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RESUMO 
 
Este trabalho tem o condão de abordar a temática da desapropriação-sanção que atinge 
a propriedade urbana que não cumpre a sua função social. Para tanto, é utilizada a 
Constituição Federal de 1988 como base para apontar a função social como condição 
ao direito de propriedade, ressaltando esse princípio quando relacionado à propriedade 
urbana. Expõe a importância do Estatuto da Cidade como regulamentador da Política 
Urbana, e, também, o plano diretor como elemento fundamental em relação aos efeitos 
que incidem sobre o proprietário desidioso. Analisa as características e indica os 
fundamentos legais da desapropriação-sanção. Aponta os pressupostos, seus 
elementos e as divergências doutrinárias em torno do tema, bem como analisa as 
peculiaridades e as dificuldades acerca do mencionado instituto através de uma 
pesquisa jurisprudencial e doutrinária.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Desapropriação-sanção; Função social; Propriedade urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 

This work has the power to address the theme of expropriation-sanction that affects the 
urban property that does not fulfill its social function. Therefore, the Federal Constitution 
of 1988 is used as a basis to point out the social function as a condition for the right to 
property, emphasizing this principle when related to urban property. It exposes the 
importance of the City Statute as a regulator of Urban Policy, and also the master plan 
as a fundamental element in relation to the effects that affect the insidious owner. 
Analyzes the characteristics and indicates the legal foundations of expropriation-
sanction. It points out the presuppositions, its elements and the doctrinal divergences 
around the theme, as well as analyzes the peculiarities and difficulties about the 
mentioned institute through a jurisprudential and doctrinal research. 
 
KEYWORDS: Expropriation-sanction; Social function; Urban property;  
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é resultado de uma detalhada revisão bibliográfica acerca 

do instituto da desapropriação-sanção como resultado do não cumprimento da função 

social da propriedade urbana, através do estudo da sua origem histórica, da doutrina 

e da jurisprudência. 

A ideia por traz do termo “função social da propriedade” remonta a período 

histórico longínquo, cuja análise, muito longe de ser exaustiva, será meramente 

exemplificativa, com o intuito de tentar evidenciar como referido termo surgiu e como 

a ideia “original” desenvolvida por teóricos ligados à Igreja Católica, acabou sendo 

superada com o passar dos anos. 

De forte influência da ideologia cristã até um melhor delineamento por teóricos 

jurídicos, a função social da propriedade acabou sendo uma ideia revisitada e, como 

outros instrumentos utilizados no Direito, acabou por se adaptar aos novos momentos 

da sociedade em que se encaixava. 

Neste momento, verificar-se-á que a ideia de uma propriedade absoluta e 

inatingível, receberá uma nova roupagem, classificando-se como o resultado de uma 

riqueza particular (proprietário) que justamente por possui-la, deverá dar-lhe a 

destinação esperada. 

Em território nacional, por sua vez, o termo ‘Função Social da Propriedade’ foi 

um grande avanço da Constituição de 1967 sendo um grande influenciador da ordem 

econômica e social. No entanto, a Constituição de 1988 foi a que positivou a união 

entre a propriedade e a função social considerado uma garantia individual conforme 

vemos no art. 170, inc. II, III e VI, da Constituição Federal de 1988. 

A função social, com o decorrer de todos esses anos e mutações no direito, 

não possui a mesma conceituação dos dias atuais, mas a doutrina e a jurisprudência 

são peças importantes para definir o seu significado e alcance no que tange a sua 

aplicação prática, mesmo que o seu texto permaneça livre de alterações.  

Para a realização do objetivo proposto, qual seja, a análise da aplicação do 

instituto da desapropriação-sanção em face de propriedades que não cumprem sua 

função social este estudo se dividirá em três capítulos, com seus respectivos tópicos 

e subtópicos.  
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No Capítulo 1, para melhor compreensão do tema, apresenta-se um breve 

histórico de como se deu a definição de propriedade privada no Brasil e as suas 

influências na conceituação, bem como analisa o desenvolvimento do termo ‘função 

social’ no ordenamento jurídico brasileiro e sua evolução na conceituação doutrinária 

e jurisprudencial.  

No capítulo 2, primeiramente, busca trazer as funções e aplicações do 

Estatuto da Cidade e do Plano Diretor com enfoque no cumprimento da função social 

da propriedade.  

Em seguida analisa as sanções impostas na Constituição Federal de 1988 à 

propriedade que não cumpre a sua função social determinada pelo Plano Diretor do 

Município. Neste capítulo, serão abordados os aspectos relativos à aplicação 

sucessiva das obrigações ao proprietário, desde a notificação até a desapropriação 

de fato que, sem prejuízo da análise crítica, será analisada com maior extensão e 

profundida no capítulo seguinte. 

No capítulo 3, será dado maior enfoque à questão problema deste estudo, 

buscando-se analisar profundamente a aplicação do instituto da desapropriação-

sanção. Para isso, será realizada, primeiramente, a competência para aplicação e 

seus pressupostos.  

Após, para introduzir sua aplicação será analisada detalhadamente explicando 

a indenização e, por fim, como se dá sua aplicação e os efeitos através de uma leitura 

constitucional, estudo jurisprudencial de acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal 

de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. 

Desta feita, o presente trabalho tem por objetivo demonstrar como o Estado 

pode intervir através do instituto da desapropriação-sanção na propriedade privada, 

permitindo que o Poder Público local aproprie-se do imóvel que não cumpre com sua 

função social, ou seja, não obedece o que lhe é legalmente imposto, bem como 

ampliar o entendimento acerca da desapropriação-sanção quanto à propriedade 

urbana, através da análises do texto constitucional, leis específicas e a aplicação no 

plano prático por meio de jurisprudências. 

A pesquisa é celebrada com o método de revisão de literatura, por meio da 

análise de documentos em geral que guardem relação com a temática, bem como por 
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consultas legislativas e jurisprudenciais, doutrina e artigos científicos, tudo com o 

intuito de poder contribuir para as discussões que giram em torno da aplicabilidade do 

instituto supracitado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1 A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 

A luta pela terra no Brasil tem mais de 500 anos e, desde o colonialismo, vem 

sendo usada como forma de controle social pelos governantes. A terra faz parte do 

bem-estar social do homem, que necessita se sentir seguro em um lugar, constituir 

família, sociedade e, principalmente, é dela/terra poder extrair seu sustento. 

Entretanto, o homem é frustrado indireta ou diretamente pelas normas 

governamentais, que controlam a sociedade visando lucro e interesses políticos. 

A função social da propriedade é um princípio que deriva da evolução do 

ordenamento jurídico e é encarado como uma grande conquista social, 

correspondendo a um poder-dever do proprietário, sancionável pelo Estado. Esse 

princípio é de interesse coletivo, mas, deve harmonizar com o interesse privado. 

Segundo uma análise literal dessa ideia de função social da propriedade, 

percebe-se que a propriedade privada, deverá não apenas servir aos interesses do 

seu proprietário, mas também (e talvez até principalmente) se coadunar com os 

interesses da sociedade como um todo. 

Assim sendo, não é forçoso concluir, desde logo, que a propriedade privada, 

embora vinculada a uma única pessoa (ou mais de uma em condições específicas), 

deverá compatibilizar sua utilização de acordo com os padrões exigidos para a área 

em que se localiza, no caso especial a ser tratado no presente trabalho. 

Em outras hipóteses, a própria ideia da função social da propriedade decorre 

de diplomas legais, como, por exemplo a Constituição e algumas normas 

infraconstitucionais.  

Mas de onde decorre essa ideia? Inicialmente encampou-se a discussão de 

que a função social da propriedade decorreria de bases filosóficas, encontrando sua 

justificação em autores desta área, tais quais Santo Agostinho que dedicou talvez em 

sua mais importante obra, algumas passagens pertinentes à propriedade: 

 
Destes, para alimento, todas as ervas semeáveis que produzem semente à 
superfície de terra, as árvores que tem em si o fruto, junto com o germe. (...) 
Dizíamos nós que nestes frutos da terra se significavam e representavam 
alegoricamente as obras de misericórdia, as quais brotam da terra fecunda, 

para socorrerem as necessidades da vida”. (...) “Nutre-se com esses 

alimentos o que neles se alegram; não encontram neles alegria os homens 
cujo seu ventre... E até entre os que ofertam esses frutos, o fruto não é o que 
eles dão, mas o espírito com que oferecem. Por isso naquele que servia a 
seu Deus e não a seu ventre percebo claramente a fonte de alegria, e 
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participo fortemente de seu regozijo... Vejo bem a razão de sua alegria. E é 
dela que se nutria, porque diz com verdade”. 1 
 
 

Muito embora nesse momento ainda não seja evidente a sua preocupação com 

a utilização de um termo próprio para definir a “função social da propriedade”, já é 

evidente a definição – ainda que de certa forma implícita – sobre a necessidade de 

que a terra seja produtiva. 

Em outro momento, verifica-se na Idade Média de um lado a posição do senhor 

feudal que, de posse de vasta e extensa área de terra, se utilizava dos vassalos para 

produzirem em suas propriedades, e de outro lado, a posição da Igreja Católica, 

também detentora de grandes áreas de terra, para quem o direito a terra seria um 

Direito Natural, o que deu origem a uma série de conflitos, conforme registro: 

 

Havia uma divisão territorial e cada autoridade da Igreja detinha poder sobre 
a parcela que ocupava, ao lado do poder temporal dos nobres sobre as áreas 
que ocupava, de tal maneira que todas as terras pertenciam ou à Igreja ou a 
algum rei ou, finalmente, a algum nobre. Assim existiam os reinados, os 
condados, os bispados, os ducados etc., conforme as autoridades territoriais2  
 

Também nesse momento histórico, ficou evidenciada a preocupação da Igreja 

Católica com a questão envolvendo a função social da propriedade, tanto que a Igreja 

Católica se dedicou a elaborar documento que consagrava referido ideário, conforme 

previsto na Encíclica Rerum Novarum. Sobre esse tema, importante citar passagem 

doutrinária: 

 

Neste documento, pregava-se o caráter natural do direito de propriedade, 
sem negar-lhe, todavia, a necessidade do cumprimento de sua função social. 
Esta ideologia, partindo do maior poder político da época, a Igreja, causou 
grande repercussão e aceitação, dando impulso a inúmeras reformas e 
influenciado nas diretrizes dos diversos ordenamentos jurídicos ocidentais 
posteriores.3 

 

 Mais recentemente, já no início do século XX, coube a Leon Duguit romper com 

a ideia até então vigente de que a função social da propriedade teria fundamentos 

filosóficos, para então defender que a função social da propriedade decorreria de um 

 
1 AGOSTINHO, Santo. Coleção Os Pensadores. 3 ed., Livro XIII, São Paulo: Abril Cultural, 1980, 

Cap.24, 25, 34. 
2 PETERS, Edson Luiz. Meio ambiente e propriedade rural. Curitiba: Juruá, 2003. p. 63. 
3 VARELLA, Marcelo Dias. Introdução ao Direito à Reforma Agrária. Leme, SP: Editora de Direito Ltda, 
1998. P. 203. 
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conceito jurídico, pautada em uma análise sociológica não só do Direito, como da 

sociedade de uma forma geral.  

