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REFLEXOS DO ESTATUTO DA CIDADE NO DIREITO
DE CONSTRUIR

Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo

1 - O DIREITO DE PROPRIEDADE, O DIREITO DE CONSTRUIR E A LEI CIVIL:

BREVES NOTAS

 doutrina tradicional coloca o direito de construir como
decorrência direta do direito de propriedade. "O fundamento do
direito de construir está no direito de propriedade. Desde que se

reconhece ao proprietário o poder legal de usar, gozar e dispor de seus bens (Código Civil, art.
524), reconhecido está o direito de construir, visto que no uso, gozo e disponibilidade da coisa se
compreende a faculdade de transformá-la, edificá-la, beneficiá-la, enfim, com todas as obras que
lhe favoreçam a utilização ou lhe aumentem o valor econômico"1.

O art. 524 mencionado acima corresponde ao art. 1.228 do novo Código
Civil (Lei nº 10.406, de 10.01.2002), que traz inovações. Logo após explicitar o uso, o gozo e a
disposição da coisa como faculdades inerentes ao direito de propriedade, estabelece que o direito
de propriedade deve ser exercido em consonância com 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 (§ 1º). Dispõe que são defesos os atos que não trazem ao
proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar
outrem (§ 2º). Prevê genericamente a possibilidade de desapropriação por necessidade ou
utilidade pública ou interesse social, ou ainda de requisição, em caso de perigo público iminente (§
3º), bem como de o proprietário "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" (§ 4º).

Não obstante a presença de alguns avanços, tem-se criticado a Lei
10.406/02 no que se refere ao conteúdo relativo ao direito de propriedade. Afirma-se que o

                                                          
1 Cf. Meirelles, Hely Lopes, Direito de Construir, 7ª edição, p. 27.
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Código Civil "já nasce velho, de costas para o século que se inicia, sobretudo no que diz respeito
ao tratamento dado ao Direito de Propriedade, seus institutos e efeitos2".

O novo Código Civil não apresenta aperfeiçoamentos substanciais em
relação ao texto de 1916 no que se refere especificamente ao direito de construir. Traz o seguinte
conteúdo a respeito do tema:

"Do Direito de Construir
Art. 1.299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe

aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.
Art. 1.300. O proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje

águas, diretamente, sobre o prédio vizinho.
Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a

menos de metro e meio do terreno vizinho.
§ 1º As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as

perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de setenta e cinco centímetros.
§ 2º As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou

ventilação, não maiores de dez centímetros de largura sobre vinte de comprimento e
construídas a mais de dois metros de altura de cada piso.

Art. 1.302. O proprietário pode, no lapso de ano e dia após a conclusão da
obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio;
escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo
antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com
prejuízo para o prédio vizinho.

Parágrafo único. Em se tratando de vãos, ou aberturas para luz, seja qual for
a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá, a todo tempo, levantar a sua
edificação, ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade.

Art. 1.303. Na zona rural, não será permitido levantar edificações a menos
de três metros do terreno vizinho.

Art. 1.304. Nas cidades, vilas e povoados cuja edificação estiver adstrita a
alinhamento, o dono de um terreno pode nele edificar, madeirando na parede divisória
do prédio contíguo, se ela suportar a nova construção; mas terá de embolsar ao vizinho
metade do valor da parede e do chão correspondentes.

Art. 1.305. O confinante, que primeiro construir, pode assentar a parede
divisória até meia espessura no terreno contíguo, sem perder por isso o direito a haver

                                                          
2 Cf. Barbosa, Adilson J. P. e Gonçalo, José Eraldo, O Direito de Propriedade e o "Novo" Código
Civil, p. 3.
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meio valor dela se o vizinho a travejar, caso em que o primeiro fixará a largura e a
profundidade do alicerce.

Parágrafo único. Se a parede divisória pertencer a um dos vizinhos, e não tiver
capacidade para ser travejada pelo outro, não poderá este fazer-lhe alicerce ao pé sem
prestar caução àquele, pelo risco a que expõe a construção anterior.

