua teoria o autor explica que a melhor solução seria que o Estado tributasse os 

causadores das externalidades negativas, assim quem produzir os efeitos negativos iria 

responder por esse dano. Essa seria uma forma de internalizar as externalidades negativas na 

estrutura do processo produtivos das empresas
52

. 

O ente estatal deve buscar soluções para solucionar o problema das externalidades e 

buscar o equilíbrio no uso dos bens ambientais. Derani (2008, p. 109) aponta que o “Estado 

deve igualmente introduzir um sistema de imposto, em caso de deseconomia externa (efeitos 

sociais negativos) e de subvenção ou incentivo, em caso de economia externa (efeitos sociais 

positivos)”. 

Alguns autores, como Jodas (2015, p. 55), consideram o imposto pigoviano como o 

precursor do princípio poluidor-pagador
53

, que ganhou destaque por meio da Declaração do 

                                                 
52

 Dentre os primeiros a realizarem reformas fiscais no intuito de internalizar as externalidades negativas, cabe 

destacar a Suécia em 1990 a Noruega em 1992, a Dinamarca em 1994 e a Holanda e a Finlândia em 1997. 
53

 Belchior (2011, p. 211-212) assim define o princípio: “A premissa desse princípio é básica: quem causa dano 

ao meio ambiente deve por ele responder. Tal princípio, polluter-pays (poluidor pagador), impõe ao poluidor o 

dever de arcar com os custos necessários ao combate a poluição, custos esses estabelecidos pelo Poder Público 

para manter a qualidade do meio ambiente em estado saudável.” 
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Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento pelo princípio 16
54

 (Rio 92). Nesse sentido, 

Monteiro (2014, p. 130) afirma que “o imposto pigoviano pode ser considerado como o 

antecedente da tributação ambiental moderna”. Observa-se, assim, a importância e relevância 

que as ideias de Pigou trouxeram para o debate entre economia e meio ambiente. 

Ainda, Cavalcante (2012a, p. 137) destaca a figura do Estado na teoria de Pigou, que é 

um papel ativo de tentar buscar soluções para o caso das externalidades, não devendo se 

confiar apenas no mercado para se encontrar respostas adequadas que envolvam o meio 

ambiente. 

Já Ronald H. Coase (2016, p. 27) trouxe uma perspectiva de extensão do mercado, 

apontando que nesse caso não deveria o Estado intervir na economia, devendo deixar que os 

particulares negociem livremente e assim cheguem a uma alocação de recursos mais benéfica. 

De acordo com os property rights
55

, os bens ambientais podem ser comercializados, eles são 

passiveis de apropriação de particulares e poderiam ser livremente utilizados.
56

 

Dentre as críticas mais relacionadas à proposta trazida por Coase de liberalização de 

bens ambientais, pode-se destacar o problema ético, já que ele afirma ser possível a sua 

comercialização; os elevados custos de transição, e a fator temporal dos problemas 

ambientais, que transcendem gerações presentes e representam riscos futuros. 

                                                 
54

 Princípio 16: As autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos custos ambientais e o 

uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve em princípio, arcar 

com o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos 

investimentos internacionais. 
55

 Derani (2008, p. 95) assim explica essa expressão: Com base na teoria dos property rights de Coase, procura-

se estimar um valor para o uso dos recursos naturais, acertado pelo mercado, fazendo da natureza um marketable 

good. Determinar preço à natureza é o mesmo que privatiza-la, imputando ao utilizador deste recurso uma 

contraprestação monetária. A apropriação de um recurso natural, para a produção ou para dejetos da produção, 

depende da disponibilidade do particular em arcar com o preço imputado à parcela de natureza que se pretende 

usufruir. 
56

 Nessa linha de pensamento surge a questão se no Brasil os bens ambientais podem ser comercializados. 

Trazemos como exemplo a questão dos recursos hídricos nacionais. No Brasil, predomina a ideia de que as águas 

são bens da união, dos Estados e Distrito Federal, conforme estipula o texto constitucional (arts. 20, III, VI, e 

VIII e 26, I), não havendo assim águas de propriedade particular. No mesmo sentido, está a lei nº 9.433/1997, a 

qual regulamenta o regime jurídico das águas. Afirma-se que a água é um bem de domínio público e é um 

recurso dotado de valor econômico. O STJ estabelece importantes diretrizes: “A água é bem público de uso 

comum (art. 1º da Lei n.º 9.433⁄97), motivo pelo qual é insuscetível de apropriação pelo particular. O particular 

tem, apenas, o direito à exploração das águas subterrâneas mediante autorização do Poder Público cobrada a 

devida contraprestação (arts. 12, II e 20, da Lei n.º 9.433⁄97)” (STJ - REsp 518744/RN 2003/0048439-9, Relator: 

Min. Luiz Fux, j. 03/02/2004, Primeira Turma, DJe 25/02/2004). O relator desse julgado, ministro Luis Fux, 

afirma que a regra presente é que ao particular somente cabe à exploração das águas quando autorizado pelo 

Poder Público, conforme hipótese do art. 12, Lei 9433/97. A outorga do uso da água esta sujeita a uma 

contraprestação econômica, o particular pode realizar a exploração racional do recurso hídrico, mas deve realizar 

o pagamento da cobrança que o Poder Público exige. Sendo este uso do bem ambiental um fator positivo para 

arrecadação de receitas. A cidade pode se beneficiar com a outorga do direito de uso do recurso hídrico, pois os 

fundos obtidos podem ser reinvestidos dentro de políticas urbanas ambientais que promovam a efetivação da 

função social da cidade. 
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Por fim, percebe-se que é inevitável a relação entre economia e meio ambiente, no 

qual o papel dos atores econômicos podem servir como instrumento benéfico para a 

preservação do meio urbano. 

5.1.1  Dos instrumentos econômicos de proteção ambiental 

O uso de instrumentos econômicos na proteção ambiental começou a ser utilizado nos 

anos 70 do século anterior, e vieram se aprimorando desde então. Como características 

básicas destes elementos, pode-se citar a ação estatal para intervir em uma situação, tendo 

como finalidade a preservação ambiental. 

No Brasil, foi realizada, no ano de 1992, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, na qual se avançaram diversas iniciativas 

que tratavam sobre a temática ambiental, como a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Convenção sobre mudança do clima e a Agenda 21. 

Esta última, a Agenda 21, fruto da reunião da Rio-92, se destacou por se tratar de  

uma tentativa de influenciar as diversas esferas do governo, no qual se observa impactos 

ambientais. Em síntese, foi uma importante tentativa de se criar um novo modelo para o 

desenvolvimento sustentável (JAHNKE; WILLANI; ARAÚJO, 2013, p. 418). Estimula-se o 

uso de novas soluções para os problemas ambientais, dando sugestões para a Administração 

Pública tomar medida que ajudassem e resguardassem o meio ambiente
57

. 

Para Milaré (2006, p. 67), era uma experiência positiva que almejava trazer novas 

ideias, buscando conciliar tanto propostas nacionais quanto planos locais, no objetivo de 

efetivar ideias que, muitas vezes, ficam no plano teórico, para que possa ser incorporado nas 

legislações federais, estaduais e municipais. 

O uso de instrumentos econômicos na proteção ambiental começou a ser utilizado nos 

anos 70 do século anterior, e vieram se aprimorando desde então. Como características 

básicas destes elementos, pode-se citar a ação estatal para intervir em uma situação, tendo 

como finalidade a preservação ambiental. 

Os instrumentos econômicos são baseados no princípio do poluídor-pagador
58

, no qual 

o Estado busca por meio desses mecanismos fiscais fazer com que os poluidores internalizem 
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 Como no item 33.16, no qual sugere que os Estados “devem explorar novas maneiras de gerar recursos 

financeiros públicos e privados, dentre eles o uso de incentivos e mecanismo econômicos e financeiros” 
58

 O princípio do poluído pagador é expressamente visto na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente em art. 16:  

“As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos ambientais e o uso de 

instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com 
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os custos dos danos ambientais produzidos por eles ao longo da cadeia de produção, pagando 

pelo preço gerado pela poluição. 

No Brasil, antes da Rio-92, o princípio do poluidor-pagador já estava previsto no art. 

225, § 3º, da CF/88
59

, e também no art. 4º, inciso VII, da Lei nº 6.938/81
60

, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente. Este referido princípio busca servir como vetor 

norteador dos instrumentos econômicos, visando a compensar os danos ambientais causados 

ou servir como desincentivo para os futuros prejuízos. 

Como vantagens no uso de instrumentos econômicos na proteção ambiental, pode-se 

pensar em diversos pontos positivos que eles trazem. Monteiro (2014, p. 162-164) ressalta o 

fato de que esses mecanismos mais flexíveis de uso, que facilitam a função promocional do 

Direito, estimulam condutas que sejam ambientalmente desejadas pela população. A atuação 

estatal não precisa ser necessariamente somente sancionatório ou punitiva, ela pode favorecer 

ações benéficas, concedendo incentivos no intuito de se alcançar a função socioambiental da 

cidade. 

Ademais, os usos desses recursos buscam diminuir ou reparar os danos ambientais 

provocados pelo mercado quando da produção de bens, utilizando a menor interferência 

possível do Estado na economia. Além de ser uma medida de menor custo para o poder 

público. 

Como também podem servir como valiosa fonte de obtenção de recursos financeiros 

para serem investidos posteriormente em políticas públicas que visem proteger, resguardar ou 

apaziguar os danos causados ao meio ambiente urbano. O Estado pode utilizá-los para 

promover a preservação da natureza, buscando sempre harmonizar com desenvolvimento 

econômico, para assim se chegar a uma cidade sustentável. 

Visto isso, as autoridades públicas podem fazer bom uso de alguns mecanismos 

capazes de proteger o meio ambiente, como as medidas de apoio ou ajuda financeiros, os 

sistemas de consignação ou de depósito reembolso, a criação de mercados, trade off of 

permits, e a tributação ambiental; os quais serão vistos adiante. 

                                                                                                                                                         
o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos 

investimentos internacionais.” 
59

 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

§3°: As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
60

 Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao 

usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 
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O primeiro método seria as medidas de apoio, que se caracterizam por serem subsídios 

concedidos pelo Estado, podendo ser entregues de forma direta ou indiretamente aos 

envolvidos; por exemplo, por meio de financiamento público com juros mais baratos ou 

isenção fiscal para materiais destinados ao uso de energia solar (GORDILHO, 2011, p. 105), 

tornando as cidades mais limpas. Esse modelo busca incentivar as externalidades ambientais 

positivas, auxiliando a pessoa por meio de subvenções ou outros meios para que se evite a 

degradação ambiental. No Brasil, o pagamento por serviços ambientais (PSA) se enquadraria 

na forma de incentivar a preservação do meio ambiente. 