 Conforme bem observado por Fernando Antônio, a função social da 

propriedade, para Duguit, se definia da seguinte forma: 

 

Todo o indivíduo tem a obrigação de cumprir na sociedade, certa função, em 
razão direta do lugar que nela ocupa. Por conseguinte, o possuidor da 
riqueza, pelo fato de possuí-la, pode realizar certo trabalho que somente ele 
pode cumprir. Só ele pode aumentar a riqueza geral, assegurar a satisfação 
das necessidades gerais, ao fazer valer o capital que possui. Está, pois, 
obrigado socialmente a cumprir esta tarefa, e só no caso de que a cumpra, 
será socialmente protegido. A propriedade não é um direito subjetivo do 
proprietário. É a função social do possuidor da riqueza4  
 

 Não por menos que Duguit é visto como sendo um dos grandes criadores da 

nomenclatura (ou conceituação) encampada sob o título “função social da 

propriedade”, já que suas ideias representaram verdadeiro rompimento com a 

ideologia até então vigente que contava com forte influência não só da Igreja Católica, 

mas também de muitos autores a ela ligados, como consequência logica do período 

histórico vivenciado. 

 

1.1 Breve histórico da utilização de terras no Brasil 

 

A chegada dos portugueses ao Brasil marca o início de um histórico de 

exploração da terra em busca de habitação, lucro e poder. Os colonizadores 

portugueses trouxeram ao Brasil a política das sesmarias que, já em uso em Portugal, 

era regida pela Lei das Sesmarias ou Lei do Pão, de 1375, com intuito de povoar o 

interior.  

A ocupação das terras no Brasil foi uma estratégia usada por Portugal para 

manter a posse, pois o enorme território do Brasil abria possibilidades de acesso 

marítimo e de invasões.  

Em 1530 as capitanias hereditárias evoluíram após D.João III autorizar que as 

pessoas povoassem as terras que seriam hereditárias. No entanto, as terras estavam 

 
4 SODERO, Fernando Antônio. Curso de direito agrário. V.2. O Estatuto da Terra. Brasília: Fundação 

Petrônio Portella, 1982, p.27. 
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sujeitas a diversos encargos, como por exemplo a obrigatoriedade de moradia 

habitual, demarcação dos limites, além das obrigações tributárias. 5 

No início do século de XIX, a posse de terras não representava riqueza, pois 

todas as terras eram de propriedade do Estado. As terras, no Brasil, eram concedidas 

pela Coroa6 ou simplesmente ocupadas por quem as usavam para cultivo de 

plantações as tornando terras produtivas. A riqueza era representada pela quantidade 

de escravos que um senhor de engenho7 possuía pois quanto mais escravos, maior 

era a capacidade produtiva e, consequentemente, maior era a quantidade de terras 

da Coroa que este senhor de engenho tinha sobre seu domínio: as sesmarias.  

A Coroa fiscalizava o cumprimento dos encargos e, ao notar o descumprimento, 

retirava a terra dos sesmeiros, a qual retornava ao patrimônio da Coroa e era 

redistribuída.  

Com a Independência do Brasil, em 1822, o regime das sesmarias teve seu fim 

dando início ao período de posses no Brasil. Neste período iniciou-se um projeto para 

permitir a colonização de pequenas propriedades rurais.8 

 Em 1824, a Constituição Política do Império do Brasil mencionou o direito à 

propriedade garantida a todos os cidadãos. 9 Nesse período de posses o sistema 

fundiário brasileiro era composto de:  

a) Propriedades particulares adquiridas pelo regime das sesmarias;  

b) Propriedades provenientes de sesmarias, mas não confirmadas por falta de 

ocupação, demarcação ou produção;  

c) Posse por particulares, apesar de não possuírem título que legitimasse10;   

 
5 FERREIRA, João Sette Whitaker. A cidade para poucos: breve histórico da propriedade urbana no 
Brasil. Publicado em “Anais do Simpósio “Interfaces das representações urbanas em tempos de 
globalização”. UNESP Bauru e SESC Bauru, 26 de agosto de 2005. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5666586/mod_resource/content/1/propurb.pdf. Acesso em 11 
de agosto de 2021. 
6 A Coroa real de Portugal era símbolo do poder dos reis portugueses. A Corte Portuguesa permaneceu 
no Brasil de 1808 a 1821. 
7 Homem que detinha o domínio das terras e dos escravos. 
8 FERREIRA, João Sette Whitaker. A cidade para poucos: breve histórico da propriedade urbana no 
Brasil. Publicado em “Anais do Simpósio “Interfaces das representações urbanas em tempos de 
globalização”. UNESP Bauru e SESC Bauru, 26 de agosto de 2005. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5666586/mod_resource/content/1/propurb.pdf. Acesso em 11 
de agosto de 2021. 
9 BRASIL, Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de marco de 1824. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso em 15 de setembro de 
2021. 
10 Posteriormente, o artigo quinto da Lei de Terras legalizou toda terra ocupada sem carta de doação, 
mas com efetivos sinais de ocupação humana e agrícola. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5666586/mod_resource/content/1/propurb.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5666586/mod_resource/content/1/propurb.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
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d) Terras ocupadas pela Coroa ou governo local, ou seja, terras do patrimônio 

público;  

e) Terras devolutas por conta da devolução da sesmaria ou aquelas sendo 

habitadas por escravos fugitivos e libertos, índios, população ribeirinha entre outros.11 

Mesmo com o texto constitucional dispondo sobre o direito à propriedade em 

1824, a única forma de aquisição de terras no Brasil no período de 1822 a 1850 foi a 

posse. 

Em 18 de setembro de 1850, o imperador Dom Pedro II assinou a Lei de Terras 

e assim, o Brasil passou a ter suas terras divididas em latifúndios e não em pequenas 

terras.12 Essa Lei, portanto, consolidou de fato o latifúndio brasileiro pois os antigos 

senhores de engenho iniciaram um processo de divisão de terras, protegendo a posse 

de suas terras. Com isso, os grandes proprietários rurais expulsaram os pequenos 

proprietários tomando a maior quantidade de terras que conseguissem para si.  

Entretanto, aproximadamente quatro anos depois, após muitas modificações e 

adaptações, a Lei de Terras foi regulamentada, em 1854, através do Decreto nº. 

1.318, de 30 de janeiro daquele ano, com a seguinte ementa: 

 

Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas 
por título de sesmaria sem preenchimento das condições legais, bem como 
por simples título de posse mansa e pacífica: e determina que, medidas e 
demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, assim para 
empresas particulares, como para o estabelecimento de colônias nacionais e 
de estrangeiros, autorizado o Governo a promover a colonização estrangeira 
da forma que se declara.  

 
 

 A ideia central da Lei de Terras era vender as terras do Estado para oferecer 

propriedades para aquelas pessoas que quisessem e tivessem capacidade de cultivá-

las. Portanto, as terras que eram de posse da Coroa, seriam vendidas para todos que 

tivessem capacidade de torna-las produtivas. 

 No campo, nota-se então que, a propriedade de terra tornou-se um elemento 

importante na definição das desigualdades sociais. As cidades, que controlavam o 

 
11 DINIZ, Mônica. Sesmarias e posse de terras: política fundiária para assegurar a colonização 
brasileira. Artigo publicado na edição nº 2 de junho de 2005. Disponível em: 
http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao02/materia03/ . Acesso em: 10 
de setembro de 2021. 
12 WESTIN, Ricardo. Questão agrária. Edição 71. 2020: Agência do Senado e Arquivo do Senado. 
Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/ha-170-anos-lei-de-terras-
desprezou-camponeses-e-oficializou-apoio-do-brasil-aos-latifundios. Acesso em 8 de agosto de 2021. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/ha-170-anos-lei-de-terras-desprezou-camponeses-e-oficializou-apoio-do-brasil-aos-latifundios
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/ha-170-anos-lei-de-terras-desprezou-camponeses-e-oficializou-apoio-do-brasil-aos-latifundios
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comércio da produção do campo passaram a atrair os que não conseguiram prosperar 

no campo, como exemplo tem-se os escravos libertos.  

Em 1891, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil manteve 

o direito de propriedade como garantia dos cidadãos, acrescentando que a 

desapropriação só poderia ocorrer mediante necessidade ou utilidade pública, com 

prévia indenização.  

Em 1º de janeiro de 1916 foi sancionado o Código Civil e por ser 

predominantemente rural a sociedade brasileira, o seu texto tinha um caráter agrário, 

tendo sido definido que possuidor era aquele que tinha o exercício pleno, ou não, de 

algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade. Também foi definida a posse 

justa como aquela que não é violenta, clandestina ou precária, sendo de boa-fé 

quando o possuidor ignora esses vícios.  

Foi dado ao possuidor o direito de manutenção da posse em caso de turbação 

e restituição no caso de esbulho. A aquisição da propriedade imóvel, com o Código 

Civil de 1916, passou a se dar mediante transcrição do título de transferência no 

Registro do Imóvel, acessão, usucapião ou por herança. 

 

1.2 Direito de Propriedade no Ordenamento Jurídico Brasileiro 

 

Historicamente, desde a Pré-História, o conceito de propriedade passou por 

diversas fases e muitas formas até evoluir e chegar ao direito de propriedade atual, 

porém não há pretensão aqui e de esmiuçar todo o contexto histórico da propriedade. 

Tem-se, mesmo que brevemente, nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira uma 

breve contextualização histórica da propriedade:  

A princípio foi o fato, que nasceu coma espontaneidade de todas as 
manifestações fáticas. Mais tarde foi a norma que o disciplinou, afeiçoando-a 
as exigências sociais e à harmonia de coexistência. Nasceu da necessidade 
de dominação. Objetos de uso e armas. Animais de presa e de tração. Terra 
e bens da vida. Gerou ambições e conflitos. Inspirou a disciplina. Suscitou a 
regra jurídica. Tem sido comunitária, familiar, individual, mística, política, 
aristocrática, democrática, estatal e coletiva.13 

 

Atualmente não existe um conceito de propriedade na legislação brasileira, ela 

apenas define os poderes inerentes a propriedade: usar, gozar e fruir. A Constituição 

 
13 PEREIRA, Caio Márcio da Silva. Instituições de direito civil. Vol. 4: Direitos Reais. 18ª edição. 
Atualizada por Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2004. P. 81. 



19 
 

Federal de 1988 determina a inviolabilidade do direito de propriedade em seu artigo 

5º. O inciso XXII desse mesmo artigo dispõe que: é garantido o direito de propriedade. 

A Carta Constitucional ainda insere a propriedade privada entre os princípios da 

ordem econômica no seu artigo 170. 