Art. 1.306. O condômino da parede-meia pode utilizá-la até ao meio da
espessura, não pondo em risco a segurança ou a separação dos dois prédios, e avisando
previamente o outro condômino das obras que ali tenciona fazer; não pode sem
consentimento do outro, fazer, na parede-meia, armários, ou obras semelhantes,
correspondendo a outras, da mesma natureza, já feitas do lado oposto.

Art. 1.307. Qualquer dos confinantes pode altear a parede divisória, se
necessário reconstruindo-a, para suportar o alteamento; arcará com todas as despesas,
inclusive de conservação, ou com metade, se o vizinho adquirir meação também na
parte aumentada.

Art. 1.308. Não é lícito encostar à parede divisória chaminés, fogões, fornos
ou quaisquer aparelhos ou depósitos suscetíveis de produzir infiltrações ou
interferências prejudiciais ao vizinho.

Parágrafo único. A disposição anterior não abrange as chaminés ordinárias e
os fogões de cozinha.

Art. 1.309. São proibidas construções capazes de poluir, ou inutilizar, para
uso ordinário, a água do poço, ou nascente alheia, a elas preexistentes.

Art. 1.310. Não é permitido fazer escavações ou quaisquer obras que tirem
ao poço ou à nascente de outrem a água indispensável às suas necessidades normais.

Art. 1.311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível
de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança
do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias.

Parágrafo único. O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento
pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras
acautelatórias.

Art. 1.312. Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Seção é
obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos.

Art. 1.313. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o
vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para:

I - dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção,
reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório;

II - apoderar-se de coisas suas, inclusive animais que aí se encontrem
casualmente.



6

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos casos de limpeza ou reparação de
esgotos, goteiras, aparelhos higiênicos, poços e nascentes e ao aparo de cerca viva.

§ 2º Na hipótese do inciso II, uma vez entregues as coisas buscadas pelo
vizinho, poderá ser impedida a sua entrada no imóvel.

§ 3º Se do exercício do direito assegurado neste artigo provier dano, terá o
prejudicado direito a ressarcimento."

Quando a nova lei civil mantém em seu art. 1.299 o conteúdo do art. 572
da lei anterior, dispondo que o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe
aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos, mantém-se coerente
com a ótica civilista do direito de propriedade gerando o direito de construir, e da liberdade de
construção. Entende-se por construção, vale dizer, toda realização material visando a adaptar o
imóvel às necessidades de seu usuário, englobando a edificação, a reforma, a demolição, a
escavação, o aterro e outros trabalhos. "A liberdade de construir é a regra. As restrições e
limitações ao direito de construir formam as exceções e, assim sendo, só são admitidas quando
expressamente consignadas em lei ou regulamento"3.

Essa liberdade de construção encontra barreiras evidentes, todavia, nos
direitos de vizinhança e, acima de tudo, nos princípios da preservação ambiental e da função
social da propriedade, firmados em nossa Magna Carta, e refletidos, também, no conteúdo do art.
1.228, § 1º, da própria Lei 10.406/02. O princípio da função social da propriedade constitui berço
dos "regulamentos administrativos", que restringem a liberdade de construção e englobam, na
área urbana, todo o conjunto de regramentos definidos a partir do plano diretor de que trata o art.
182, § 1º, da Constituição Federal, e das demais normas municipais de uso, parcelamento e
ocupação do solo, as quais precisam ser coerentes com a legislação urbanística editada pelos
Estados e pela União.

Há divergências sobre a natureza das normas referentes ao direito de
construir, se de direito privado ou de direito público. O novo Código Civil, como o anterior,
insere os dispositivos dedicados ao direito de construir no quadro das normas relacionadas aos
direitos de vizinhança. Sob esse enfoque estrito, pode-se enquadrá-las como pertencentes ao
direito privado.