Em segundo, há o depósito-reembolso, por meio desse instrumento econômico uma 

parte do valor dos produtos que tenham natureza descartável, como pilhas, garrafas de 

refrigerante e outros, poderiam ser revendidos pelo consumidor após seu consumo, sendo 

assim uma parte do preço restituído ao mesmo (GORDILHO, 2011, p. 105). Essa medida 

buscaria evitar com que esses produtos poluentes degradassem o espaço urbano, já que são 

comumente descartados indevidamente nas cidades brasileiros. 

Em terceiro, a criação de mercados, que podem ser divididos em três categorias: a 

intervenção direta no mercado, os seguros de responsabilidade e o intercâmbio de direitos de 

emissão. O primeiro guardaria relação com a tentativa de se estabilizar os valores de uma 

mercadoria que não estivessem compatível com seu real valor ambiental. O segundo seria os 

seguros de responsabilidade, que iria desenvolver um mercado voltado para as empresas 

seguradoras, que assumiriam os encargos pelos danos ambientais futuros. E o terceiro seria o 

intercâmbio de direitos de emissão, que trataria dos direitos de transmissão por poluição 

gerada, que tanto se desenvolveu na doutrina americana que se tornou um próprio instrumento 

econômico (MONTEIRO, 2014, p. 168). 

Em quarto, os trade-off of permits, chamado também de permis negociables na França. 

Representam autorizações negociáveis de exploração, que “consistem em cotas com 

patamares máximos de emissão de poluente definidos e autorizados pelas autoridades 

administrativas, permitida a negociação da diferença entre o poluidor que ficou abaixo do 

patamar estabelecido” (GORDILHO, 2011, p. 105). Esse modelo é incentivado pelo  

Protocolo de Kyoto
61

, sendo adotado por alguns países. Ele é, entretanto, criticado por ser 

considerado como um modo de degradar o meio ambiente, só que amparado legalmente. 

Monteiro (2014, p. 168) afirma que se trata de um verdadeiro “direito de poluir”, pois permite 

                                                 
61

 O Protocolo de Kyoto, realizado no ano de 1997, no Japão, foi um acordo internacional entre diversos países 

como objetivo de diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera.  
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a comercialização entre diferentes agentes econômicos, buscando-se uma distribuição entre os 

níveis de poluição entre eles, tentando diminuí-la.
62

 

E, por fim, dentre os instrumentos econômicos capazes de promover uma proteção do 

meio ambiente, pode-se destacar principalmente a tributação ambiental. O tributo pode servir 

como um indutor de condutas, não se limita a somente arrecadar renda para o Estado. 

Principalmente pela sua função extrafiscal, mas não só ela, o tributo pode ser utilizado pela 

administração pública municipal para promover a função social da cidade, servindo para 

induzir condutas que sejam ambientalmente desejadas para a construção de uma urbe 

sustentável. 

Gordilho (2011, p. 105) explica que a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) dispõe sobre de que forma deve ser escolhido o uso 

desses instrumentos econômicos. Eles devem ser aplicados pelo poder público priorizando a 

eficiência econômica e ambiental, avaliando: o impacto que a medida causará no mercado, a 

sua operacionalidade para saber se não vai causar muito custo para a administração e também 

a sua receptividade pela sociedade e pelos setores produtivos da urbe. 

Desse modo, percebe-se a importância do uso de instrumentos econômicos capazes de 

proteger e de incentivar condutas para resguardar o meio ambiente urbano. Nos próximos 

tópicos, aborda-se, mais detalhadamente, a figura da tributação ambiental. 

5.2 TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL 

Ante o exposto, é necessário uma promoção de práticas que incentivem o fomento de 

um meio ambiente urbano sadio. O diálogo com a economia torna-se um tema imprescindível 

nesse contexto, podendo se utilizar de instrumentos tributários capazes de proporcionarem a 

função socioambiental da cidade. 

A tributação, como visto acima, não é o único instrumento econômico o qual o Estado 

pode fazer uso, existem outros meios capazes, visto no tópico passado, de também buscarem a 

proteção ecológica. O que destaca a preferência por esse mecanismo é que ele compreende em 

si a necessária solidariedade no uso, proteção e recuperação do bem ambiental, além, de 

agregar também o indispensável interesse social da sociedade sobre o tema. 

                                                 
62

 Alguns autores sugerem que esse tipo de instrumento econômico poderia ser utilizado a fim de proporcionar 

um meio de desenvolvimento sustentável no Brasil, propiciando as empresas uma forma de se adequarem a sua 

produção as exigências ambientais. (FILHO; SILVA, 2017, p. 12)  
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Desse modo, vislumbra-se a necessidade de conciliar os elementos de tributação e 

meio ambiente. A natureza do bem ambiental é de interesse público, que afetaria a 

coletividade, enquanto que a tributação pressupõe que todos devem contribuir com o 

financiamento da atividade estatal, observando princípios constitucionais, como o respeito o 

mínimo vital (SEBASTIÃO, 2011, p. 228). 

Assim, como se trata de um direito o qual todos têm a liberdade de desfrutar de um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, todos devem ajudar a custear seus gastos, de 

forma solidária e concreta, para poder usufruir de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

Pois mesmo o cuidado com o meio ambiente que nos cerca ser tanto do particular 

quando do Estado, é deste último que será o responsável por gerir os problemas ambientais e 

tentar encontrar soluções cabíveis, em suas diversas esferas, tanto no âmbito do poder 

executivo, quanto no legislativo e no judicial. Como afirma Sebastião (2011, p. 228):  

“Os tributos e meio ambiente têm, então, entre si, uma relação de correspondência no que 

concerne à própria atividade financeira do Estado, ou seja, na administração das receitas e 

despesas”. 

O tributo, fonte de arrecadação para o Estado, se vê diante desse dilema estabelecido 

pelo meio ambiente. Para se adaptar a essa realidade, conceitos e ideias novas são difundidas 

no Direito Tributário, haja vista a preocupação com a sustentabilidade, especialmente no 

espaço urbano. 

De acordo com Costa (2005, p. 331), o direito tributário ambiental pode ser assim 

definido: 

[...] pode ser singelamente conceituada como o emprego de instrumentos tributários 

para gerar recursos necessários à prestação de serviços públicos de natureza 

ambiental (aspecto fiscal ou arrecadatório), bem como para orientar o 

comportamento dos contribuintes à proteção do meio ambiental (aspecto extrafiscal 

ou regulatório). 

O direito tributário ambiental, conforme Ricci (2015, p. 36), é a seara do direito que se 

utiliza da tributação para proteger o meio ambiente, seja para arrecadar fundos (sua função 

fiscal) para ser utilizados em projetos urbanos sustentáveis, como também para modular o 

comportamento dos contribuintes para atitudes ambientalmente desejadas (sua função 

extrafiscal). 

Para o citado autor, o direito tributário ambiental diferencia-se das outras normas 

tributárias pela sua finalidade ambiental que é um forte atributo seu. A estrutura da norma 
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tributária permanece a mesma, o que muda essencialmente seria seu objetivo (RICCI, 2015, p. 

36). 

Declara-se de logo que não resta dúvida sobre o aspecto inibitório do tributo ambiental 

no qual ele poderá incidir quando o contribuinte enquadra-se em uma situação fática no qual 

será afetada por um tributo, como no caso em que a pessoa possua uma propriedade imóvel 

que polua o meio ambiente urbano, poderá o poder municipal lançar o IPTU com alíquotas 

progressivas como forma de reprimir aqueles que não cumpram com a sua função social. 
63

 

O tributo ambiental pode possuir um caráter premial de função promocional para os que 

atendem a normas que incentivam a preservação da natureza, como no exemplo dos 

benefícios e incentivos fiscais, que pode ser visto mais adiante. E por fim, o tributo ambiental 

também apresenta um aspecto arrecadatório, pois todos os tributos possuem função fiscal de 

angariar fundos, podendo a receita apurado, dependendo do tipo de tributo
64

, ser aplicado nas 

correções das distorções urbanísticas, como é o caso da contribuição de melhoria, que pode 

ser cobrado para que sejam financiadas obras públicas capazes de reparar problemas urbano-

ambientais na urbe. 

Um argumento comumente utilizado pelos críticos a tributação ambiental seria o fato 

de que ela impediria ou atrasaria o desenvolvimento econômico, além de ocasionar o aumento 

do preço de diversos produtos. Por esses motivos, toda e qualquer regulação estatal afetaria os 

rendimentos empresariais e ao princípio da livre iniciativa.
65

 (GORDILHO, 2011, p. 103) 

O que não se revela contraditório à Constituição Federal, porque, em seu art. 170, no 

qual se dispõe a tratar da ordem econômica, é afirmado em seu inciso VI: “defesa do meio 

ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação” (BRASIL, 1988, online). 

Assim, demonstra a intenção do legislador constitucional em proteger a liberdade econômica 

e o livre comércio; entretanto, atentando para a defesa do meio ambiente. 

Aliás, trata-se de uma direção que diversos outros países também seguem no mercado 

mundial, de se buscar cada vez mais a produção, consumo e o uso de serviços que sejam tidos 

como sustentáveis. Ocorre atualmente uma busca das empresas em obter certificados de 

qualidade de seus produtos, como o International Organization for Standardzation (ISO) que 
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 O Código Tributário Nacional estabelece em seu art. 3º: Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 
64

 Se o tributo for vinculado ou não, pois os tributos que possuem a característica de vinculados deve ter a sua 

receita arrecadada direcionada para uma atividade especifica 
65

 Tema este abordado pela nossa atual Carta Constitucional em seu Título VII – Da ordem econômica e 

financeira – capítulo I – Dos princípios gerais da atividade econômica. Capítulo anterior ao de política urbano, 

que não deve ser estuda de forma separado, mas sim integrada outros temas abordados no âmbito constitucional.  
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demonstra para o mercado consumidor que o processo de fabricação do produto seguiu um 

padrão de acordo com uma política ambiental que busque promover uma visão que preserve o 

meio ambiente equilibrado, no qual os produtos produzidos de acordo com esse padrão 

possuem um impacto na natureza menor que os demais (GORDILHO, 2011, p. 105). 