Para conceituar a propriedade utiliza-se o ponto de vista doutrinário que se 

baseia nos poderes determinados pelo Código Civil.  Pietro Perlingieri, por exemplo, 

menciona a possibilidade de restrição da propriedade a partir dos ensinamentos sobre 

o “direito de gozar” e o “direito de dispor”:  

Não são direitos autônomos, mas sim, faculdade ou poderes ínsitos na 
situação proprietária. [...] Existem propriedades nas quais são ausentes 
certas formas de gozo e outras nas quais falta a faculdade de disposição; 
disposição e gozo, ainda que sejam características normais da propriedade, 
não são essenciais e típicas do direito. 14 

 

Apesar da garantia constitucional e de estar presente no rol de direitos 

fundamentais, isso não dá à propriedade privada um caráter absoluto sem haver 

possibilidade para possíveis e necessárias restrições. Assim como outros direitos 

fundamentais, ao direito de propriedade cabe ponderações e, se necessária, a 

imposição de limitações em sua aplicação, isso obviamente que em prol de valores e 

interesses também tutelados pelo texto constitucional. Não se afastando dos demais 

princípios constitucionais que também admitem restrições bem como podem se usar 

da ponderação ao colidir com o direito de propriedade.  

No entanto, qualquer limitação ao direito de propriedade deverá estar 

inteiramente fundamentado no texto constitucional pois trata-se, como 

supramencionado, de um direito fundamental. Portanto, qualquer limitação, 

abrandamento, restrição ou privação deverá estar presente de maneira expressa na 

Constituição Federal ou em lei infraconstitucional por ela autorizada de forma 

expressa ou tácita. 

Caso o exercício do direito de propriedade venha a confrontar algum preceito 

constitucional que, inclusive, pode ser instrumento para a proteção de diversos outros 

 
14 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. P. 222. 
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direitos constitucionais ou até mesmo fundamentais, deverá ser o direito de 

propriedade limitado ou mesmo restrito pela legislação.  

Conhecida pela doutrina como restrição indiretamente constitucional em face 

de outros bens constitucionalmente tutelados. O direito de propriedade não passa 

despercebido dessa categoria de restrições podendo uma lei com fundamento em 

outro direito fundamental, impor restrições ao uso da propriedade. A Constituição 

Federal determina o poder que o poder público tem para intervir diretamente no direito 

de propriedade do particular por interesse social mediante a expropriação devendo 

obedecer às exigências do art. 5.º, XXIV, da Constituição Federal de 1988, mediante 

pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro e se adaptando às hipóteses 

previstas na da Lei n.º 4.132 de 1962 que define os casos de desapropriação por 

interesse social. 

A propriedade como objeto do direito real possui sua conceituação no Código 

Civil. No caso do ordenamento brasileiro, o art. 1228 do Código Civil assim dispõe 

sobre a propriedade: 

Art. 1.228. 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. 
§ 1 o 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. 
§ 2 o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer 
comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar 
outrem. 
§ 3 o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, 
por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de 
requisição, em caso de perigo público iminente. 
§ 4 o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel 
reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por 
mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela 
houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços 
considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. 
§ 5 o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização 
devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o 
registro do imóvel em nome dos possuidores. 

 

Assim, as palavras de Arruda Alvim corroboram para o conceito de propriedade 

e a possível restrição deste direito:  

O direito de propriedade, tal como concebido atualmente, não pode ser 
exercido de forma absoluta, vale dizer, sem qualquer limite ao seu uso, 
naqueles termos do sempre lembrado art. 544 do Código Napoleônico; e, 
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ainda, a legislação modela um direito de propriedade que, se comparado com 
o passado, acabou por comportar restrições, antes, em grande escala, 
desconhecidas.15 
 

Parte da doutrina intitula o direito de propriedade como um direito complexo e 

unitário. Complexo porque envolve diversos poderes, faculdades e pretensões sob a 

titularidade do proprietário. Unitário porque não obstante essa complexidade, a 

propriedade não se define pela mera soma dessas posições jurídicas, mas sim por 

uma fusão que vai além da soma. 

Para Maria Helena Diniz “a propriedade é o direito que a pessoa física ou 

jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar e dispor de um bem 

corpóreo, bem como de reivindicar de quem injustamente o detenha.”16 

 

  
1.3 A Função Social no Brasil 

 

A função social surge como um princípio constitucional que norteia a utilização 

da propriedade, urbana ou rural, alinhando-a aos objetivos sociais de determinado 

local, servindo como um complemento do estatuto constitucional da 

propriedade privada, impondo a ela/propriedade um conjunto de deveres que devem 

ser respeitados ao passo que se exerce os clássicos poderes inerentes à propriedade.  

 

Este princípio (cláusula geral que rege a atividade econômica) 
serve como forma de balizamento constitucional do direito 
fundamental propriedade, delimitando o seu conteúdo. Estabelece que 
a propriedade obriga ao proprietário. Trata-se de construção que 
transformou estruturalmente o direito de propriedade. Além de poder jurídico, 
a propriedade traz consigo o dever de exercer este direito de modo a atingir 
determinadas finalidades; deixava a propriedade, pois, de ser um direito 
absoluto, cuja utilização deveria atender unicamente aos interesses do 
proprietário, na forma da concepção liberal que então prevalecia. 17 
 
 

 
15 ALVIM NETO, José Manoel de Arruda. Breves anotações para uma teoria geral dos direitos reais. In: 
Posse e propriedade. P.05. 
16 DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2018. P 732. 
17 DIDIER JR., Fredie. A função social da propriedade e a tutela processual da posse. In: RePro, n. 
161, julho de 2008. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. Disponível em 
https://www.mpma.mp.br/arquivos/CAOPDH/a-funcao-social-e-a-tutela-da-posse-fredie-didier.pdf 
Acesso em 11 de setembro de 2021. 

https://www.mpma.mp.br/arquivos/CAOPDH/a-funcao-social-e-a-tutela-da-posse-fredie-didier.pdf
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No Brasil, a Constituição de 1934 foi a primeira a afirmar que a propriedade não 

poderia ser exercida contra o interesse social ou coletivo, e manteve a desapropriação 

por necessidade ou utilidade pública mediante prévia indenização. Seu texto teve 

influência das Constituições Mexicana (1917) e Alemã (1919). 18 

O texto constitucional argentino faz referência à função social da propriedade 

consagrando os princípios de proteção ambiental: 

 
Todos os habitantes têm direito a um ambiente saudável, equilibrado, 
adequado para o desenvolvimento humano e para que as atividades 
produtivas satisfaçam as necessidades existentes sem comprometer as 
necessidades das gerações futuras; e têm o dever de preservá-lo. O dano 
ambiental gerará prioritariamente a obrigação de recomposição de acordo 
com o estabelecido por lei. As autoridades proverão a proteção desse direito; 
a utilização racional dos recursos naturais; a preservação do patrimônio 
nacional, cultural e de diversidade biológica; e a informação e educação 
ambiental [...].19 
 
 

A Constituição Mexicana de 1917, fruto de uma ideologia anarquista difundida 

na Europa no século XIX, é um dos grandes marcos da função social da propriedade. 

A partir desta Constituição, que viria a ser seguida por diversos países no mundo, 

extinguiu-se o caráter absoluto e “sagrado” da propriedade privada, passando o seu 

uso a ser em prol do interesse público. Referido diploma encontra-se ainda em vigor 

no México, sendo o primeiro a condicionar a propriedade privada à função social, além 

de trazer um novo conceito de propriedade. 

A Constituição de Weimar, de 1919, garantiu o direito de propriedade, 

ressalvando o interesse social e coletivo. Os encargos da propriedade foram 

enfatizados trazendo novos direitos de conteúdo social. 

Luiz Edson Fachin (1988) observa os impactos que a Constituição de Weimar 

teve para a propriedade: 

 

A propriedade, para a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
consistiu em direito inviolável e sagrado. Tanto o Código francês quanto o 
Código italiano de 1865, estatuíam que a propriedade é o direito de gozar e 
dispor do bem de modo absoluto. A partir da constituição de Weimar, há 
progressivo reconhecimento de uam ordem econômica e social com 

 
18 PESSOA, Emanuel de Abreu. A Constitucionalização da Função Social da Propriedade: Alteração 
na Dogmática do Direito Civil. Revista Jurídica Da FA7: v. 7, n. 1, p. 65-75, 30 abr. 2010. Disponível em 
https://periodicos.uni7.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/137/159. Acesso em 11 de setembro 
de 2021. 
19 BREBBIA, Fernando P. “Derecho agrário y derecho ambiental”. In: Direito Agrário no Mercosul. P21. 

https://periodicos.uni7.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/137/159
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implicações para a questão da propriedade, de forma a construir uma nova 
etapa ao já superado laisserfaire, laisserpasser20. 

 

No Brasil, a primeira Constituição a fazer menção à função social da 

propriedade foi a promulgada em 1967, que, em seu artigo 157, previa que “A ordem 

econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios: (...) 

III – função social da propriedade.”  

Segundo José Afonso da Silva: 

 

Em geral, é menos intervencionista do que a de 1946, mas, em relação a 
esta, avançou no que tange à limitação do direito de propriedade, autorizando 
a desapropriação mediante pagamento de indenização por títulos da dívida 
pública, para fins de reforma agrária. Definiu mais eficazmente os direitos dos 
trabalhadores21. 
 
 

A Constituição Federal de 1988 determina que seja cumprida a função social 

da propriedade, considerando este um dos princípios para que seja mantida a ordem 

econômica e social, como se observa no artigo 170: 

 

Art.  170.  A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os   ditames   da   justiça   social, observados   os seguintes princípios: 
(...) 
II-propriedade privada; 
III-função social da propriedade. (BRASIL, 1988) 

 

Assim como, trata o direito de propriedade e a função social como direitos e 

garantias individuais fundamentais: 

 

Art. 5° - (...)  
XXII – é garantido o direito de propriedade; 
XXIII – a propriedade atenderá à sua função social; 
(BRASIL, 1988) 

 

 O direito à propriedade traz consigo exigências como a de dar destinação útil, 

valorativa e econômica e, caso não sejam cumpridas, acarretarão a imposição de 

penas de forma sucessiva, dispostas no parágrafo 4º, do artigo 182, da Carta Magna, 

penas estas que, com a desídia do proprietário, poderão levar à desapropriação-

sanção, objeto do presente estudo. 

 
20 FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea. Porto Alegre: 
SAFabris, 1988, p. 16. 
21SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 87. 
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A desapropriação-sanção é a última medida, já que, primeiro, procede-se ao 

parcelamento ou edificação compulsórios e, em seguida, à imposição de IPTU 

progressivo no tempo, para, só então, passar-se à desapropriação-sanção.22 

Ressalte-se que existem outros dispositivos constitucionais em que o princípio 

da função social está presente, como é o caso do artigo 156 da Constituição Federal 

de 1988: 

 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...) 
§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 
4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá: 
I - ser progressivo em razão do valor do imóvel; e 
II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. 
(BRASIL, 1988)   
 

Tal princípio está presente em toda espécie de propriedade, seja ela urbana ou 

rural, como se vê dos dispositivos constitucionais que tratam da política urbana e 

agrícola, in verbis:  

 

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. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de 
reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, 
mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária [...].  
 