Deve-se perceber, no entanto, que a maior parte das imposições referentes
ao direito de construir vão ser encontradas não nas regras atinentes ao direito dos vizinhos, mas
sim naquelas geradas no âmbito do direito urbanístico, definido como "o ramo do Direito Público
que tem por objeto expor, interpretar e sistematizar as normas e princípios disciplinadores dos
espaços habitáveis"4. As normas urbanísticas, direcionando-se à garantia da função social da
propriedade urbana, trazem mais do que meras limitações ao direito de propriedade ou ao direito
                                                          
3 Cf. Meirelles, Hely Lopes, idem, p. 28.
4 Cf. Silva, José Afonso da, Direito Urbanístico Brasileiro, 3ª edição, p. 48.
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de construir. Elas contêm elementos conformadores do próprio direito de propriedade.
"Limitações dizem respeito ao exercício do direito, ao proprietário; enquanto a função social
interfere com a estrutura do direito mesmo"5.

É inquestionável que o direito de propriedade sujeita-se a um complexo
conjunto de normas de direito público. No que se refere aos bens imóveis, na área urbana, entram
em jogo principalmente as normas trazidas pelo direito urbanístico e pelo direito ambiental. Na
área rural, estão presentes, entre outras, as normas ambientais e as que regulam as questões agrária
e agrícola. Enfatize-se, acompanhando José Afonso da Silva, que "o Direito Civil não disciplina a
propriedade, mas tão-somente regula as relações civis a ela pertinentes"6. As regras da lei civil sobre
o direito de construir devem ser compreendidas sob essa perspectiva.

Alves apresenta, entre outros, os seguintes comentários a esse respeito:

"As limitações do proprietário levantar as construções que lhe aprouver em seu
terreno não são produto do direito moderno. Desde a Antigüidade até os dias atuais
existiram restrições que nunca permitiram o exercício pleno e absoluto desse direito.

No Brasil, desde o período colonial encontramos dispositivos na legislação
portuguesa, especialmente nas Ordenações do Reino, que condicionavam a liberdade de
construir aos direitos de vizinhança e às posturas administrativas.

(...) As limitações administrativas ao direito de construir são normas de ordem
pública, complementares e não contraditórias às disposições do Código Civil sobre
direito de vizinhança. Ambas, cada qual na sua área do Direito, visam permitir que
o exercício das faculdades inerentes ao domínio pelo seu titular seja harmônico com os
direitos dos vizinhos e da comunidade em geral.7"

Sente-se uma crescente tendência de desvinculação entre os institutos do
direito de propriedade e o direito de construir em nossa ordem jurídica, tendência refletida no
texto relativo a alguns dos instrumentos regulados pela Lei nº 10.257, de 10.07.2001 (Estatuto da
Cidade), os quais serão objeto de análise detalhada mais adiante. A forma pela qual o direito de
construir foi tratado no novo Código Civil, todavia, não traduz isso.

Consolidada a tendência de separação, o direito de construir poderia
deixar de ser entendido como um direito real advindo do direito de propriedade, isto é, o direito
de construir sobre a coisa, desde que sejam obedecidas as restrições administrativas ou derivadas
do direito de vizinhos, e passar a ser entendido como advindo de uma concessão do Poder
Público?

                                                          
5 Cf. Silva, José Afonso da, idem, p. 71.
6 Cf. Silva, José Afonso da, idem, p. 69.
7 Cf. Alves, Alexandre Ferreira de Assumpção, Direito Edilício e a Competência Exclusiva dos
Municípios.
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2 - O DIREITO DE CONSTRUIR E A CARTA DE 1988

A Constituição Federal contém vários dispositivos relacionados ao tema
aqui em análise, apesar de não fazer referência expressa ao direito de construir. Devem ser
citados:

"Art. 5º ........................................................................................................
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
.....................................................................................................................;
Art. 30. Compete aos Municípios:
......................................................................................................................
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
......................................................................................................................
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e

da livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames
de justiça social, observados os seguintes princípios:

......................................................................................................................
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
...................................................................................................................".