Assim, o tributo ambiental se caracteriza por ser um importante instrumento 

econômico-jurídico de materialização da função socioambiental, o qual a administração 

pública municipal pode utilizar para preservar e restaurar o meio ambiente urbano, 

garantindo, dessa forma, uma sadia qualidade de vida dos habitantes da cidade. No próximo 

tópico, será visto de que forma o direito tributário pode agir para estimular a preservação 

ambiental, premiando aqueles que praticam atos ambientalmente desejados. 

5.2.1  Conexões entre o Direito Tributário e o meio ambiente urbano: a extrafiscalidade 

e a função promocional do Direito 

O Estado, enquanto fonte emissora de comandos a serem obedecidos pela população, 

deve ter em vista qual é seu objetivo ao estipular condutas a serem cumpridas, se ele deve 

restringir a sua atuação a somente o mínimo possível ou se deve ter uma figura de maior 

destaque na sociedade. 

Bobbio (2007, p. 1) traz esse questionamento em texto que trata sobre a função 

promocional que o direito teria, no qual destaca a insuficiência de norma meramente 

protetoras ou repressivas que são tradicionalmente trazidas nos ordenamentos jurídicos de 

diversos países. 

O referido autor busca sair da concepção de Estado liberal clássico
66

 que prega um 

desempenho restrito do Direito, que se resume a emanar comandos negativos, como normas 

proibitivas. Por isso, é necessário que no Estado Social, Welfare State, exista uma nova 

concepção, mais adequada ao contexto atual, que prioriza o bem-estar da população. 

Intenciona-se que no Estado contemporâneo não se limite a impor normas sancionadoras, 

mas, sim, que se busque aplicar técnicas de encorajamento. Dessa forma é que se passará para 

um ordenamento jurídico com característica de função promocional (BOBBIO, 2007, p. 3). 

Em um regime de lei repressivo, só existiria técnicas de desencorajamento, que 

consistiria basicamente em técnicas sancionatórios, inibindo o comportamento da pessoa.  

                                                 
66

 Essa visão de Bobbio diverge bastante de autores com cunho mais, liberal, Karl Popper por exemplo afirma 

que o Estado é um mal necessário, e que portanto ele não poderia ter muitas competências além das estritamente 

necessárias, sob pena de se exceder no seu poder. O Estado representaria uma constante ameaça para o 

indivíduo, e que por isso não deveria ser incumbido de competências excessivas. (POPPER, 2009, p. 14) 
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Já em um modelo de ordenamento promocional, seriam utilizadas medidas de encorajamento 

para influenciar a pessoa positivamente.
67

 

Dentre as medidas de encorajamento geralmente aplicadas, caberia destacar tanto as 

figuras do incentivo quanto a do prêmio. O primeiro seria um meio para auxiliar a prática de 

uma atividade econômica, sendo uma técnica para se alcançar uma ação boa. Já o segundo se 

configuraria como uma recompensa para aquele que praticou um comportamento desejado, 

para aquele que já fez uma ação boa (SEBASTIÃO, 2011, p. 36). 

Pelo visto, a tributação ambiental pode ser um valioso instrumento econômico a 

serviço do Estado para incentivar condutas que sejam ambientalmente desejadas pela 

sociedade por meio de sanções premiais, estando de acordo com a ideia trazida de função 

promocional do Direito
68

. 

Sebastião (2011, p. 37-38) afirma que desse modo, o Direito premial, é um expediente 

poderoso nas mãos do Estado, pois ele atua na parte psicológica das pessoas, instigando-as a 

auxiliarem no cumprimento de políticas públicas ambientalmente desejadas para garantir a 

qualidade de vida na urbe. 

Sendo assim, é necessário se investigar as funções básicas que o tributo possui 

contemporaneamente, para saber de que forma ele pode ser utilizado como instrumento de 

preservação ambiental. O direito tributário possui a capacidade de ser um importante meio de 

proteção ambiental, tanto na sua função fiscal como extrafiscal. Na primeira ele irá servir para 

abastecer os cofres públicos e financiar as atividades ambientais, como o imposto de renda, e 

na função extrafiscal irá estimular ou inibir condutas dos contribuintes no intuito de que eles 

ajam de acordo com a preservação do meio ambiente, como o IPTU que pode ser progressivo 

no tempo
69

 (RICCI, 2015, p. 68). 

Assim, é a finalidade da receita dos tributos que os diferenciam preliminarmente. A 

finalidade fiscal quando atribui ao poluidor os custos da proteção ambiental possui caráter 

impositivo. Por outro lado, nas circunstâncias de finalidade extrafiscal o tributo pode agir 

seletivamente, com o objetivo de direcionar a conduta da pessoa para que seja aquela desejada 

pelo Estado (GORDILHO, 2011, p. 110). 
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 Exemplificando, seria como se uma técnica de desencorajamento, de aplicar uma sanção negativa, buscasse 

aplicar uma consequência desagradável para uma atitude tomada pelo indivíduo. Quando A toma uma medida 

em face de B por ele aplicar um comportamento não desejado. Já em um modelo de encorajamento, A toma 

prescreve um benefício se B fizer uma medida esperada. 
68

 A função promocional do direito traz uma nova forma de pensa o princípio retributivo, não visando somente 

punir, mas sim de compensar também uma boa atitude. (SEBASTIÃO, 2011, P. 36) 
69

 Ademais, também existe a função parafiscal do tributo, nela o intuito do tributo é de que sirva para subsidiar 

atividades outras concernentes a atividade pública, como as contribuições previdenciárias.  
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Ademais, não seria correto em se falar em tributos com finalidade somente extrafiscal, 

porque todos eles possuem também como características intrínsecas a meta de arrecadação. 

Esta característica de modular comportamentos estaria presente em somente alguns tributos, 

que teriam as duas funções: arrecadar fundos para o Estado e influenciar o comportamento do 

mercado. 

Alguns autores alertam para a defasagem dessa classificação. Muitos tributos possuem 

características tantos fiscais como extrafiscais, não tendo muita importância a sua 

classificação atualmente, desse modo: “as funções se misturam e não mais possui relevância 

teórica à tentativa de isolá-las e defini-las como elemento caracterizador dos tributos” 

(CAVALCANTE, 2012a, p. 181). O correto seria alterar o foco da extrafiscalidade como fator 

único capaz de justificar o tributo ambiental, agora o apropriado de se destacar na tributação 

seria se falar em “tributo com fins ambientais” (CAVALCANTE, 2012a, p. 179), pois, assim, 

tanto estariam presentes as características fiscais quanto extrafiscais. 

A extrafiscalidade agiria assim como uma punição para os poluidores, mas funcionaria 

também como um mecanismo de incentivo para aqueles que fizerem ações benéficas para a 

preservação ambiental, pois para eles poderiam ter alguma exclusão ou diminuição do crédito 

tributário devido. 

De todo modo, de acordo com Gordilho (2011, p. 111), a tributação extrafiscal 

representa um importante papel na defesa e preservação do meio ambiente equilibrado, 

porque ela está em perfeita sintonia com o princípio da prevenção do direito ambiental, o qual 

busca atuar antes que o dano ambiental ocorra, pois geralmente este é mais difícil para se 

reparar.
70

 

Percebe-se como o tributo pode ser utilizado atualmente com a finalidade de proteção 

ambiental, não se limitando tão somente nas funções clássicas aos quais tradicionalmente é 

dividida suas acepções, podendo ser um forte mecanismo capaz de buscar a melhoria da 

qualidade de vida nas cidades. 

A função socioambiental da cidade objetiva a conciliação do desenvolvimento da 

metrópole com a preservação do meio ambiente urbano; e a tributação ambiental pode ser um 

dos mecanismos utilizados pela administração municipal para alcançar esse feito, servindo 

como fonte de arrecadação de recursos para o financiamento de políticas urbanas. 

                                                 
70

 Ademais, no meio  ambiente do trabalho, através da Lei n. 10.666/03, em seu artigo 10, traz a norma que criou 

o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) que permite a redução da alíquota do Seguro de Acidente do Trabalho 

(SAT) para empresas com índices baixos de acidente do trabalho e permitiu, por outro lado, a majoração para 

aquelas que não investem na segurança do trabalhador, trazendo assim uma extrafiscalidade também na seara 

trabalhista.  
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A extrafiscalidade serve como um entroncamento entre o direito ambiental e o direito 

tributário, capaz de induzir a comportamentos ecologicamente desejados, fazendo com as 

pessoas poluam menos e façam ações benéficas para o meio ambiente, buscando, assim, 

realizar a função socioambiental da cidade. 

5.3 INSTRUMENTOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DISPOSTOS NO ESTATUTO DA 

CIDADE 

O Estatuto da Cidade veio a regulamentar o art. 182
71

 da Constituição Federal de 1988 

que trata sobre política urbana. Como visto, existem diversos instrumentos e meios que o 

poder público pode utilizar a fim de desenvolver e construir a cidade, de acordo com o 

interesse social.
72

 

É esse um dos importantes instrumentos capazes de operacionalizar o princípio da 

função socioambiental das cidades, servindo de aporte legal para a sua efetivação. A busca 

pela sustentabilidade nos dias atuais justifica a preocupação com a qualidade de vida dos 

habitantes da urbe, os quais estão cada vez mais em busca de harmonizar sua relação com a 

natureza com seu estilo de vida. 

A cidade, que representa o meio ambiente artificial deve ser devidamente protegida 

pelo poder público. Pois o meio que cerca o homem é de máxima importância para seu 

desenvolvimento, devendo ser garantindo uma sadia qualidade de vida aos seus habitantes, 

que cada vez tem que conviver mais com a degradação ambiental que os cerca. 

                                                 
71

 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 

o bem- estar de seus habitantes. 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 

cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, 

nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 

promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo 

Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 

valor real da indenização e os juros legais. 
72

 Art. 2°, X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos 

aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e 

a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; 



95 

O que mais se aproxima do presente trabalho são os dispositivos de cunho tributário, 

que estão dispostos no art. 4º, inciso IV, do Estatuto da Cidade: “institutos tributários e 

financeiros: a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU; b) 

contribuição de melhoria; c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros” (BRASIL, 2001, 

online). 