 Nota-se que a função social da propriedade caracteriza um grande avanço no 

que tange ao exercício do direito de propriedade, deixando de lado o entendimento de 

que tal direito representaria algo individualista, compondo, 

atualmente,  o  próprio  conteúdo  do  direito  de  propriedade, estabelecendo  deveres 

que devem ser seguidos junto ao gozo do direito de  propriedade, ou seja, 

o direito de propriedade deve ser  exercido em consonância com as suas finalidades 

econômicas e sociais, e não mais somente com os anseios particulares do 

proprietário. 

 

 

 
22 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2015. P. 1.690. 
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2 O NÃO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 

2.1 O Estatuto da Cidade 

 

Antes da Constituição Federal de 1988, o Brasil não contava com uma política 

de desenvolvimento urbano e, portanto, não existia uma distribuição de competências 

em matéria urbanística. Às autoridades locais eram atribuídas competência para tratar 

de assuntos urbanos por meio de leis urbanísticas esparsas, como exemplo as 

Ordenações Filipinas.23  

Com a Constituição Federal de 1988 fica estabelecida, em seu artigo 21, inciso 

XX, a competência da União para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano. 

Contudo, a política de desenvolvimento urbano deve ser executada pelo Poder 

Público Municipal, com o objetivo de garantir o bem-estar de seus habitantes.24 

Predominantemente rural até a década de 50 do século passado, o Brasil 

tornou-se um país majoritariamente urbano a partir de 1960. O processo de 

urbanização do país elevou a demanda por empregos e serviços públicos, e essas 

carências levaram à formação de grupos organizados, conhecidos como movimentos 

sociais urbanos, que passaram a reivindicar melhorias a partir de 1970.  

Essas reivindicações foram levadas à Assembleia Nacional Constituinte 

instaurada em 1986. Entidades sociais e profissionais integradas no Fórum Nacional 

da Reforma Urbana formularam uma Emenda Popular que conseguiu angariar muitas 

assinaturas, refletindo no texto constitucional, que passou a tratar de Direito 

urbanístico, destinando um capítulo exclusivo para a política urbana. 

Em 10 de julho de 2001, a fim de fixar diretrizes à reforma urbana e promover 

a regulamentação dos artigos 182 e 183, da Constituição Federal de 1988, foi 

promulgada a Lei nº. 10.257, que o instituiu o Estatuto da Cidade, o qual estabelece 

normas de ordem pública e interesse social.  

Considerada como lei geral sobre Direito Urbanístico no Brasil, o Estatuto da 

Cidade é composto por normas que regulam o uso da propriedade urbana buscando, 

 
23 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico. 4ª edição ver. e atual. São Paulo: Malheiros, 2006. P. 
52. 
24 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. P. 1.060 
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como bem enuncia seu primeiro artigo, proteger o bem-estar das cidades, do bem 

coletivo, bem como do equilíbrio ambiental. 

O Estatuto da Cidade é considerado um marco legal no desenvolvimento das 

cidades, inspirado na Constituição Federal de 1988 que inovou com um capítulo 

dedicado  exclusivamente à política urbana, é dela que originam suas diretrizes e se 

fundamenta. A Constituição juntamente com o Estatuto da Cidade possuem normas 

de ordem pública e de interesse social com o intuito de regular o uso da propriedade 

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

equilíbrio ambiental. 

O Estatuto da Cidade em seu artigo 2º, inciso VI dispõe:  

 

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou 

inadequados em relação à infra-estrutura urbana; 
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam 

funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura 
correspondente; 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua 
subutilização ou não utilização; 

f) a deterioração das áreas urbanizadas; 
g) a poluição e a degradação ambiental; 
h) a exposição da população a riscos de desastres.   

 

No artigo supracitado, o Estatuto enfatiza que a propriedade urbana deve ter 

uma função social, mesmo que tratando de uma propriedade privada. É sabido que o 

proprietário possui autonomia para usufruir de sua propriedade da forma que preferir, 

porém caso seja mais benéfica para a cidade a utilização de forma diversa há a 

legitimidade do poder público fixar obrigações a fim de alcançar o bem-estar social 

comum. 

No Brasil, como foi explanado no capítulo 1, ao se falar um pouco sobre os 

contexto histórico da utilização de terras, as cidades cresceram de forma 

desordenada, gerando inúmeros problemas. É inegável que há uma grande parte da 

população vivendo na informalidade urbana, ou seja, em situações em que há 

inadequações físicas e/ou ambientais, em construções precárias como terrenos em 

áreas de risco ou preservação ambiental, criando problemas como degradação 

ambiental, os longos deslocamentos, a falta de saneamento básico, entre outros.   
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O papel esperado pela política urbana e seus instrumentos é induzir o 

desenvolvimento inclusivo e equilibrado buscando, mesmo que a passos curtos, 

corrigir as distorções históricas e seus muitos efeitos negativos sobre a qualidade de 

vida dos cidadãos bem como sobre o meio ambiente. Portanto, de acordo com a 

Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade, um planejamento urbano deve 

ir além de aspectos físicos e territoriais, deve garantir o direito à terra urbana, moradia, 

à infraestrutura, aos transportes e serviços púbicos, ao trabalho e ao lazer. Deve 

ofertar equipamentos urbanos comunitários e serviços públicos adequados às 

necessidades da população e às características locais.  

Frisa-se que a competência para legislar sobre Direito Urbanístico é 

concorrente entre a União, estados e Distrito Federal, e a existência do Estatuto da 

Cidade não exclui a competência das demais entidades federativas para expedição 

de normas sobre a matéria. 

Embora possuam autonomia em nossa organização federativa, os municípios 

estão obrigados a atender às diretrizes exigidas pela Constituição Federal, sua ação 

está vinculada a estes ditames, podendo os eventuais desvios serem encarados como 

atos de improbidade administrativa. 

As novidades trazidas pelo Estatuto da Cidade se destacam a medida que 

incentivam o envolvimento da população na reforma urbana, propondo uma gestão 

mais democrática na execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 

de desenvolvimento. 

 

Trata-se, de certo, de diploma inovador, cujo objeto, conforme estatuído pelo 
parágrafo único, do art. 1º, constitui o estabelecimento de “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”.  Dispõe ainda, em seu art.  2º, acerca dos objetivos da 
política urbana no sentido de ordenação do desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana, de acordo com as diretrizes que 
estabelece.25 
 
 

O Estatuto inovou ao ser possível perceber a intenção do legislador de impedir 

que as cidades fossem estruturadas exclusivamente de acordo com os interesses da 

Administração ou em aspectos meramente técnicos. Especialistas dividem essa 

 
25 NEVES, Maria Carolina Scheidgger. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA URBANA E O 
ESTATUTO DA CIDADE (Lei n. º 10.257/2001). Revista da Esmafe, v. 6, p. 235-268, 2004. Disponível 
em https://revista.trf5.jus.br/index.php/esmafe/article/view/246. Acesso em 12 de setembro de 2021. 

https://revista.trf5.jus.br/index.php/esmafe/article/view/246
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inovação em três campos: um conjunto de novos instrumentos de natureza urbanística 

voltados para induzir – mais do que normatizar – as formas de uso ocupação do solo; 

uma nova estratégia de gestão que incorpora a ideia de participação direta do cidadão 

em processos decisórios sobre o destino da cidade; e a ampliação das possibilidades 

de regularização das posses urbanas, até hoje situadas na ambígua fronteira entre o 

legal e o ilegal.26 

Tendo em vista tratar-se de uma lei de julho de 2001, cabe aqui ressaltar que 

as cidades não esperaram a entrada em vigor do Estatuto da Cidade para aplicação 

de diversas obrigações, uma vez que, antes da entrada em vigor da lei, já existiam 

movimentos sociais dentre eles o Movimento Nacional pela Reforma Urbana de cunho 

social cujo propósito era defender a efetividade da justiça social no que tange o acesso 

dos cidadãos às cidades. Além disso, foram grupos como esse que lutaram pela 

aprovação do Estatuto. 27 

 

2.2 O Plano Diretor 

 

Para implementar as diretrizes instituídas pelo Estatuto da Cidade, existem 

diversos instrumentos, como uma “caixa de ferramentas”, na metáfora de Raquel 

Rolnik. A ferramenta mais importante é o plano diretor sendo este obrigatório para 

cidades com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes. Em pesquisa do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) foi demonstrado que 3.770 (três mil setecentos 

e setenta mil) municípios, o que corresponde a 67,7% dos municípios no Brasil, 

possuem menos de 20.000 (vinte mil) habitantes e eles concentram 31.600.000 (trinta 

e um milhões e seiscentos mil) habitantes, o que corresponde a apenas 14,8% da 

população brasileira28. 

Nas palavras do professor Flávio Villaça, da Universidade de São Paulo, o 

Plano Diretor é definido como: 

 

 
26ROLNIK, Raquel. Estatuto da Cidade: novos horizontes para a reforma urbana. São Paulo: Pólis, 
2001. P. 5. 
27ROLNIK, Raquel. Estatuto da Cidade: novos horizontes para a reforma urbana. São Paulo: Pólis, 
2001. P. 9. 
28 Agência IBGE notícias: IBGE divulga estimativa da população dos municípios para 2021. Editora 
Estatísticas sociais, atualizado em 8 de setembro de 2021. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/31461-ibge-divulga-estimativa-da-populacao-dos-municipios-para-2021. Acesso em 
15 de setembro de 2021. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31461-ibge-divulga-estimativa-da-populacao-dos-municipios-para-2021
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31461-ibge-divulga-estimativa-da-populacao-dos-municipios-para-2021
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Um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, 
econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua região, 
apresentaria um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento 
socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano, das 
redes de infra-estrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, 
para a cidade e para o município, propostas estas definidas para curto, médio 
e longo prazos, e aprovadas por lei municipal.29 

  
 

 O município possui diversos instrumentos que auxiliam em seu planejamento 

como por exemplo a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o Plano de Metas, no entanto a 

fim de se falar de planejamento urbano não há instrumento com maior relevância do 

que o plano diretor. Todos os instrumentos de planejamento da cidade como o plano 

plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual devem se alinhar aos 

objetivos e prioridades do plano diretor conforme diz a Lei 10.257 de julho de 2001: 

 
Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 
assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 
qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 
econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2o desta Lei. 
Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão urbana. 30 

 

 O plano diretor é o instrumento que deve auxiliar na harmonização dos 

aspectos físicos e territoriais e os pontos sociais, econômicos e ambientais da cidade. 

Deve equilibrar os riscos e benefícios do crescimento urbano e, através do seu 

objetivo social induzir a uma maior inclusão buscando sempre que a função social seja 

exercida de maneira mais concreta pois ele consegue analisar com mais propriedade 

as características e necessidades próprias da realidade de cada cidade.31 

 Trata-se, portanto, de uma lei municipal, elaborada pelo poder executivo 

(Prefeitura) e aprovada pelo poder legislativo (Câmara dos Vereadores) que 

estabelece regras, parâmetros e incentivos para o melhor crescimento da cidade. 