No capítulo de política urbana da Carta de 1988, o art. 182 dispõe, entre
outros pontos, que:

• a política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público
municipal tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes;

• a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano
diretor, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes;

• 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: parcelamento ou edificação compulsórios;
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imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo
no tempo; e 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.

Diante dos dispositivos da Constituição, reforça Harada que:

"Não há como negar a transformação do regime de propriedade privada. (...)
Hoje, o conceito de propriedade está umbilicalmente ligado ao de justiça social,
(...).

De fato, se a propriedade privada e sua função social passam a integrar o
elenco dos princípios da ordem econômica (art. 170, II e III, da CF), não se pode
deixar de vincular essa propriedade à finalidade perseguida por aqueles princípios, isto
é, 'assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social'.8"

Mesmo frente ao quadro de prevalência da função social, é preciso ter
presente que a garantia do direito à propriedade privada explicitada em nossa Constituição
compreende "o direito ao aproveitamento dos bens e impede que o Estado esvazie o conteúdo
fundamental do direito de propriedade"9. Atingido o conteúdo mínimo do direito de propriedade,
coloca-se em cena o direito a indenização.

3 - O DIREITO DE CONSTRUIR E O ESTATUTO DA CIDADE

3.1 - Comentários iniciais

No curso do lento processo legislativo que levou à aprovação do Estatuto
da Cidade, chegaram a ser discutidas propostas explicitando claramente a separação entre o
direito de propriedade e o direito de construir. O PL 4.004/89, de autoria da Deputada Lurdinha
Savignon, e o PL 6.119/90, de autoria dos Deputados Eduardo Jorge e Lurdinha Savignon, por
exemplo, no capítulo em que procuravam regular a transferência do direito de construir, traziam
dispositivo explicitando que "o direito de propriedade urbana não pressupõe o direito de
construir, cujo exercício deverá ser autorizado pelo Poder Público, segundo critérios que forem
estabelecidos em lei municipal". O tema, na verdade, foi debatido em diferentes oportunidades no

                                                          
8 Cf. Harada, Kiyoshi, Direito de construir/ Restrições convencionais versus restrições legais.
9 Cf. Mota, Maurício, Conteúdo mínimo do direito de propriedade.
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processo de construção da Lei 10.257/01, não necessariamente de forma focada nesses projetos
de lei ou no instrumento da transferência do direito de construir.

Essas propostas inspiravam-se em precedentes estrangeiros. A Itália, em
10.01.1977, aprovou a chamada Legge Bucalossi, determinando que toda atividade que comporte
transformação urbanística e edilícia do solo urbano deve participar dos ônus relativos a essa
atividade e fica subordinada a uma concessão por parte da administração local. Entendia-se ter
sido firmado naquele país o princípio da inedificabilidade dos terrenos. A concessão teria efeito
constitutivo do direito de construir. "Mas essa interpretação caiu com a Sentença 5/1980 da Corte
Constitucional italiana, segundo a qual 'o direito de edificar continua a ser inerente à propriedade
e às outras situações que compreendem a legitimação para construir, ainda que sujeito a
condicionamentos e limites, no sentido de que o titular do direito só pode construir dentro dos
limites, inclusive temporais, estabelecidos pelos instrumentos urbanísticos' - concluindo, disso,
que a concessão para edificar, instituída naquela lei, 'não é atributiva de direitos novos, mas
pressupõe faculdade preexistente, de modo que, sob esse perfil, não exerce função
substancialmente diversa daquela antiga licença, tendo o escopo de declarar a ocorrência das
condições previstas pelo ordenamento para o exercício do direito, nos limites em que o sistema
normativo lhe reconhece e tutela a subsistência'10".

Apesar de as propostas de dispositivos com o referido conteúdo não
terem vingado no Estatuto da Cidade, alguns dos instrumentos regulados por essa lei, adotando
uma perspectiva juspublicista, inegavelmente refletem uma tendência de separação entre o direito
de propriedade e o direito de construir. Devem ser objeto de análise especial nesse campo, em
meu entender, a edificação compulsória, o direito de superfície, a outorga onerosa do direito de
construir e a transferência do direito de construir.