Assim, o Estado pode fazer uso de instrumentos tributários, elencados acima, que 

podem servir como mecanismo de inferir nas condutas sociais, promovendo por meio de 

incentivos ou sanções premiais, condutas que sejam ambientalmente desejadas, a fim de 

preservar o meio ambiente artificial. Os tributos previstos no Estatuto da Cidade estão assim 

em conformidade com a tributação com fins ambientais, pois eles proporcionam um 

instrumento valioso no cumprimento da função socioambiental da cidade, na busca de atender 

aos interesses sociais e coletivos. 

Em uma sequência contextual, utiliza-se um organograma (Figura 1), no qual explica a 

linha de raciocínio exposto. Em virtude da necessidade da preservação ambiental no espaço 

urbano, o princípio da função socioambiental da cidade funcionará como mecanismo de 

justificação da utilização de instrumentos tributários que visem resguardar meio ambiente 

urbano. 

Figura 1 – Quadro sinóptico das reflexões 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A cidade, por meio de sua função socioambiental, almeja preservar o meio ambiente 

urbano, e um dos modos previstos pelo Estatuto da Cidade seria os instrumentos tributários, 
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que podem ter um contato direto com os habitantes da urbe, influenciando-os para que cuidem 

da própria cidade. 

Ademais, cabe destacar que existem diversos outros tributos capazes de afetar a vida 

das pessoas dentro do meio urbano no intuito de preservar o meio ambiente equilibrado, 

entretanto, limita-se, neste estudo, aos expostos pelo Estatuto da Cidade, os quais o legislador 

já os elencou como os mais adequados para a construção de políticas urbanas. 

É previsto, também, para outros tipos de serviços urbanos, uma tributação diferenciada 

em virtude da função socioambiental do imóvel. Conforme dispõe o art. 47 do Estatuto da 

Cidade: “Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços 

públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social” (BRASIL, 2001, online). 

Assim, dependendo da utilidade do imóvel pode tanto haver uma sanção punitiva, como 

aumento de alíquotas para imóveis que poluam o meio ambiente, ou uma sanção positiva, 

como uma isenção para o imóvel que se adequar as normas ambientais. 

Ressalta-se que o próprio Estatuto dispõe que o fator capaz de justificar a tributação 

diferenciada tratando-se de política urbana seria o interesse social. Este seria o fator de 

discrímen que representaria a justificação da tributação extrafiscal, visando a proporcionar 

uma qualidade de vida digna aos habitantes da urbe. 

Ademais, para ilustrar outros tributos que influenciariam indiretamente no meio 

urbano, caberia destacar o imposto territorial rural (ITR) e o imposto de renda (IR).  

O primeiro seria o fato de que a sua cobrança excessiva pode ser prejudicial para o 

desenvolvimento urbano, pois facilitaria o êxodo rural de agricultores pobres indo morar nos 

grandes centros urbanos. E o segundo, estaria de acordo com a tributação da renda do setor 

imobiliário, evitando a especulação sobre imóveis abandonados ou subutilizados (PINTO, 

2012, p. 84). 

Ainda, mesmo que a tributação ambiental seja uma solução positiva por parte do poder 

público para influenciar indiretamente a preservação ambiental, é importante atentar para o 

risco de o Estado aumentar excessivamente a carga tributária sobre o contribuinte, por isso 

fica a cautela sobre uma oneração excessiva. 

É inviável em se falar em criar um novo tributo, pois poderia influenciar 

negativamente o mercado e provocar uma redução da economia, ocasionando uma diminuição 

e retrocesso de mercadorias produzidas com padrões sustentáveis, ou seja, o novo tributo iria 

ser mais prejudicial do que benéfico. 

Enfim, quando a tributação ambiental é utilizada de forma inteligente, ela pode ser um 

poderoso instrumento fiscal para que o Estado influencie a atividade econômica em busca de 
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um crescimento tanto econômico quanto de respeito ao meio ambiente, pois, caso ocorra 

danos ambientais, a tributação extrafiscal incidirá para reparar os danos causados. Nesse 

sentido, modifica-se a lógica cruel que prescreve a divisão dos danos ambientais a população 

como um todo e garante a privatização do lucro (GORDILHO, 2011, p. 106). 

Os instrumentos tributários previstos no Estatuto da Cidade deverão funcionar para 

atingir os objetivos da função socioambiental da cidade, no qual a tributação com fins 

ambientais poderão operar como mecanismo de arrecadação de fundos para serem utilizados 

em prol de projetos urbanísticos que beneficiem a preservação ambiental, como também 

possuirá a função de induzir na sociedade comportamentos em favor do meio ambiente. 

Muitos mecanismos tributários, contudo, que poderiam ser utilizados na busca de uma 

cidade sadia, não são aproveitados em virtude da omissão da administração pública. 

Conforme será visto, por exemplo, na falta de aplicação do IPTU progressivo no Município 

de Fortaleza, cidade que conta com quase 3.000.000 de habitantes e problemas urbanísticos 

graves provocados pela pobreza da população e falta de fiscalização. 

Nos próximos tópicos, são investigados os instrumentos tributários elencados pelo 

Estatuto da Cidade, como os incentivos e benefícios fiscais e financeiros, a contribuição de 

melhoria e o IPTU. 

5.3.1  Incentivos e benefícios fiscais 

O Estatuto da Cidade, em seu art. 4º, inciso IV, “c”, dispõe sobre o uso de incentivos e 

benefícios como modo de instrumento tributário realizador da política urbana. Nesse tópico, é 

observado de que forma ele pode ser implementado pelos gestores públicos municipais, a fim 

de cumprir sua função socioambiental da cidade. 

Cavalcante (2012b, p. 108) aduz que a prática de uso de incentivos e benefícios fiscais 

tem sido um importante instrumento capaz de mudar a percepção no Brasil de como a 

tributação ambiental é entendida: 

Essa fase de concessão de incentivos é bem característica da tese do protetor-

recebedor, que com o tempo chegar-se-á ao equilíbrio de já ter incorporado nas 

atividades empresariais a obrigatoriedade de boas práticas ambientais, passando a 

vigorar assim, o próximo estágio da sustentabilidade que será o de não protetor-

infrator. 

A tributação ambiental utiliza-se desses instrumentos econômicos para atingir a sua 

finalidade de proteção ambiental. O primeiro passo que o tributo poderia ter seria de uma 
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maior alíquota para atividades causadoras de danos ambientais, enquanto que a segunda ação 

poderia ser a de estímulo para ações benéficas para o meio ambiente (NABAIS, 1998, p. 652). 

A função promocional do direito de Bobbio de incentivar condutas que sejam 

socialmente adequadas se enquadra no modelo proposto dos incentivos fiscais que buscam 

facilitar com que as pessoas adequem suas condutas à previsão legal. Tratariam de sanções 

positivas (isenções) para aqueles que buscassem adequar seus comportamentos com a visão 

ambientalmente desejada. 

Diversos instrumentos fiscais de incentivos e benefícios podem ser utilizados, como a 

isenção total ou parcial, a anistia, a redução de alíquotas e a redução da base  

de cálculo, os quais serão vistos adiante, de que forma eles podem ser utilizadas para a 

preservação ambiental. 

Por outro lado, deve-se atentar para a prática de conceder benefícios que podem vir a 

prejudicar todo o sistema criado para resguardar o meio ambiente urbano. Como expõe 

Sebastião (2011, p. 231), não pode mais se tolerar incentivos e vantagens fiscais em direção 

contrária ao interesse ambiental: “a eliminação de exações e também de incentivos fiscais que 

eventualmente estejam em desacordo com a diretriz constitucional de proteção ambiental, a 

fim de que não se prejudique a construção de um verdadeiro sistema tributário ambiental”. 

Exemplos de mecanismos que influenciariam negativamente o meio ambiente seriam 

aumentar a expansão das zonas urbanas; incentivar o uso de automóveis para a locomoção ao 

trabalho ou a compra deste para a empresa; normas urbanísticas que privilegiam o 

amarrotamento e a drenagem de terras alagadas. 

Assim, ao se buscar diminuir os efeitos das externalidades ambientais, deve se estar 

atento para que não existam outros meios jurídicos que estejam agindo em sentido contrário. 

Dessa forma, não seria razoável implementar mecanismos tributários antiecológicos, que irão 

comprometer a ideias dos tributos com finalidade ambiental. 

Caberia aos municípios, por meio de sua competência legislativa em disciplina 

tributária, estabelecer ou não esses tributos, estimulando as pessoas, como os proprietários de 

imóveis, a terem condutas que se alinhem com a política urbana traçada pelo poder público. 

A isenção é um dos modos de incentivo fiscal mais utilizado, ela consiste em uma das 

causas possíveis de exclusão do crédito tributário, estipulada no art. 175, inciso I, do CTN.  

A isenção é quando o legislador desobriga o contribuinte ou determinada situação fática, do 

devido pagamento do tributo, com a intenção de estimular uma conduta, seja ela negativa ou 

positiva (SEBASTIÃO, 2011, p. 153). 
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Assim, a isenção como instrumento tributário, pode incentivar bastante o 

desenvolvimento sustentável, pois ela é caracterizada pela função extrafiscal, podendo 

promover condutas dos contribuintes (SALMITO, 2014, p. 9). Assim, ela é considerada como 

uma sanção premial para aqueles que realizarem comportamentos de acordo com a função 

socioambiental da cidade. 

Algumas possibilidades para sua utilização poderia ser o uso da isenção do imposto de 

importação para produtos que são ecologicamente corretos, ou outros produtos que tem por 

finalidade a proteção ambiental. Outros casos podem ser enumerados, como: “Em relação ao 

ITBI e ao ITCMD, seria possível a concessão de isenção para bens destinados a criação de 

áreas de preservação ambiental ou áreas destinadas a tender a função social da propriedade” 

(PINTO, 2012, p. 345). 

Como também pode-se citar a Lei municipal nº 691/84, do Rio de Janeiro, que 

concede isenção de IPTU para os imóveis reconhecidos em lei como de interesse ecológico, 

que tenham boa condição de estado, ou também para as áreas consideradas como reservas 

florestais, com área de 10.000 m² (dez mil metros quadrados) que estejam ocupadas por 

espaço verde. 

A anistia, semelhante à isenção, é considerada como uma figura de exclusão do crédito 

tributário no art. 175, inciso II, do CTN. Ela pode ser compreendida como a exclusão do 

crédito tributário em relação a penalidades pecuniárias, quando o legislador confere esse 

beneficio para o sujeito passivo em uma situação, que impossibilita a constituição do crédito 

tributário. 