Ele atua de forma a obrigar todos os possuidores de propriedade privada a 

cumprir certas exigências com, por exemplo, restrições ao uso de terrenos ou 

 
29 Villaça, Flávio. "Dilemas do plano diretor." CEPAM. O município no século XXI: cenários e 
perspectivas. São Paulo: Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM, 1999, p. 237-247. Disponível em 
https://www.ufjf.br/pur/files/2011/04/Dilemas_PD_Villa%C3%A7a.pdf. Acesso em 11 de setembro de 
2021. 
30 BRASIL, Lei nº 10.257, de Julho de 2001. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Acesso em 18 de agosto de 2021. 
31 BRAGA, Roberto. Plano Diretor Municipal: três questões para discussão. Caderno do  
Departamento de Planejamento, Faculdade de Ciências e Tecnologia -Unesp, Presidente 
Prudente, v.1, n.1. P.15-20. 

https://www.ufjf.br/pur/files/2011/04/Dilemas_PD_Villa%C3%A7a.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
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de imóveis, induzindo esses proprietários a tomarem certas ações como por 

exemplo, estabelecendo incentivos tributários para a instalação de empresas 

em certos locais.  

O poder público municipal deve ser incentivado a realizar investimentos, 

intervenções urbanas e afins, exemplo disso é ampliação da infraestrutura 

urbana ou da oferta de equipamentos públicos em determinadas regiões.32 

Embora a exigência de Plano Diretor para os Município brasileiros com pulação 

superior a 20.000 (vinte mil), o texto constitucional prevê instrumentos que são 

utilizados para fazer com que os proprietários promovam o aproveitamento de imóveis 

ociosos, a exemplo do parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória; e, caso 

essas sanções não sejam suficientes, podem ser seguidas do IPTU (Imposto Predial 

Territorial Urbano) progressivo no tempo e da desapropriação com pagamento em 

títulos da dívida pública – objeto do presente estudo.  

 

2.3 As sanções ao não cumprimento da Função Social 

 

Com o intuito de assegurar o cumprimento da função social da propriedade 

urbana, o parágrafo 4º, do artigo 182, da Constituição Federal de 1988 previu, como 

mencionado anteriormente, instrumentos a serem aplicados de maneira forçosa e 

gradativa ao proprietário do bem que não cumpre com as exigências e, portanto, não 

atende aos interesses coletivos.  

 

Art. 182. (...)  
§ 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. 
 
 

 
32 CARVALHO, S. H. Estatuto da Cidade: aspectos políticos e técnicos do plano diretor. São 
Paulo em Perspectiva, v.15, n.4,2001. P.130-135. 

https://maps.google.com/?q=130-135&entry=gmail&source=g
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Não é interpretado o termo “facultado” no artigo supracitado, como se a 

aplicação fosse opcional. Os instrumentos são fundamentais ao induzir os imóveis não 

edificados, não utilizados ou subutilizados a cumprirem sua função social, ação que 

não é facultativa, mas, sim, um dever do município.  

O Estatuto da Cidade é a lei geral que serve como base para que os municípios, 

através de leis específicas, regulamentem os institutos do parcelamento, edificação 

ou utilização compulsórios, IPTU (Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana) progressivo no tempo e a desapropriação. 

O parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, o Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) progressivo no tempo e a 

Desapropriação-Sanção são instrumentos previstos no Capítulo da Política Urbana da 

Constituição Federal do texto constitucional e regulamentados pelo Estatuto da 

Cidade, sendo que os três instrumentos aplicam-se sucessivamente. 

 

Um dos principais instrumentos previstos no Estatuto da Cidade para fazer 
cumprir a função social da propriedade imóvel urbana é o PEUC 
(Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios). Segundo critérios 
estabelecidos no plano diretor, ou legislação complementar, o município pode 
notificar o proprietário de terrenos vazios e subutilizados para apresentação 
de proposta de utilização em determinado tempo. Caso ele não cumpra os 
prazos de apresentação de projetos e execução de obras, aplica-se o IPTU 
progressivo no tempo, instrumento tributário que trata do aumento da 
alíquota, ano a ano, pelo prazo de cinco anos consecutivos. Por fim, 
permanecendo inerte o proprietário, é possível a desapropriação com o 
pagamento de títulos da dívida pública.33 
 
 

Ou seja, primeiro, ao proprietário é exigido o parcelamento de seu bem em 

módulos imobiliários menores e autônomos ou a edificar compulsoriamente o terreno 

de acordo com as requisições do plano diretor. Esta última hipótese também pode ser 

verificada quando, embora haja alguma construção, esta possua aproveitamento 

inferior ao mínimo definido pelo plano ou legislação dele decorrente, é o caso da 

subutilização do solo.  

Ademais, o Estatuto da Cidade previu um outro meio de coerção: a utilização 

compulsória. Este instrumento não possui previsão constitucional, contudo não detém 

 
33 BRUNO FILHO, F. G.; DENALDI, R. Parcelamento, edificação e utilização compulsórios: um 
instrumento (ainda) em construção. Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da FAUUSP, [S. l.], n. 26, p. 34-49, 2009. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43638. Acesso em: 12 set. 2021. 
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nenhuma inconstitucionalidade, pois é interpretado para fins de edificação e 

parcelamento. 

A competência para dispor sobre tais instrumentos é dos municípios, cujos 

planos diretores devem delimitar as áreas urbanas onde serão aplicados, visando 

induzir o adequado aproveitamento da propriedade imobiliária urbana. À Lei Municipal 

específica, caberá fixar as condições e prazos para implementação da obrigação de 

parcelar, edificar ou utilizar. 

 

A aplicação dos princípios e instrumentos previstos no Estatuto   dependem 
de sua incorporação aos planos diretores (revisão ou elaboração). Podem 
ganhar contornos variados dependendo das políticas municipais, correlação 
de forças no âmbito municipal, das diversas interpretações de conceitos e das 
possibilidades de aplicação pelo poder executivo local.34 

 
 

No entanto, em vista da previsão do Estatuto da Cidade, por entendimento da 

suprema corte, ao Município que não possua população de superior a vinte mil 

habitantes, não pode o Estado, por lei própria, exigir que instituam o Plano Diretor: 

 

O caput do art. 195 da Constituição do Estado do Amapá estabelece que "o 
plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento econômico 
e social e de expansão urbana, aprovado pela Câmara Municipal, é 
obrigatório para os Municípios com mais de cinco mil habitantes". Essa norma 
constitucional estadual estendeu aos Municípios com número de habitantes 
superior a cinco mil a imposição que a CF só fez àqueles com mais de vinte 
mil (art. 182, § 1º). Desse modo, violou o princípio da autonomia dos 
Municípios com mais de cinco mil e até vinte mil habitantes, em face do que 
dispõem os arts. 25, 29, 30, I e VIII, da CF e o art. 11 do ADCT. [ADI 826, rel. 
min. Sydney Sanches, j. 17-9-1998, P, DJ de 12-3-1999.]35 
 

Ressalta-se que um imóvel urbano cumpre sua função social a partir do 

momento em que segue os parâmetros legais da ocupação do solo, além de ser 

efetivamente utilizado, atendendo à previsão dada na legislação municipal. Ou ainda, 

quando a não utilização tiver como objetivo a preservação de áreas ambientalmente 

sensíveis.36 

 
34 Op. Cit. Nota 12. 
35 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 826-9. Relator: Ministro 
Sydney Sanches. Disponível em: 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266552. Acesso em 10 de 
setembro de 2021. 
36 DENALDI, Rosana; CAVALCANTI, Carolina Baima; SOUZA, Claudia Virginia Cabral de. (Org.) 
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e IPTU progressivo no tempo. Coleção Cadernos 
Técnicos de Regulamentação e Implementação de Instrumentos do Estatuto Da Cidade. Brasília: 
Ministério das Cidades, v. 2, 2015. Disponível em: https://www.caubr.gov.br/wp-
content/uploads/2017/10/CAPACIDADES2.pdf. Acesso em 19 de agosto de 2021. 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=826&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266552
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Para Eros Grau (2002) “a propriedade dotada de função social é justificada 

pelos seus fins, seus serviços, suas funções.”  

Quanto à aplicação dos institutos, o município pode estabelecer, no plano 

diretor ou na lei específica, prazos diferentes para o cumprimento da obrigação, desde 

que não sejam inferiores aos determinados pelo Estatuto da Cidade.  

Em relação aos empreendimentos de grande porte, o Estatuto da Cidade 

possibilita que a lei municipal específica, excepcionalmente, preveja a conclusão em 

etapas, indicando que, além dos prazos para que seja protocolado o projeto e iniciadas 

as obras, a legislação municipal poderá fixar um tempo máximo para a conclusão dos 

parcelamentos ou edificações, inclusive prevendo etapas para os grandes 

empreendimentos.  

Caso seja o imóvel aproveitado de forma inferior ao mínimo definido no plano 

diretor do município em que esteja localizado, o Poder Público municipal determinará 

o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória do terreno não edificado, 

subutilizado ou não utilizado. 37 As exigências anteriormente mencionadas somente 

poderão ser impostas nos termos de lei municipal específica para a determinada área 

e serão realizadas por meio de notificação ao proprietário que deverá ser averbada 

no cartório de registro de imóveis38. 

Nos termos do § 4º, do artigo 5º, da Lei 10.257/0139, como coitado 

anteriormente, o proprietário possui o prazo de um ano, a partir da data da notificação, 

para protocolizar no órgão municipal projeto que trate do atendimento às exigências 

feitas para o aproveitamento do terreno. Depois de aprovado o projeto, começará a 

correr o prazo de dois anos para o início das obras. Assim, se apresentado o projeto 

de aproveitamento do solo urbano em um ano após a notificação, haverá a sua análise 

pelo órgão municipal competente que, caso seja aprovado, o proprietário disporá de 

dois anos para dar início às obras do empreendimento que viabilizarão o cumprimento 

da função social da propriedade, nos termos do artigo 5º, § 4º, I, da lei supracitada. 

O objetivo, além de formalizar a constatação do não cumprimento da função 

social, da notificação, será dar publicidade à terceiros da penalidade vinculada ao bem 

 
37 BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Acesso em 20 de agosto de 2021. 
38 Lei de Registros Públicos: Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm. Acesso em 10 de agosto de 2021. 
39 BRASIL. Estatuto da Cidade. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Acesso em 20 de agosto de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
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a fim de que, caso haja a transmissão do bem, o novo proprietário possa ser o 

responsável pelas incumbências atreladas ao mesmo. Ainda que haja a alteração do 

titular, o prazo correrá normalmente, pois sabe-se que, trata-se de uma obrigação 

propter rem40, ou seja, acompanha o bem independe de seu titular. 

No entanto, há proprietários que ignoram tais determinações ou não cumprem 

da maneira exigida, ou seja, não apresentam o projeto em um ano após a notificação 

e não iniciam as obras em dois anos depois da aprovação do projeto, o que leva às 

sanções mais graves. A consequência, ou seja, a sanção gradativa seguinte aplicada 

pelo município é a cobrança de IPTU (Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana), de forma progressiva, conforme passar do tempo. 

 

O citado instituto, contido no art.182, §4º, inciso II, da Carta Magna, não era 
autoaplicável, sendo sua eficácia condicionada à edição de uma lei federal. 
Em 2001, o dispositivo finalmente foi regulamentado pela Lei nº 265 Tribunal 
de Contas do Estado do Ceará Instituto Escola de Contas e Capacitação 
Ministro Plácido Castelo Revista Controle – Vol. IX – Nº 1 – Jan/Jun 2011 
10.257, denominado Estatuto da Cidade, que, no seu art. 7º, institui que o 
Município procederá à aplicação do IPTU progressivo no tempo, mediante 
majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. Aqui, no caso 
do não aproveitamento adequado do solo urbano, com o passar do tempo o 
IPTU será majorado gradualmente pelo prazo de cinco anos, com uma 
alíquota máxima de quinze por cento.41 
 

 

De maneira simplificada, ao findar os prazos estipulados na notificação para 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, sem que o proprietário atenda 

as exigências, caberá ao município majorar a alíquota do IPTU por cinco anos 

consecutivos (art. 7º da Lei n. 10.257/01). Entretanto, as alíquotas precisam ser 

previstas no plano diretor ou em lei específica do município. 42  

 

A progressividade do IPTU prevista no artigo 182, parágrafo 4º, inciso II da 
CF relaciona-se ao fato de que o município possui políticas de 
desenvolvimento urbano, entre as quais se enquadra a função social da 
propriedade, que deve ser cumprida por todos os proprietários de imóveis a 

 
40 Uma obrigação real, que decorre da relação entre o devedor e a coisa. Se o direito de que se origina 
é transmitido, a obrigação o segue, seja qual for o título translativo. 
41 AUGUSTO, H. B. Análise da Progressividade do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana. Revista Controle - Doutrina e Artigos, v. 9, n. 1, p. 261-279, 30 jun. 2011. Disponível em 
https://revistacontrole.tce.ce.gov.br/index.php/RCDA/article/view/125. Acesso em 12 de setembro de 
2021. 
42 DENALDI, Rosana; CAVALCANTI, Carolina Baima; SOUZA, Claudia Virginia Cabral de. (Org.) 
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e IPTU progressivo no tempo. Coleção Cadernos 
Técnicos de Regulamentação e Implementação de Instrumentos do Estatuto Da Cidade. Brasília: 
Ministério das Cidades, v. 2, 2015. Disponível em: https://www.caubr.gov.br/wp-
content/uploads/2017/10/CAPACIDADES2.pdf. Acesso em 20 de agosto de 2021. 

https://revistacontrole.tce.ce.gov.br/index.php/RCDA/article/view/125
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/CAPACIDADES2.pdf
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/CAPACIDADES2.pdf
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fim de ajudar a garantir o bem estar dos cidadãos e funções sociais da cidade, 
isso significa a extrafiscalidade do IPTU, que nessa situação pretende o pleno 
desenvolvimento urbano, além da arrecadação.43 
 

 

Cumpre ressaltar que o valor da alíquota a ser majorada não excederá a duas 

vezes o valor referente ao ano anterior, respeitando a alíquota máxima de 15% (quinze 

por cento).44 

Sendo esta medida a segunda adotada pelo município, o IPTU progressivo tem 

natureza extrafiscal, contudo, não somente busca arrecadar, mas, através da 

cobrança, estimular o proprietário a cumprir a função social da propriedade urbana. 

A consequência, por fim, caso nenhuma das medidas anteriormente 

mencionadas sejam cumpridas, será a mais gravosa: a desapropriação-sanção do 

bem, com pagamentos em títulos da dívida pública, com prazo de resgate de até dez 

anos em parcelas anuais e sucessivas, assegurando o valor real da indenização e 

juros – objeto do presente estudo, a ser tratado no capítulo a seguir.45 

 

 

3 A DESAPROPRIAÇÃO URBANÍSTICA SANCIONATÓRIA  

 

A desapropriação é uma forma de intervenção do Estado na propriedade 

privada - a na transferência compulsória de um bem, da esfera patrimonial do 

particular, para o domínio público, o qual pode, em casos excepcionais, atribuí-lo a 

terceiro. De qualquer forma, será o expropriado ressarcido pela privação patrimonial 

sofrida, mediante pagamento de indenização.46 

Em nosso ordenamento existem cinco espécies de desapropriação: As 

tradicionais são motivadas por interesses públicos primários, ou seja, de causas de 

utilidade pública, necessidade pública ou interesse social e impõem ao Estado a 

 
43 PETER, Priscilla Brandão; ISQUIERDO, Ana Maria Correa; PAZINATO, Liane Francisca Hüning. O 
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) e suas progressividades: breve análise 
sobre a possibilidade de realização da justiça social. JURIS Revista da Faculdade de Direito, Rio 
Grande/RS, v. 23, p. 183-209, 2015. Disponível em: http://www.repositorio.furg.br/handle/1/6857. 
Acesso em 12 de setembro de 2021. 
44 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. P. 1.065. 
45 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 22 de agosto de 2021. 
46 NEVES, Maria Carolina Scheidgger. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA URBANA E O 
ESTATUTO DA CIDADE (Lei n. º 10.257/2001). Revista da Esmafe, v. 6, p. 235-268, 2004. Disponível 
em https://revista.trf5.jus.br/index.php/esmafe/article/view/246. Acesso em 12 de setembro de 2021. 

http://www.repositorio.furg.br/handle/1/6857
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://revista.trf5.jus.br/index.php/esmafe/article/view/246
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indenização justa, prévia e em dinheiro ao proprietário afetado. Ainda, prevê o 

ordenamento jurídico, três modalidades de desapropriação com a intenção de punir: 

a desapropriação por descumprimento da função social da propriedade rural, voltada 

para fins de reforma agrária; a desapropriação sancionatória urbana decorrente do 

descumprimento da função social do imóvel urbano e a desapropriação confiscatória, 

hoje incidente sobre imóveis rurais ou urbanos e com a finalidade de se combater o 

trabalho escravo ou a plantação ilícita de psicotrópicos.47 

A desapropriação sancionatória da propriedade urbana é a medida mais grave 

adotada contra quem descumpre a função social do bem, também podendo ser 

identificada como desapropriação urbanística, desapropriação-sanção ou 

desapropriação para fins urbanísticos48. Uma intervenção supressiva do Estado na 

propriedade que gera a transferência compulsória da propriedade particular ou pública 

para o Poder Público por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, 

mediante prévia e justa indenização em dinheiro, e, ainda por desatendimento às 

normas do plano diretor, neste caso com pagamentos em títulos da dívida pública 

municipal. 

A conceituação do instituto da desapropriação-sanção ou desapropriação 

urbana sancionatória como também é conhecida por parte da doutrina, se assemelha 

à desapropriação tradicional. Contudo, a importante distinção são os fins a que se 

destinam. 

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

À luz do Direito Positivo brasileiro, desapropriação se define como o 
procedimento através do qual o Poder Público, fundado em necessidade 
pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente despoja 
alguém de um bem certo, normalmente adquirindo-o para si, em caráter 
originário, mediante indenização prévia, justa e pagável em dinheiro, salvo no 
caso de certos imóveis urbanos ou rurais, em que, por estarem em desacordo 
com a função social legalmente caracterizada para eles, a indenização far-
se-á em títulos das dívidas públicas, resgatáveis em parcelas anuais e 
sucessivas, preservado seu valor real.49 
 
  

 
47 DO NASCIMENTO, Carlos Valder; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MENDES, Gilmar Ferreira. 
Tratado de Direito Municipal. Belo Horizonte: Fórum Ltda, 2018. P.  391 e 392. 
48 FRANCISCO, Ronaldo Vieira; GOLDFINGER, Fábio Ianni. Direito Urbanístico. 5ª Ed. Bahia: Jus 
PODVIM, 2020. P. 68. 
49 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30ª edição. São Paulo: 
Malheiros, 2013. P. 881 
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Na desapropriação-sanção, o proprietário mantém-se no imóvel sem cumprir 

as exigências impostas apesar de todas as medidas anteriormente adotadas que 

visavam o seu aproveitamento adequado, o que faz com que este instituto seja a 

última e mais drástica medida a ser adotada.  

Entretanto, não caberá a todos os imóveis urbanos a aplicação da 

desapropriação-sanção. Faz-se necessário que o imóvel esteja em área delimitada 

pelo plano diretor do respectivo município, bem como seja solo não edificado, 

subutilizado ou não utilizado.  

Somente quando as demais sanções preliminares não surtirem efeito é que o 

Poder Público pode aplicar uma punição mais gravosa, retirando, compulsoriamente, 

o bem do particular a fim de garantir o cumprimento da função social. 

Na desapropriação comum, o proprietário tem direito a uma prévia indenização 

em dinheiro, já na desapropriação-sanção o pagamento se faz por meio de títulos da 

dívida pública, sendo estes resgatados posteriormente, daí o porquê de ter caráter 

sancionatório. 

A indenização na desapropriação-sanção refletirá o valor da base de cálculo do 

IPTU, descontado o montante incorporado em função de obras realizadas pelo Poder 

Público na área onde o mesmo se localiza, após a notificação de que trata o § 2.º do 

art. 5.º do Estatuto da Cidade, bem como não computará expectativas de ganhos, 

lucros cessantes e juros compensatórios. Os títulos não terão poder liberatório para 

pagamento de tributos (art. 8.º, § 3.º, do Estatuto).50          

 

           

3.1 Competência 

 

A Constituição Federal dá autonomia política, legislativa, financeira e 

administrativa aos Entes federados, autonomia essa que possui tais características: 

auto-organização (os Entes possuem diploma constitutivo e competências legislativas 

próprias), autogoverno (cada Ente organiza o respectivo governo e elege seus 

representantes) e autoadministração (capacidade de organização e prestação de 

serviços administrativos, a partir da divisão constitucional, bem como a previsão e 

receitas tributárias próprias).   

 
50 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 9º Ed. Rio de Janeiro: 
Forense, Método, 2021. P. 1.143. 
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Cada Ente federado possui autonomia para tratar da sua respectiva 

Administração Pública Indireta, desde que respeitados os limites impostos pela 

Constituição, conforme diz o princípio do controle ao afirmar que as entidades 

administrativas, a despeito da sua autonomia, encontram-se vinculadas ao Ente 

federativo respectivo.  

De acordo com o artigo 21, inciso IX, da Constituição Federal, cabe à União 

elaborar planos nacionais e regionais de ordenação territorial e de desenvolvimento 

econômico e social, além de instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano. 

Contudo, a Constituição também dá a possiblidade ao Município de legislar sobre 

assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que 

couber, competindo-lhe, ainda, promover, também no que couber, o adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e 

da ocupação do solo urbano.  

Ou seja, cabe aos municípios elaborarem normas suplementares às normas 

gerais trazidas pelo legislador federal, normas que abarcam interesses locais 

conduzindo à ordem territorial ao planejar a forma de sua utilização.  

A competência para promover a desapropriação-sanção é exclusiva do 

município. Muito embora seja a desapropriação um instituto concorrente a todos os 

entes federativos, prevê o texto constitucional que o único competente para iniciar o 

processo de desapropriação urbanística é o município.  