No que se refere ao seu efeito extrafiscal ambiental, poderia ser utilizada caso se 

enquadrasse com a regra contida no art. 181, inciso II, do CTN, “concedida em determinada 

região do território da entidade tributante, em função a elas peculiares” (BRASIL, 1966, 

online). Conforme explica Salmito (2014, p. 10), é difícil a aplicação da anistia como um 

benefício ambiental, visto que o enunciado normativo não dispõe claramente o fato gerador. 

A redução de alíquotas, e também a alíquota zero, é um meio utilizado pincipalmente 

para servir a política de comércio exterior, com a diminuição ou majoração das alíquotas do 

imposto sobre produtos industrializados (IPI), imposto sobre a exportação (IE), imposto sobre 

importação (II), e imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços (SEBASTIAO, 2011, 

p. 154-155). 

Um exemplo de redução de alíquota no caso de tributação ambiental é a Lei do 

PIS/COFINS (Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005), que, em seu art. 5º, § 1º, concede a 

dedução do quantum debeatur da matéria-prima que for usada na manufaturação do biodiesel. 
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Outros casos que merecem destaque seria a alíquota menor do IPI para os casos de veículos 

que sejam movidos a álcool, de acordo com o Decreto Federal nº 755/93. 

Essas reduções de alíquotas para combustíveis menos poluentes representam uma 

tentativa de se buscar respeitar a função socioambiental da cidade, pois evita-se degradar 

ainda mais o ar das grandes metrópoles, que já se encontram em situações desagradáveis de se 

respirar
73

. Aliás, o Supremo Tribunal Federal (STF)
74

 já julgou lícita a utilização de alíquotas 

diferentes em razão do grau de poluição que é gerada pela emissão de poluentes. 

Ademais, a redução de alíquota de 18% para 12% quando se tratar de ICMS para 

máquinas e equipamentos com fins de servirem na indústria, visando a evitar impactos 

ambientais. Outra legislação presente também no mesmo estado federativo e que trata 

igualmente sobre ICMS é a Lei nº 2.273/94 que permite um prazo de pagamento especial para 

a fábrica que use tecnologia limpa (GORDILHO, 2011, p. 112). 

Por fim, cabe o estudo da redução da base de cálculo no que concerne aos incentivos 

fiscais. De acordo com Sebastião (2011, p. 156), é como se fosse uma “isenção parcial com 

mais propriedade, forma exonerativa mediante redução ocorrida no critério quantitativo”. 

Dessa forma, é usual que na seara do meio ambiente empregue-se essa técnica seja utilizada 

para incentivar condutas (SALMITO, 2014, p. 12). 

Exemplo interessante é a Lei nº 1.361/2000, do Estado do Acre, que estabelece a 

outorga de incentivos fiscais como a redução da base de cálculo, caso as empresas utilizem 

matéria prima de acordo com os parâmetros da sustentabilidade. De acordo com o art. 8º, só 

podem receber benefícios ficais se estiverem com todas as normas ambientais observadas. 

Além do mais, a referida lei criou um fundo sustentável mantido pela arrecadação dos tributos 

dessas empresas que fazem parte do programa, o qual busca financiar projetos, planos e 

programas que permitam o desenvolvimento sustentável. 

Ainda, é entendida, pela jurisprudência do STJ
75

, a impossibilidade do tributo 

ambiental, seja qual for seu tipo (imposto, taxa...) não pode ser considerado como englobado 

                                                 
73

 Segundo estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde sobre a qualidade do ar nas cidades brasileiras, 

das 45 cidades analisadas, 40 estão fora dos padrões da saúde recomendável o que representa dados alarmantes. 

Em 2013 cerca de 40 mil pessoas morreram no Brasil em virtude da má qualidade do ar. Disponível em: 

https://saude.abril.com.br/bem-estar/poluicao-a-doenca-esta-no-ar/ 
74

 “Tributário. Estado de São Paulo. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Lei 6.606/89, com as 

alterações das Leis 7.002/90 e 7.644/91. Pretensa incompatibilidade com as normas dos arts. 24, §3º; 150, II e 

IV, e 14, III, “a”, da Constituição. [...]. Diferença de alíquotas em razão da natureza do combustível (álcool e 

gasolina) que por contemplar coisa distintas, não ofende o princípio da isonomia, nem configura tributo 

progressivo.” (STF - RE 236931-8/SP, Relator:  Min. Ilmar Galvão, j. 10/08/1999, Primeira Turma, DJ 

29/10/1999). 
75

 “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA. NATUREZA JURÍDICA DA EXAÇÃO QUESTIONADA 
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pelo tributo simplificado, que gozam algumas pessoas jurídicas, por ausência de previsão 

legal. Por exemplo, o SIMPLES Nacional, que é um regime tributário condensado e 

favorecido, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Por fim, percebe-se como os incentivos e benefícios fiscais podem servir para 

promover o uso de externalidades positivas que visem a proteger e resguardar o meio 

ambiente urbano. A função socioambiental da cidade é exercida por meio desses incentivos e 

benefícios fiscais que funcionam como encorajadores de práticas benéficas a natureza e a 

sociedade. 

5.3.2  Contribuição de melhoria 

A Constituição Federal de 1988 traz diversos tipos de contribuições, como as 

contribuições de melhoria, “contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio 

econômico e as de interesse das categorias profissionais ou econômicas” (BRASIL, 1988, 

online). O primeiro tipo será abordado no presente trabalho, que pode possuir uma função de 

auxiliar na tributação ambiental. 

De acordo com o art. 145, inciso III, da CF/88, a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os municípios poderão fixar a criação da contribuição de melhoria a qual seja decorrente de 

de obra pública realizada em uma área que trouxe uma valorização para as propriedades ao 

redor. Esse tipo de tributo se caracteriza por ter seu elemento do fato gerador ligado às 

melhorias obtidas ao imóvel do sujeito passível. 

A contribuição de melhoria é um dos instrumentos tributários previstos pelo  

Estatuto da Cidade, em seu art. 4º, inciso IV, “b”, para que se realize a política urbana.  

                                                                                                                                                         
DEFINIDA PELO STF, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE 416.601/DF. INCLUSÃO DA TAXA 

REFERIDA NA SISTEMÁTICA DE ARRECADAÇÃO SIMPLIFICADA (SIMPLES). DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS LEIS 9.317/96 E LC 123/2006. 1. Discute-se no recurso especial a 

possibilidade de inclusão da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, instituída pela Lei 6.938/81, 

alterada pela Lei 10.165/2000, destinada ao IBAMA no Sistema Integrado de Recolhimento de Tributos - 

SIMPLES. 2. O STF, no que diz respeito à natureza jurídica da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - 

TCFA, instituída pela Lei 10.165/2000, que alterou a Lei 6.938/1981, por ocasião do julgamento do RE 

416.601/DF, decidiu que a hipótese de incidência da taxa em destaque decorre da fiscalização de atividades 

poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, ou seja, remunera o exercício do poder de polícia do Estado 

exercido pelo IBAMA. 3. A forma simplificada de tributação (SIMPLES) engloba o recolhimento exclusivo de 

tributos e contribuições expressamente elencados na Lei 9.317/96 e LC 123/2006. Não se revela possível 

abranger no sistema de arrecadação diferenciado, por ausência de previsão legal, a Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental -TCFA, cuja finalidade específica decorre do poder fiscalizador do IBAMA, em face da 

previsão contida no art. 145, II, da Constituição Federal de 1988, conforme já decidiu o STF no julgamento do 

RE 416.601/DF. 4. Recurso especial provido.” (STJ - REsp 1242940/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 

23/10/2012, Primeira Turma, DJe 26/10/2012) 
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Ela é caracterizada por ser um tributo vinculado a uma atuação estatal, que se baseia em uma 

obra pública a qual resulte em uma apreciação imobiliária. 

Autores, como Reis (2011, p. 50), a chamam de contribuição de melhoria “verde”, que 

seriam a mesma aplicação da natureza do tributo, só que agora voltado para preservação e 

proteção ambiental. Não é uma nova modalidade de tributo, com aduz Reis (2011, p. 50): 

“Não se trata, obviamente, de se criar nova categoria de tributo, mas, de se utilizar os já 

existentes, dentre os quais, a contribuição de melhoria, seja em seu aspecto fiscal ou 

extrafiscal visando à proteção do meio ambiente”. 

Utiliza-se a estrutura existente do tributo atual com enfoque agora na perspectiva 

ambiental. Com criação do Estatuto da Cidade, principal vetor de normatização de política 

urbana, busca-se incentivar com que o poder público recupere os investimentos feitos que 

causaram valorização de imóveis privados, é o que se entende por princípio da afetação das 

mais valias. 

Costa (2014, p. 109) explica que o princípio da afetação das mais valias ao custo de 

urbanização preconiza que os proprietários de imóveis urbanos devem retribuir os gastos 

provenientes da obra pública, mas claro que somente no valor do benefício por eles obtido 

pela melhoria. 

Como visto na segunda seção deste estudo, a urbanificação é o processo urbanísticos 

de correção ocasionadas pela urbanização desenfreada ao qual passou o país no período de 

transição da população do campo para a cidade. Este seria um instrumento tributário que 

poderia ser utilizado para minimizar os impactos causados pela deficitária estruturação das 

cidades. 

Este referido princípio possibilita uma aproximação das normas urbanísticas com a 

seara do direito tributário, funcionando como um elo capaz de servir para conectar o interesse 

privado e público. Ao arrecadar receitas geradas por obras públicas para que se possa investir 

em prol de interesses coletivos, permite-se que se criem novas políticas urbanas financiadas 

pela tributação ambiental. 

É previsto no art. 2º, inciso IX, do Estatuto da Cidade, que todos os habitantes da urbe 

devem contribuir com uma justa distribuição dos ônus e benefícios resultante do processo de 

urbanização, devendo, assim, a contribuição de melhoria servir como um instrumento de 

política urbana capaz de equilibrar, ou tentar, os gastos igualmente entre a sociedade, pois ela 

visa a melhorar a qualidade de vida de todos os habitantes. 

Existem alguns questionamentos se esse tributo poderia ter ou não um caráter 

extrafiscal. Por conter um caráter vinculado, pergunta-se se seu aspecto retributivo, pelos 
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benefícios trazidos ao imóvel provenientes de benfeitorias, seria um obstáculo ao uso 

extrafiscal (SEBATIÃO, 2011, p. 169). 

Horvath (2002, p. 66) destaca também sobre essa questão, se seria possível ou não o 

uso da extrafiscalidade nesse tributo, pois o respectivo tributo poderia incidir somente sobre a 

valorização que imóvel teve, não havendo margem para uma cobrança a mais pela obra, que 

se limita individualmente ao benefício trazido. 

Entende-se, entretanto, que a contribuição de melhoria é capaz de possuir natureza 

extrafiscal. Reis (2011, p. 51) destaca o papel tanto fiscal de arrecadar fundo para obras 

públicas quanto extrafiscal de beneficiar a execução da política ambiental e urbana, sendo um 

instrumento capaz de trazer mais vantagens para a melhoria de vida nas cidades. 

Percebe-se, dessa forma, como o referido tributo pode ser utilizado com o viés de 

arrecadar fundos para corrigir problemas urbanos ambientais presentes nos municípios 

brasileiros, podendo ser um instrumento de política urbana para ser aplicado pelos gestores 

públicos em áreas específicas. 

Ademais, Monteiro (2014, p. 253) também reforça o posicionamento de utilização do 

tributo, afirmando que todo mecanismo de proteção ambiental possui seu valor, tanto de 

forma mais incisiva quanto discreta. Os instrumentos de tutela ambiental não podem ser visto 

de forma isolada, um por um, devem ser analisados de forma mais ampla. 

Assim, se caracteriza ser possível a sua utilização para a promoção de políticas 

urbanas e ambientais, e que por isso é cabível a sua extrafiscalidade para que sirva de 

financiamento de obras e serviços que atendam ao interesse coletivo, materializando, dessa 

forma, o princípio da função socioambiental da cidade. 

Entretanto, frente às dificuldades de implantação desse tributo no ordenamento 

jurídico brasileiro, ele acaba não possuindo muita praticidade. O CTN prevê, em seus arts. 82 

e 83
76

, normas gerais para a instauração desse tipo de cobrança. Em virtude do seu processo 
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 Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de 

que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o 

acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos: 

I - publicação prévia dos seguintes elementos: 

a) memorial descritivo do projeto; 

b) orçamento do custo da obra; 

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição; 

d) delimitação da zona beneficiada; 

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas 

diferenciadas, nela contidas; 

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos 

elementos referidos no inciso anterior; 
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de implantação ser intricado, torna seu uso de difícil inserção, principalmente levando em 

consideração a situação da organização administrativa deficitária na qual muitos municípios 

brasileiros se encontram (COSTA, 2014, p. 116). 

Dentre as dificuldades para se cobrar pelo tributo, pode-se destacar a dificuldade do 

poder público de estabelecer um orçamento definido e também a capacidade do cidadão de 

impugnar os valores que serão gastos, fatos esses que podem dificultar ainda mais a realização 

desse tributo ou até a mais valia gerada pela intervenção pública. A jurisprudência do STJ
77

 

confirma o entendimento de que para se cobrar esse tributo necessita-se de lei específica 

prévia e a comprovação da valorização imobiliária, requisitos estes que prejudicam a sua 

aplicação. 

Pinto (2012, p. 253) ressalta outros fatores que obstam a sua implementação, um seria 

porque a administração pública ao cobrar o tributo visaria erroneamente receber o chamado 

cost assessment (cobrança de custo), ao invés do benefit assessment (cobrança pelo 

beneficio), que seriam ambos termos utilizados pela doutrina norte americana sobre special 

assessement (cobrança especial). 

O cost assessment seria cabível se fosse feito exclusivamente uma obra para 

determinada comunidade usufruir de seus benefícios, por meio de requerimento dos 

interessados e no quais todos irão efetuar o pagamento pro rata entre eles, funcionaria quase 

como um contrato entre a administração público e os particulares interessados. 

O que é uma hipótese distinta do que seria a contribuição de melhoria, esta última é 

possui, sim, um caráter contraprestacional, que é vinculado a um serviço público de natureza 

ambiental, porém ele é orientado pelo princípio do custo benefício (MONTEIRO, 2014, 

p. 253). 

Alerta Monteiro (2014, p. 254) que este é no momento um tributo pouco utilizado de 

fato pela administração pública, mas que possui importante potencial de aumentar a 

preservação ambiental e a qualidade de vida dos habitantes da urbe, pois ele possui efeitos 

fiscais arrecadatórios essenciais para financiar grandes obras, quanto efeitos extrafiscais no 

                                                                                                                                                         
III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o 

inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial. 

§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se 

refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores 

individuais de valorização. 

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, 

da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo. 
77

 “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. A instituição da contribuição de melhoria depende de 

lei prévia e específica, bem como da valorização imobiliária decorrente da obra pública, cabendo à 

Administração Pública a respectiva prova. Recurso especial conhecido, mas desprovido.” (STJ – REsp 

1326502/RS 2012/0112060-4, Relator: Min. Ari Pargendler, j. 18/04/2013, Primeira Turma, DJe 25/04/2013). 
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sentido de proteção da natureza, seu uso serve também para servir como mecanismo educador 

para a população acerca da educação ambiental. 

Guerreiro (2008, p. 15) expõe a experiência alemã sobre o tema “Segundo a doutrina 

alemã, ohne Erschliessungsbeitrag ist keine Erschliessung möglish (sem contribuição de 

melhoria nenhuma urbanização é possível)” e até mesmo seu nome Erschliessungsbeitrag 

significa contribuição de urbanização. O referido autor expõe que a pressão da população de 

se construir obras públicas de qualidade faz com que o estado tenha que providenciar 

diferentes métodos de arrecadação para conseguir cumprir seu papel. Na Alemanha, a 

contribuição de melhoria é bastante utilizada pelos municípios na gestão urbana, sendo 

inclusive de competência exclusiva destes, pois ela pode executar a política urbana por meio 

de obras públicas. 

O autor explica que a contribuição de melhoria seria uma das soluções para resolver o 

imenso déficit urbanístico que está presente na maioria das cidades brasileiras, o uso do 

tributo poderia melhorar o planejamento urbano nos países subdesenvolvidos, que sofrem 

com a falta de recursos. 

Cavalcante (2014, p.131-312) aduz que é um tributo que vem sendo mais utilizado no 

Brasil, o que é um fator positivo, pois permite uma maior transparência fiscal da 

administração pública, pois ele vem já planejado desde o momento inicial de sua aplicação. 

Deve-se, entretanto, se tomar cuidados para que esse tributo não possa ser cobrado além do 

limite do valor agregado a propriedade urbana pela obra pública, pois senão se trataria de 

verdadeiro tributo sobre a propriedade, se tornando um outro IPTU, o que desvirtuaria 

totalmente a sua essência. 

Portanto, este seria um tributo capaz arrecadar fundos de proprietários de imóveis que 

se valorizaram em virtude de investimentos realizados pela administração pública. Ela 

permite com que uma parte da receita investida retorne para o poder público para ser 

novamente utilizada em novos projetos urbanos que viabilizem uma melhoria de vida dos 

habitantes da urbe. 

Assim, percebe-se que este tributo é viável para a preservação ambiental no meio 

ambiente urbano, Reis (2011 p. 52), afirma que “é ponto pacífico de que a contribuição de 

melhoria “verde” pode e deve ser usada pelo Estado como instrumento de proteção ambiental, 

desde que a obra pública construída e que valorizou os imóveis adjacentes, seja de cunho 

ambiental”. 

Um exemplo prático seria o caso do município do Rio de Janeiro, que, por meio da 

Lei nº 1.364/88, permite a cobrança da contribuição de melhoria em hipóteses de arborização, 
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construção e ampliação de parques, melhoramentos de praças, desenvolvimento de plano de 

aspecto paisagístico. 

Por fim, trata-se de um tributo que ainda é pouco utilizado para a proteção do meio 

ambiente urbano, mas que possui uma possibilidade de ser mais utilizado para beneficiar a 

cidade e a vida dos seus habitantes. Não é um tributo que visa a inibir ou desincentivar os 

danos ambientais causados pelas pessoas, mas visa a arrecadar verbas geradas por obras ou 

serviços públicos que venham a beneficiar a preservação ambiental. 

5.3.3  IPTU 

Analisa-se, aqui, o último instrumento tributário, o IPTU, que encontra em diversos 

dispositivos no ordenamento jurídico pátrio. Em seu caráter extrafiscal, no qual busca atender 

aos anseios de política urbana, o IPTU encontra expressa previsão constitucional no art. 182  

da CF/88
78

 que permite o uso de alíquotas progressivas como forma de promover o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e no Estatuto da Cidade no art. 4º, inciso IV, 

“a”, e art. 7º, que prevê este como um instrumento de política urbana. 

Na Carta Maior também se fixa o caráter fiscal, o qual permite que os municípios 

cobrassem o IPTU com fins arrecadatórios, de acordo com seu art. 156, § 1º, de forma 

progressiva em razão do valor do imóvel e em seu § 2º que autoriza o uso de alíquotas 

diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. 

Dessa forma, haveria duas formas do município cobrar o tributo: a primeira teria 

finalidade arrecadatória de gerar receita para o Estado; e a outra teria uma finalidade 

extrafiscal (além da finalidade fiscal que também estaria presente), que poderia ser cobrado  

de maneira progressiva, atendendo ao princípio da função social da cidade e da propriedade. 

O STF autoriza cobrança do IPTU com progressividade extrafiscal a fim de garantir a 

função social da propriedade urbana, veja-se: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. IPTU. PROGRESSIVIDADE. LEI LOCAL INSTITUÍDA APÓS A 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000. CONSTITUCIONALIDADE. 

CONDIÇÕES PREVISTAS PELO ESTATUTO DA CIDADE. 

                                                 
78

 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 

o bem- estar de seus habitantes. 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, 

nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 

promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
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INAPLICABILIDADE. 1. A progressividade extrafiscal, baseada na função social 

da propriedade, sempre foi permitida pelo texto Constitucional. Esta é a modalidade 

de progressividade que se opera conforme as condições previstas pelo Estatuto da 

Cidade. 2. A progressividade fiscal, dita arrecadatória, só foi viabilizada após 

constar da Constituição Federal o permissivo trazido pela Emenda Constitucional nº 

29/2000. Nesse caso, a progressividade é mecanismo de concreção da capacidade 

contributiva e opera-se com a majoração de alíquotas em relação diretamente 

proporcional ao aumento da base de cálculo. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STF - ARE 639632 AgR, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, 

j. 22/10/2013, Primeira Turma, DJe 22/11/2013)
79

 

Ademais, o art. 182, § 4º, inciso II, da CF/88, estabelece a possibilidade da 

progressividade extrafiscal do IPTU nos planos diretores dos municípios, como forma de 

proteger a função social da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, tributando de 

forma mais onerosa às propriedades que não utilizem adequadamente seu espaço e 

desrespeitem as normas ambientais. 