Há de se questionar a exclusividade do município e sua autonomia, tendo em 

vista o artigo 182, §4º, inciso III, pois, para que seja realizada, precisa de chancela do 

senado federal para a aprovação dos títulos da dívida pública - O Senado Federal 

ganha atribuição no artigo 52, inciso IX, da Constituição Federal, para emissão de 

títulos da dívida imobiliária.  

 

 

3.2 Pressupostos 

 

Conforme já exposto, o Poder Municipal deve respeitar o dever constitucional 

imposto aos proprietários de cumprimento da função social. Além disso, deve 

estabelecer no plano diretor meios para cumprir e, para isso, definirá cada zona da 

cidade e seu coeficiente de aproveitamento mínimo. O proprietário que não cumprir 

esse coeficiente violará a função social da propriedade e deve ser sancionado. As 
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sanções estão estabelecidas no próprio texto constitucional e, a desapropriação, 

regulamentada pelo Estatuto da Cidade em seu artigo 8º. 

Conforme já exposto nos capítulos anteriores, em que pese a garantia do direito 

fundamental à propriedade, esta precisa cumprir sua função social fundamentada no 

artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988. 

 

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: 
[...] 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 51 
 

No mais, mesmo que tardiamente, ao proprietário é dada a chance de cumprir 

com as exigências que lhe são impostas e realizar um aproveitamento adequado da 

propriedade, sendo a desapropriação-sanção uma medida subsidiária de punir o 

proprietário que não atenda às determinações anteriormente impostas, ou seja, deve 

ser aplicada como último remédio apenas quando não houver outro meio menos 

gravoso para obter o resultado pretendido ou quando o proprietário do imóvel não o 

utilizar de forma compatível com o planejado no plano diretor. 

No entanto, esta modalidade de desapropriação envolve não só o direito do 

Poder Municipal à organização de sua estrutura, como também atinge o direito 

constitucional à propriedade, direito este que, por longo tempo, foi concebido em uma 

visão civilista como absoluto e intangível. Além de também tocar no ponto de vista 

econômico tendo em vista que o instrumento da desapropriação figura como 

obstáculo às especulações imobiliárias. 

Conforme Guilherme Calmon Nogueira da Gama afirma, há alguns requisitos a 

serem cumpridos pelo município antes da aplicação de fato do instituto da 

desapropriação sanção, considerados de aplicação sucessiva até ser implementada  

a sanção considerada mais gravosa por configurar transferência compulsória do bem 

do particular para o patrimônio público, que é a desapropriação sancionatória 

urbana:52 

 

 
51 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 21 de agosto de 2021. 
52 GAMA, G. C. N. da. Desapropriação urbanística - Um instrumento jurídico de desenvolvimento 
urbano. Revista de Direito Administrativo, [S. l.], v. 219, p. 153–177, 2000. Disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47500. Acesso em: 12 de setembro 2021. 

https://jus.com.br/tudo/direito-municipal
https://jus.com.br/tudo/direito-municipal
https://jus.com.br/tudo/direito-municipal
https://jus.com.br/tudo/direito-municipal
https://jus.com.br/tudo/direito-municipal
https://jus.com.br/tudo/direito-municipal
https://jus.com.br/tudo/direito-constitucional
https://jus.com.br/tudo/direito-constitucional
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Para a aplicação desses instrumentos pelo Poder Público municipal, é 
necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) propriedade urbana 
que não atenda a função social, seja integrante de área definida no Plano 
Diretor como sujeita à aplicação dos instrumentos; b) instituição do plano 
urbanístico local (lei municipal específica) e  planos especiais 
(particularizados, como por exemplo o Plano Diretor de Bairro), dispondo 
sobre as exigências concretas para a propriedade urbana atender sua função 
social, bem como sobre o  procedimento e  o prazo para o  cumprimento das 
exigências; c) lei federal (lei federal de desenvolvimento urbano), dispondo 
sobre a regulamentação dos referidos instrumentos. 
 

 

O primeiro pressuposto para que seja possível a efetivação desse instrumento 

sancionatório é a existência de lei federal reguladora, pressuposto este que é 

devidamente superado pela Lei nº 10.257, de julho de 2001. Conhecida como Estatuto 

da Cidade, essa lei visa assegurar o cumprimento da função social da propriedade ao 

regular, em um único artigo, a desapropriação sancionatória urbana:  

 

Art. 8º. Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o 
proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou 
utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com 
pagamento em títulos da dívida pública. 53 
 
 

No aspecto do direito municipal, faz-se necessária também a existência de um 

plano diretor do município, pois a desapropriação-sanção, como também é conhecida 

pela doutrina, tem como fundamento o não cumprimento da função social da 

propriedade urbana que se configura na omissão em relação às exigências constantes 

no plano diretor.  

A existência do plano diretor faz-se necessária para aplicação das sanções 

previstas na constituição e no Estatuto da Cidade tendo em vista que o município 

possui autonomia territorial e, portanto, trata-se de pressuposto para aplicação do 

instituto da desapropriação-sanção, conforme disciplinado pelo artigo 41, inciso III, da 

Lei nº 10.257, de julho de 2001: 

 

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 
[...] 
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 
previstos no § 4o do art. 182 da Constituição Federal; 

 
 

Nesse sentido: 

 
53 BRASIL, Lei nº 10.257, de julho de 2001. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Acesso em 12 de setembro de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
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Jurisprudência do STF: "Município de Salto. Imóvel urbano. Desapropriação 
por utilidade pública e interesse social. Acórdão que declarou a sua 
ilegalidade, por ausência de plano diretor e de notificação prévia ao 
proprietário para que promovesse seu adequado aproveitamento, na forma 
do art. 182 e §§ da Constituição. Descabimento, entretanto, dessas 
exigências, se não se está diante da desapropriação-sanção prevista no art. 
182, § 4o, III, da Constituição de 1988, mas de ato embasado no art. 5o, 
XXIV, da mesma Carta, para o qual se acha perfeitamente legitimada a 
municipalidade [...]" (RE 161552, Relator(a): Min. limar Galvão, Primeira 
Turma, julgado em 11/11/1997, DJ 06-02-1998. PP-00032 Ementa Vol-
01897-04 PP-00867). 

 

Deve ser destacado, novamente, que a desapropriação-sanção, além de ser 

último caso, só será aplicável nos casos em que a propriedade não atenda sua função 

social, como o próprio dispositivo constitucional discrimina. 

 

 

3.3 Indenização 

 

Um dos maiores debates entre doutrinadores, juristas e aplicadores do Direito, 

no geral, gira em torno da constitucionalidade do artigo 8º, §2º da Lei 10.257, pelo fato 

de ser o dispositivo omisso quanto à indenização justa, tendo em vista que a 

Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXIV aduz que, na desapropriação, a 

indenização será prévia, justa e paga em dinheiro. 

No entanto, no artigo 182, ao falar sobre desapropriação para fins de reforma 

urbana, nada dispõe sobre ser justa ou prévia a indenização.  

A indenização, em casos de desapropriação pelo não cumprimento da função 

social da propriedade será posterior, diferindo das outras modalidades de 

desapropriação, sendo paga em títulos da dívida pública, resgatáveis em até dez 

anos. Essa forma de indenização se justificativa no caráter sancionatório que a 

desapropriação urbana possui, punindo o proprietário que não obedecer às exigências 

impostas a fim de cumprir a função social de seu bem.  

Além disso, o art. 8º, § 1º, do Estatuto da Cidade, aduz que a indenização se 

fará por meio de prévia aprovação do Senado Federal e resgatada em prestações 

anuais, iguais e sucessivas, assegurado seu valor real e os juros legais.  

Assim, mesmo que descumprida a função social e obedecidos todos os 

condicionamentos para a desapropriação-sanção – ou seja, efetivada a prévia 

notificação, com a observância dos prazos legalmente previstos, e a elevação das 
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alíquotas do IPTU por cinco anos consecutivos –, a desapropriação-sanção 

inviabilizar-se-á caso o Senado não autorize a emissão dos títulos.  

Há os que interpretam o termo “valor real da indenização” constante no artigo 

182, §4º, inciso III da Constituição Federal como similar à expressão indenização justa 

encontrada nas outras modalidades de desapropriação, pelo simples fato de que não 

foi mencionada no texto pelo legislador.                                 

Entretanto, nem sempre o valor da indenização equipara-se com o valor real 

da propriedade, uma vez que, é vedado o pagamento dos juros compensatórios pela 

perda do bem. Por isso, é constitucional o art. 8º, §2º, II, da Lei nº 10.257/01, que 

exclui da indenização não só os lucros compensatórios como também os lucros 

cessantes. Para todos os efeitos, a relação de propriedade privada cessa com a 

emissão inicial dos títulos. 

Doutrinadores no geral determinam que a indenização refletirá o valor da base 

de cálculo do IPTU, já o Estatuto da Cidade preceitua que seja pago o valor previsto 

na planta de valores do IPTU. Termos que parecem ter resultados similares, mas na 

prática são bastante diferentes tendo em vista que, o valor venal equivale ao valor de 

mercado, ou seja, o valor do imóvel em condições normais de compra e venda. O 

IPTU é um imposto sujeito a lançamento de ofício, cabendo ao município indicar a 

base de cálculo. 

Uma questão que gera confusão é a base de cálculo do IPTU com o valor 

cadastral. A base de cálculo deve ser o valor venal e este é valor de mercado, vale 

dizer, o valor do imóvel em condições normais de compra e venda. 

A fim de indicar o valor venal do imóvel, o município realiza perícia. Entretanto, 

nem sempre há condições para que seja a propriedade avaliada adequadamente, o 

que faz com que o município estipule um valor. 

Se respeitados todos os prazos legalmente exigidos, o Município precisa de, 

em média, 8 (oito) anos para se exigir o cumprimento adequado da função social, 

antes de aplicar a desapropriação-sanção e, como essa medida possui um caráter 

punitivo, grande parte da doutrina entende como não importante ser justa a 

indenização. 

No artigo 8, §2º do Estatuto diz que o valor real da indenização refletirá o valor 

da base de cálculo do IPTU, sendo descontado o valor atribuído às obras públicas 

feitas nos 8 (oito) anos anteriores que eventualmente valorizem o imóvel. Fala-se, 

então, do valor cadastral de IPTU que se afasta muito do valor real de mercado, 
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parecendo ser este o meio utilizado pelo legislador para fazer com que o Poder Público 

seja ressarcido dos gastos que geram valorização de bens que não se prestam à 

funcionalidade social para a cidade. 

A controvérsia que mais perdurou no tempo foi entre parte da doutrina que, ao 

afirmar que não existia a exigência de indenização em valor justo, pois o texto 

constitucional e o Estatuto da Cidade utilizaram somente a expressão “valor real”. 

O jurista Diógenes Gasparini defende a constitucionalidade do pagamento do 

valor cadastral uma vez que, ao contrário do previsto no inciso XXIV do artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988, que utiliza o termo “justa indenização”, o inciso III do 

§4º do artigo 182 da mesma Carta, faz uso da expressão “valor real da indenização”. 