Dessa forma, a progressividade do IPTU, prevista no artigo supramencionado, trata-se 

de um instrumento o qual a função social da cidade possui para ser aplicada, onde se tributaria 

de forma mais gravosa os proprietários de bens imóveis que não utilizam adequadamente seu 

imóvel. Nesse sentido, esclarece Faria (2012, p. 8) que: “[...] o IPTU é imposto utilizado 

como instrumento de política urbana e da consolidação da função social das cidades. Nesse 

aspecto, tal tributo, utilizado em seu caráter extrafiscal tem condão de estimular e 

desestimular condutas”. 

Sendo assim, a função socioambiental das cidades pode ser exercida pelo IPTU, que é 

um dos mais importantes, ou maior, instrumento tributário de viabilização desta. Este tributo 

permite arrecadação fiscal de receitas importantes para a manutenção das atividades 

essenciais da cidade, além de possuir em certas ocasiões função extrafiscal capaz de melhor 

aproveitar o uso da propriedade privada no meio urbano. 

O texto constitucional estabelece normas gerais que servirão de parâmetro para a 

elaboração do respectivo tributo. Assim, foi criada o Estatuto da Cidade, que regula os arts. 
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 O relator do caso, o ministro Luis Roberto Barroso esclarece: “A progressividade extrafiscal do IPTU é 

admitida pela Constituição Federal desde a sua edição. Trata-se da progressividade-sanção, que busca compelir o 

proprietário de imóveis a conferir ao bem uma destinação consentânea com sua função social. Esta é a 

modalidade de progressividade tratada pelo Estatuto da Cidade. Noutro giro, a progressividade fiscal, dita 

arrecadatória, só foi viabilizada após constar da Constituição Federal o permissivo trazido pela Emenda 

Constitucional nº 29/2000. Sob esse prisma, a progressividade é mecanismo de concreção da capacidade 

contributiva e opera-se por intermédio da majoração de alíquotas em relação diretamente proporcional ao 

aumento da base de cálculo do tributo. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 586.693, Rel. Min. Marco 

Aurélio, que teve a repercussão geral da questão constitucional reconhecida por esta Corte, assentou, por 

unanimidade, a constitucionalidade do regime de alíquotas progressivas de IPTU com base no valor venal do 

imóvel. Na assentada, decidiu-se que a lei municipal em discussão na ocasião atendia aos ditames constitucionais 

no que veio a introduzir a progressividade não apenas quanto à destinação, mas também no tocante ao valor 

venal do imóvel.” (STF - ARE 639632 AgR, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, j. 22/10/2013, Primeira Turma, 

DJe 22/11/2013). 
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182 e 183 da CF/88, e prevê disposições a serem seguidas pelo município. O tributo, 

entretanto, não será cobrado de forma progressiva imediatamente, pois ele está condicionado 

ao desrespeito do art. 5º
80

, caput, previsto no referido código, o qual poderá estabelecer 

prazos de parcelamento, de “edificação ou utilização compulsórios do solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado” (BRASIL, 2001, online). 

Foi previsto em seu art. 7º, a possibilidade da progressividade no tempo, que permite 

os administradores municipais formularem políticas urbanas
81

. A lei afirma que se as 

condições previstas legalmente não forem cumpridas poderá o município aumentar as 

alíquotas progressivamente. O imposto com alíquotas progressivas previsto no Estatuto da 

Cidade representa um ônus para o contribuinte que não atenda às normas legais de proteção 

urbana estipuladas em seus arts. 5º e 7º. 

Assim, o IPTU é um meio importante para efetivação do meio ambiente urbano-

sustentável, como ressalta Pinto (2011, p. 192): “[...] o IPTU é um importante instrumento de 

política urbana, utilizado, nesse caso, com finalidade extrafiscal, por meio de alíquotas 

progressivas no tempo, e também pode ser utilizado por intermédio da seletividade de 

alíquotas”. 

Desse modo, é fácil perceber que o IPTU progressivo representa um importante 

instrumento de viabilizar políticas públicas de proteção ao meio ambiente urbano, buscando 

garantir a função social da cidade. O imposto tanto pode servir como um ônus para aqueles 

que poluem, por meio das alíquotas progressivas que irá tributar de forma mais gravosa, 

quanto pode servir como incentivador de práticas ambientalmente desejadas se conceder 

algum tipo de benefício para o proprietário do imóvel urbano. 

Para Dantas (2014, p. 370), “o imposto sobre propriedade territorial urbana (IPTU) 

com viés ambiental – denominado IPTU verde – pode ser um instrumento eficaz para a 

efetividade da função socioambiental da propriedade privada”, pois ele pode servir como 

indutor de condutas que sejam ambientalmente desejadas. 

Cavalcante (2016, p. 451) explica que o IPTU verde trata sobre benefícios fiscais 

atribuídos para as pessoas que adotem os princípios da sustentabilidade em seus imóveis, na 

qual destaca que muitas são as possibilidades de redução do IPTU verde para os contribuintes 
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 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. 
81

 Art. 7º Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 5º desta 

Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5º do art. 5º desta Lei, o Município procederá à aplicação 

do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração 

da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. 
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que adotarem as medidas desejadas. Observa-se que cidade sustentável, mais limpa, também 

constitui importante fator para cumprimento do princípio da função socioambiental das 

cidades. 

Com o objetivo de promover a preservação do meio ambiente urbano, diversos 

municípios elaboraram projetos de IPTU com fins ambientais que buscam preservar ou 

recuperar a natureza. A seguir, são observados alguns exemplos. 

Em Guarulhos/SP, por meio do art. 61, da Lei nº 6.793/10, será concedido desconto de 

até no máximo 20% (vinte por cento) no valor do IPTU devido, no caso de imóveis que 

adotem medidas ambientais previstas em lei, como sistema de captação da água da chuva, de 

reuso de água, sistema de aquecimento elétrico solar, de utilização de energia eólica, de 

implantação de telhado verde e outras interessantes sugestões. 

Em Curitiba/PR, por meio da Lei nº 9.806/00, em seus arts. 9 e 10, autoriza o poder 

executivo municipal a conceder incentivos para proteção de Bosques Nativos no município. 

Aliás, estima-se que no ano de 2012, 107 mil dos 544 mil imóveis registrados no município 

tiveram algum desconto ou isenção do pagamento do IPTU, isso demonstra como a utilização 

de instrumentos tributários premiais podem ser bem recebidos pela população (JAHNKE; 

WILLANI; ARAÚJO, 2013, p. 414). 

O município de Fortaleza/CE estabelece, na Lei Complementar nº 73, de 28 de 

dezembro de 2009, em seu art. 2º, a concessão de desconto de 5% (cinco por cento) no valor 

do IPTU, nos casos de imóveis que implantem a segmentação de resíduos sólidos, e que 

dispunham o material coletado para associações ou cooperativas de catadores de lixo. 

Cavalcante (2016, p. 454) expõe que essa é uma medida positiva, pois busca instigar a 

educação ambiental desde a origem do problema dos resíduos. 

Ademais, o município de Fortaleza possui legislação que autoriza a cobrança de  

IPTU progressivo, podendo ter sua alíquota majorada em até 15%, conforme o Decreto 

nº 13.716/15, art. 806, § 1º
82

, e também da Lei Complementar nº 62, 2 de fevereiro de 2009, 

arts. 216 e 217, que institui o plano diretor do município. A elaboração dessas normas, 
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 Art. 806. O terreno não edificado, subutilizado ou não utilizado, que não cumpra sua função social, nos termos 

do artigo 182 da Constituição Federal de 1988 e do Plano Diretor do Município, terá sua alíquota duplicada, em 

cada exercício, até atingir o limite de 15% (quinze por cento).  

§ 1º Após atingido o limite máximo da alíquota progressiva do caput deste artigo, sem que o proprietário tenha 

cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, fica facultado ao Município: 

I - manter a alíquota máxima de 15% (quinze por cento), até que se cumpra a função social;  

II - proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. 
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entretanto, não se encontra previsão de legislação que estipule uma área ou técnica para sua 

aplicação, faltando o legislador municipal definir regramentos específicos sobre o tema
83

. 

Desse modo, percebe-se como o uso do IPTU verde pode ser um importante indutor de 

condutas que sejam ambientalmente desejadas. Ele pode, por meio de sanções premiais, 

influenciar positivamente comportamentos futuros dos cidadãos, melhorando a qualidade de 

vida dos habitantes da urbe. 
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 A jurisprudência do STF entende que para ser possível a cobrança do IPTU é indispensável a elaboração de lei 

especifica anterior que imponha o aproveitamento do solo, assim entende-se: “APELAÇÃO. Ação anulatória de 

lançamento fiscal. IPTU. Progressividade extrafiscal. Inadmissibilidade. Cobrança que depende de lei específica 

para área incluída no plano diretor do município. Inteligência do artigo 182, § 4º, da CF [...] Recurso 

improvido”. No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se 

ofensa ao art. 182, § 4º, II, da mesma Carta. O recurso não tem condições de êxito. No acórdão recorrido está 

expressa a inexigibilidade do ITPU, porque, nos termos da Lei Federal 10.257/01 (Estatuto da Cidade), é 

imprescindível a edição de plano diretor do município e de lei específica que imponha o aproveitamento do solo, 

como se infere às fls. 206-208, in verbis: “No caso, não é possível a aplicação do IPTU progressivo no tempo, 

como forma coercitiva de observância da política urbana, na medida e que não foram observadas as regras 

estabelecidas na Lei nº 10.257/01. Com efeito, a apelante instituiu IPTU progressivo em áreas não edificadas por 

meio da Lei Complementar Municipal nº 113/01. Ocorre que, nos termos do artigo 182, § 4º, II, da 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 de cobrança do ITPU progressivo no tempo. Esta 

progressividade tem função extrafiscal e decorre da política de desenvolvimento urbano. Os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal são regulamentados pela Lei Federal nº 10.257/01, denominado Estatuto da Cidade. O 

procedimento de imposição do aproveitamento do solo, que deve anteceder a cobrança do IPTU progressivo no 

tempo, está previsto no art. 5º, in verbis: ‘Art. 5º. Lei municipal específica para área incluída no plano diretor 

poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórias do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação. 

[...] § 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’. Exige-se, portanto, lei específica que 

imponha o aproveitamento do solo, elaborada segundo parâmetros estipulados por lei federal. Além disso, é 

imprescindível que a área do imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado esteja incluída no plano diretor 

municipal e que o proprietário seja notificado para cumprir a obrigação, uma vez que, se esta for cumprida no 

prazo legal não haverá possibilidade de incidência do IPTU progressivo, nos termos do caput do artigo 7º do 

mesmo diploma legal [Estatuto da Cidade]. No caso dos autos, a Fazenda Pública do Município de Presidente 

Prudente não demonstrou que tenha elaborado Plano Diretor, que é uma das condições para a cobrança do IPTU 

com alíquotas progressivas, e nem que tenha editado lei específica impondo ao autor o aproveitamento do solo 

urbano não edificado”. Dessume-se, por isso, que a solução da lide se deu a partir da interpretação da Lei Federal 

10.257/01 (Estatuto da Cidade) que, dispondo sobre a cobrança do referido tributo com alíquotas progressivas, 

assentou ser imprescindível para a cobrança do IPTU na forma progressiva a prévia edição de plano diretor 

municipal e de lei específica que imponha aos munícipes o aproveitamento do solo. Desse modo, a violação à 

Constituição, se houvesse, seria indireta, o que não autoriza a admissão do recurso, conforme entendimento 

assente no Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Na admissibilidade do recurso extraordinário, exige-se, 

também, haja ofensa direta, pela decisão recorrida, à norma constitucional, não podendo essa vulneração 

verificar-se, por via oblíqua, ou em decorrência de violação a norma infraconstitucional. Não é bastante 

fundamentar o apelo extremo em alegação de ofensa a preceito constitucional, como consequência de 

contrariedade à lei ordinária. Se para demonstrar violência à Constituição é mister, por primeiro, ver reconhecida 

violação a norma ordinária, é esta última o que conta, não se cuidando, pois, de contrariedade direta e imediata à 

Lei Magna, qual deve ocorrer com vistas a admitir recurso extraordinário, ut art. 102, III, do Estatuto Supremo” 

(AI 203.077/SP, Rel. Min. Néri da Silveira). Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, caput).” 

(STF - ARE 775095/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/03/2014, DJe 28/03/2014). 
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6  CONCLUSÃO 

As cidades evoluíram ao longo dos séculos, servindo, inicialmente, como um meio de 

agrupamento dos seres humanos para sobrevivência e subsistência; e sendo, atualmente, um 

núcleo de agrupamento essencial para que a pessoa se desenvolva e exerça as mais diferentes 

tarefas, como trabalho, habitação, entre outras. 

O processo de urbanificação das cidades brasileiras expressou um crescimento 

desorganizado das metrópoles, no qual, muitas vezes, não ocorria um planejamento 

urbanístico organizado, e que por isso gerava-se danos ao meio ambiente urbano.  

O desenvolvimento sustentável é um conceito-chave no direito contemporâneo, devendo o 

ordenamento jurídico observá-lo em virtude de sua importância na atualidade, na sua possível 

aplicação em diferentes ramos, como o direito tributário e ambiental. 

A política urbana brasileira se desenvolveu tardiamente, demorando a se legislar sobre 

a matéria. Essa política, contudo, principalmente por meio da elaboração de novas legislações 

que vieram a tratar da temática, especialmente por meio da Constituição de 1988, que foi a 

primeira a falar sobre o assunto, e do Estatuto da Cidade, que trouxe diversos instrumentos a 

serem analisados, fomentaram bastante o estudo dessa área. 

O direito de propriedade também evoluiu, passando de uma visão individual de 

proteção contra o poder do Estado para uma visão coletiva, visando ao interesse social.  

Ao longo deste estudo, percebe-se como o direito de propriedade foi tratado desde a 

Constituição de 1824, e que sua funcionalização não é novidade da atual Carta Magna, pois já 

estava presente em outras. 

O Brasil vem abordando, no seu direito pátrio, a consolidação dos ideais da função 

social da propriedade e da cidade, conforme observado nos arts. 182 e 183 da Constituição 

Federal de 1988, e na legislação infraconstitucional, por meio do Estatuto da Cidade. Assim,  

o princípio da função social da propriedade e da cidade encontra-se devidamente resguardado 

no ordenamento jurídico brasileiro. 

A função social da cidade vai além dos tradicionais elementos de trabalho, habitação, 

transporte, cultura e lazer, trazidos pela Carta de Atenas de 1933. Atualmente, entende-se que 

a proteção ambiental ao meio ambiente urbano seria um novo paradigma a ser explorado.  

A função socioambiental da cidade não é apenas uma norma de conteúdo vazio. Por meio  

do Estatuto da Cidade foram positivados, no ordenamento jurídico brasileiro, diversos 

instrumentos capazes de lhe propor efetividade, dentre eles cabe destacar os instrumentos 

tributários e financeiros. 
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A função socioambiental decorre da função social da cidade; ela expressa, mais 

especificamente, a preocupação com um meio ambiente urbano equilibrado, proporcionado 

aos habitantes da urbe uma sadia qualidade de vida, modos de viver em harmonia com a 

natureza. 

A experiência no direito comparado, em especial, na América do Sul, mostra que 

muitos países também tratam da função socioambiental da cidade, o que permite a construção 

de políticas públicas em comum com o Brasil, a fim de promover um desenvolvimento 

regional. Países, como a Argentina, possuem o tributo da contribuição de melhoria para obras 

que visam ao benefício da cidade, servindo como fonte de arrecadação para a realização de 

obras e de políticas urbanas voltadas para o aperfeiçoamento da vida urbana, e de exemplo de 

prática que poderia ser aplicada no Brasil. 

O presente trabalho se dispôs a observar o elemento ambiental no âmbito da cidade e 

de que forma a tributação pode funcionar como componente principal nessa busca. No que 

tange ao aspecto tributário, a arrecadação do Estado com finalidade fiscal pode ser um 

importante mecanismo de arrecadação em proveito de se fazerem políticas urbanas voltadas 

para a preservação do meio ambiente urbano. Ainda, por meio de sua função extrafiscal,  

vai além, servindo como meio de modulação de condutas desejadas ambientalmente.  

Desse modo, percebe-se que os tributos têm o efeito tanto de sancionar práticas indesejadas 

quanto de arrecadar verbas para que o Estado realize políticas públicas cabíveis. 

A função socioambiental da cidade, na busca de uma materialização do bem-estar  

dos habitantes da cidade e de um respeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

utiliza-se de ferramentas tributárias capazes de efetivarem, na prática, modos de como isto 

será realizado. A tributação com fins ambientais busca responder às preocupações cada vez 

mais atuais sobre o meio ambiente; é relevante que o direito tributário se adeque a esse novo 

paradigma, auxiliando no intento de uma cidade sustentável que proporcione uma sadia 

qualidade de vida aos seus habitantes. 

A administração pública municipal pode promover a função socioambiental da cidade 

por meio dos instrumentos tributários previstos no Estatuto da Cidade. Este, enquanto norma 

balizadora, aponta, em seu art. 4º, os instrumentos tributários que seriam mais apropriados 

para a realização da política urbana; assim, foca-se a discussão, neste trabalho, em torno do 

IPTU, da contribuição de melhoria e dos incentivos e benefícios fiscais e financeiros. 

Por via dos incentivos e benefícios fiscais, é possível analisar como a tributação 

ambiental serve para incentivar práticas sustentáveis. Sendo assim, foram observadas algumas 

formas de como o tributo pode ajudar, como é o caso da anistia, da remissão, da redução de 
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base de cálculo, entre outros. Esses são exemplos de como a função promocional do Direito 

pode servir como fomentador de práticas, mediante sanções positivas e negativas, por 

exemplo, na isenção de tributos que favorecem a manutenção de áreas verdes. 

A contribuição de melhoria é um tributo ainda pouco aplicado no Brasil, mas que aos 

poucos essa realidade vem sido alterada e tem sido utilizando mais. Porém, esse tributo está 

presente em outros países como um importante instrumento de regulação urbana. A doutrina 

majoritariamente chama a atenção para seu potencial de ser mais usado pelos municípios 

brasileiros; caso fosse mais utilizado poderia ser um instrumento eficaz de arrecadação de 

fundos para que o Estado possa fazer políticas e obras públicas direcionadas para o 

aperfeiçoamento urbano-ambiental. 

O IPTU progressivo no tempo representa um forte instrumento de política urbana, 

capaz de proporcionar a efetivação da função socioambiental da cidade. Caso a propriedade 

não atenda a sua função social, ela pode sofrer consequências, tendo suas alíquotas majoradas 

progressivamente, ou caso ela atenda às normas ambientais municipais, podem ser concedidos 

benefícios, como a redução do valor do IPTU; servindo, assim, como meio de incentivar o uso 

adequado da propriedade na proteção do meio ambiente urbano. Destarte, esse imposto possui 

funções tanto fiscais quanto extrafiscais, podendo ser utilizado largamente pelos 

administradores públicos municipais na construção de uma cidade sustentável. 

A proteção indireta que os impostos proporcionam à cidade está no fato de que, 

mesmo não possuindo uma destinação específica, eles inibem comportamentos não desejados 

pelos particulares, pois se eles cumprirem as regras de incidência do tributo terão que arcar 

com custos maiores; o exemplo do IPTU progressivo ilustra essa situação. 

Vale destacar, que mesmo havendo a previsão legal desses instrumentos tributários, 

estes necessitam de efetivação por parte do poder público. Na cidade de Fortaleza não se 

utiliza o IPTU progressivo, não havendo, possivelmente, por falta de legislação específica, 

cobrança de imposto progressivo relativo às normas do Estatuto da Cidade. 

Assim, a tributação ambiental pode ser um instrumento utilizado pelo poder público a 

fim de servir como meio de arrecadação de receita para ser revertido em políticas e obras 

urbanas que objetivam a melhoria do espaço da cidade que cerca o homem, garantindo uma 

sadia qualidade de vida. 

Ante o exposto, não restam dúvidas de que o tributo com fins ambientais pode em 

muito beneficiar o desenvolvimento sustentável, promovendo um meio eficaz de efetuar a 

função socioambiental da cidade, e, dessa forma, obter uma harmonia em relação ao 

desenvolvimento da cidade preservado e proteger o meio ambiente urbano. 
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