Portanto, para Diógenes Gasparini, valor real não é valor justo.54 

Já o autor Clóvis Beznos aponta, minoritariamente, como inconstitucional o 

artigo 8º, §2º do Estatuto, por entender que será justa a indenização por entender que 

“o desapropriado já é suficientemente sancionado pelo fato de não receber a 

indenização prévia e em dinheiro, mas sim em parcelas anuais, em até dez anos, em 

títulos que não se prestam sequer como meio de pagamento de tributos”55 

Contudo, o conceito de uma indenização justa é relativo, sendo considerada 

justa a indenização feita da forma como o Estatuto da Cidade estipula. 

 

 

3.4 Destinação do bem expropriado 

 

Após a aplicação do instituto da desapropriação-sanção, o Município tem o 

prazo máximo de cinco anos para oferecer o adequado aproveitamento do imóvel. 

Prazo este contado após encerrado o procedimento expropriatório com a incorporação 

da propriedade ao patrimônio público, nos termos do art. 8º, § 4º do Estatuto da 

Cidade.  

A determinação dada ao Município se justifica na medida que o processo da 

desapropriação-sanção ampara-se na omissão por parte do proprietário em cumprir 

as adequações necessárias, o que levou à perda compulsória do imóvel para o Poder 

Público, portanto, incumbe ao Município prestar o devido aproveitamento do bem. 

 
54 GASPARINI, Diógenes. O Estatuto da Cidade. São Paulo. Editora NDJ: 2002. P. 62-63. 
55 BEZNOS, Clovis. Aspectos Jurídicos da Indenização na Desapropriação. 2ª ed. Belo Horizonte. 
Editora Fórum: 2016. P. 16 e 134. 
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O Estatuto da Cidade traz a hipótese de improbidade administrativa que se 

caracteriza quando a Administração Pública não cumprir com o adequado 

aproveitamento, não dando destinação correta ao bem no prazo assinalado. No 

entanto, o Estatuto não esclarece se o imóvel, nessa situação, retornaria para o 

expropriado por meio de retrocessão que, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello: 

“em sentido técnico próprio, é um direito real, o do ex-proprietário de reaver o bem 

expropriado, mas não preposto à finalidade pública.”56 

 Defensores da teoria que alega a impossibilidade do expropriado arguir a 

caducidade do ato expropriatório ou postular a retrocessão se fundamentam na ideia 

de que, finalizado o procedimento da desapropriação, a propriedade já terá sido 

incorporada ao patrimônio público, o que, em regra, a torna inalienável, imprescritível 

e indisponível.  

Para Fernando Dias Menezes de Almeida, por outro lado, contrariando o 

posicionamento supramencionado, ainda que se trate de desapropriação-sanção, 

conclui-se que se tanto o antigo proprietário (expropriado) quanto o Poder Público 

(expropriante) descumprem a obrigação, é preferível que o imóvel retorne ao 

expropriado, em respeito ao direito constitucional de propriedade.57 

 

 

3.5 Efeitos da aplicação da desapropriação-sanção 

 

Apesar de se tratar de um importante instrumento na luta para atribuição da 

função social ao imóvel urbano, sua aplicação encontra inúmeras dificuldades. 

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro58, em relação aos prazos 

previstos no Estatuto da Cidade, sem contar com os prazos para aprovar o plano 

diretor e a lei específica, verifica-se que o decreto de desapropriação não poderá ser 

expedido antes de 8 (oito) anos, aproximadamente. Ou seja, o cumprimento de todas 

as exigências legais passará pelo mandato de três prefeitos, lapso temporal este que, 

de fato, representa uma grande dificuldade à aplicação da desapropriação-sanção. 

 
56 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2001. P.89. 
57 ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Comentários: arts. 4º a 8º. In: MEDAUAR, Odete; ALMEIDA, 
Fernando Dias Menezes de. Estatuto da Cidade: Lei 10.257, 10.07.2001: Comentários. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002. P. 79. 
58 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
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Outra dificuldade reside no fato de que a decisão pelo pagamento da 

indenização respectiva está submetida à vontade do Senado Federal, e não do 

Município – a quem caberia o procedimento para desapropriação-sanção, eis que ao 

órgão legislativo cabe determinar o limite global e condições para o montante de sua 

dívida mobiliária, nos termos do art. 52, IX, da Constituição.  

Ressalta-se que, no que tange à emissão de títulos públicos, tal medida restou 

proibida, pelo artigo 10, da Resolução nº 78/1998, do Senado Federal, até 31 de 

dezembro de 2010, assim, até essa data, forçar o cumprimento da função social só 

era possível, pelos Município, até a medida de cobrança do IPTU progressivo.  

Agora, então, para proceder à desapropriação-sanção, o Município, depois de 

cinco anos de aplicação do IPTU progressivo, previso no inciso II, do parágrafo 4º, do 

art. 182, do texto constitucional, deve solicitar junto ao Senado Federal – órgão não 

relacionado com a medida sancionatória, a aprovação dos títulos da dívida pública, 

no montante necessário ao pagamento da indenização devida ao expropriado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho teve como foco, primeiramente, entender a evolução da aquisição 

de terras no Brasil a partir de um contexto histórico, mas longe de ser uma explicação 

esmiuçada do assunto que levaria a pesquisa para um viés histórico. O objetivo ao 

perpassar pela evolução da aquisição de terras no Brasil foi chegar ao conceito de 

propriedade bem como o direito de propriedade a fim de  alcançar o princípio da 

função social e de que modo a propriedade o satisfaz bem como as consequências 

pelo seu não cumprimento. 

Tem-se que, o direito de propriedade, assim como outro direito fundamental 

não possui um caráter absoluto pois é possível  que seja limitado e/ou restrito desde 

que haja previsão constitucional ou até mesmo em legislação. O direito de propriedade 

será restrito e/ou restrito toda vez que colidir com valores e interesses também 

tutelados pelo texto constitucional. 

Com isso, entendeu-se ser legal a intervenção do Estado no direito de 

propriedade quando o gozo deste direito não se atentar ao princípio e garantia 

constitucional da função social. Dado esse contexto, o trabalho se prestou a expor as 

sanções, previstas pela Constituição Federal, à propriedade urbana que não cumpra 

com a sua função social, quais sejam: o parcelamento e a edificação compulsórios, 

IPTU progressivo e, por fim, sucessivamente, a desapropriação com pagamento 

mediante títulos da dívida pública.  

O trabalho teve como foco entender a aplicabilidade da desapropriação 

sancionatória urbana também chamada de desapropriação-sanção, uma intervenção 

direta do poder municipal na propriedade que não cumpre a função social. 

 Prevista no artigo 182 da Constituição Federal de 1988, trata-se de uma 

medida drástica de caráter coercitivo na qual o município realiza a transferência 

compulsória da propriedade do particular para o seu patrimônio mediante indenização 

que será em títulos da dívida pública e não em dinheiro, como pode ocorrer nas 

demais espécies de desapropriação previstas.  

O trabalho se prestou a reservar um capítulo a fim de que fosse melhor 

entendido o instituto da desapropriação-sanção e seus requisitos para aplicabilidade 

que, definidos em lei, devem ser preenchidos para que possa ocorrer a 

desapropriação, quais sejam: prévia declaração de necessidade pública ou utilidade 
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pública; falta do proprietário no modo de utilização da sua propriedade; e por fim, a 

indenização que sedará em títulos da dívida pública. 

Conclui-se que o objetivo do da desapropriação-sanção urbana é atribuir ao 

bem expropriado uma utilidade e um aproveitamento racional conforme os ditames do 

plano diretor a fim de que possa cumprir com a função social através do cumprimento 

das obrigações que lhe são impostas visando o bem-estar social. 

Há de se saber que o Estatuto da Cidade foi concebido para estabelecer as 

diretrizes gerais e regulamentar o capítulo da Política Urbana na Constituição Federal 

de 1988. A desapropriação em casos de descumprimento da função social da 

propriedade tem seu fundamento na Constituição Federal de 1988, tratando de um 

instrumento da política urbana que possui, como único regramento específico, um 

único artigo da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).  

O trabalho analisou os desdobramentos, no campo teórico e jurídico, da 

aplicação da desapropriação-sanção por ser esta a mais drástica intervenção na 

propriedade e de que forma o princípio da função social da propriedade urbana 

vincula-se ao conteúdo das políticas de planejamento e ordenação urbana. 

Entendeu-se que o plano diretor é o instrumento que possibilita o exercício da 

função social de maneira mais concreta ao se basear no território bem como nos 

problemas socioespaciais específicos do município tendo por objetivo auxiliar em seu 

planejamento ao considerar as características e necessidades próprias da realidade 

de cada local.   

Por fim, resta demonstrado que a conceituação do instituto em muito se 

assemelha às outras espécies de desapropriação, possuindo como traço distintivo os 

fins a que se destina e a forma em que o particular será indenizado. 

 Apesar da importância da desapropriação-sanção como instrumento de 

política urbana, sua aplicabilidade possui algumas barreiras como a necessidade 

quanto à obrigação de, primeiramente, notificar o proprietário para que apresente um 

projeto que vise demonstrar como será realizado o parcelamento, a edificação ou a 

utilização do bem a fim de cumprir a função social de acordo com as demandas de 

sua propriedade. Após, não apresentado o projeto e não cumprida as exigências 

constantes no plano diretor, será determinada a imposição do IPTU progressivo no 

tempo de 5 (cinco) anos no mínimo.  
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  E, só então, permanecendo inerte o proprietário, o município deverá  efetuar 

a desapropriação sancionatória. Maria Sylvia Zanella Di Pietro59 de forma crítica ao 

analisar todos esses entraves à aplicação da desapropriação-sanção dispõe que, 

mesmo sem considerar os prazos para aprovação do plano diretor e de leis 

específicas pelo poder municipal, o tempo ao levar em consideração todos os demais 

pressupostos previstos na Constituição Federal e no próprio Estatuto da Cidade, seria 

aproximadamente de oito anos para que, enfim, o decreto de desapropriação fosse 

expedido.  

A aprovação da indenização consistente em títulos da dívida pública pelo 

Senado Federal também configura um certo tipo de barreira à aplicação da 

desapropriação sancionatória urbana pelo poder municipal. Ainda há a Resolução n.º 

78, de 01 de junho de 1998, que vedou aos Municípios a emissão de títulos da dívida 

pública até dezembro de 2010.  

Por fim, após analisar, sem a intenção de esmiuçar, o contexto histórico da 

ocupação de terras no Brasil até chegar à propriedade e o, constitucionalmente 

protegido, direito de propriedade, observa-se nitidamente a ideia social que o trabalho 

buscou demonstrar com esse estudo. O instituto da desapropriação-sanção é sim um 

instituto social que serve como meio para enfrentar os problemas habitacionais mais 

presentes nas grandes cidades.  

 Porém, infelizmente, com a realização do presente estudo, não fora possível 

localizar jurisprudências referentes à desapropriação-sanção de imóvel urbano pelo 

não cumprimento da função social da propriedade, mas, tão somente a 

desapropriação de imóveis rurais para questões de reforma agrária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 16ª edição. São Paulo: Atlas, 2003. 
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