3.2 - A edificação compulsória (arts. 5º e 6º da Lei 10.257/01)

O art. 182, § 4º, da Constituição Federal prevê a aplicação, como
penalidades sucessivas à manutenção da terra urbana em ociosidade, do parcelamento, edificação
ou utilização compulsórios, do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU)
progressivo no tempo e da desapropriação-sanção com pagamento em títulos da dívida pública.
Esses instrumentos, cuja implementação dependia da regulação por lei federal por demanda
expressa nesse sentido da Constituição, objetivam controlar a retenção especulativa de imóveis
urbanos, assegurando o cumprimento da função social da propriedade. Trata-se, de uma forma
ampla, da obrigatoriedade de utilização adequada do imóvel não edificado, subutilizado ou não

                                                          
10 Cf. Silva, José Afonso da, idem, pp. 255 e 256.
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utilizado, que quase sempre vai envolver a edificação compulsória e que consolida, fica claro, um
enorme aumento de controle do Poder Público sobre o direito de construir.

3.3 - O direito de superfície (arts. 21 a 24 da Lei 10.257/01)

Consoante o Estatuto da Cidade, o proprietário urbano poderá conceder a
outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado,
mediante escritura pública registrada no cartório de Registro de Imóveis. Reavivou-se, assim, o
instituto do direito de superfície, que existira em nosso ordenamento jurídico até 1964. O novo
Código Civil Brasileiro contempla o instrumento (art. 1.368), com algumas diferenças em relação
à Lei 10.257/01. Prevê, por exemplo, que a concessão da superfície ocorrerá apenas por prazo
determinado.

O instrumento visa, basicamente, a flexibilizar a utilização dos terrenos
urbanos. No processo de elaboração do Estatuto da Cidade, o instrumento não motivou
discussões com o setor empresarial, porque a flexibilização interessa ao mercado e, ao que parece,
apresenta vantagens em relação à locação de terrenos. O instrumento pode ter aplicação
importante, diga-se, na regularização fundiária. No caso de áreas públicas, o direito de superfície
para fins de moradia pode ser concedido diretamente à população beneficiária. No caso de áreas
particulares, o proprietário pode conceder o direito de superfície para que o Poder Público
promova a urbanização e a regularização11.

Tem-se associado o direito de superfície a uma separação entre o direito
de propriedade e o direito de construir, afirmando-se que, ao estabelecer o instrumento, o
Estatuto da Cidade torna o "direito de construir na superfície, espaço aéreo ou subsolo do terreno
(ou seja - para cima ou para baixo do nível do terreno) independente do direito de propriedade"12.
Cabe a dúvida sobre se o caráter contratual do instrumento não esvazia essa interpretação.

3.4 - A outorga onerosa do direito de construir (arts. 28 a 31 da Lei 10.257/01)

A outorga onerosa do direito de construir, mais conhecida como solo
criado, consiste na possibilidade de o município exigir contrapartida pela construção acima de
determinado coeficiente de aproveitamento básico adotado para toda a zona urbana ou para áreas
específicas dentro da zona urbana. A base conceitual do instrumento pousa no princípio da justa
distribuição dos ônus e benefícios do processo de urbanização. Todos têm direito a construir até

                                                          
11 Cf. Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos, p. 113.
12 Cf. Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos, p. 67.
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o coeficiente básico. Os empreendimentos acima desse limite devem ressarcir, compensar a
comunidade por pelo menos parte da sobrecarga adicional na infra-estrutura e nos serviços
urbanos por eles gerada. 

Deve-se notar que o Estatuto da Cidade prevê a fixação pelo plano diretor
não apenas do coeficiente básico, a partir do qual se cobra pelo solo criado, mas também de
coeficientes máximos de aproveitamento, ou seja, dos limites de densidade possíveis. O
instrumento tem sido entendido, também, como uma modalidade de value capture mechanism, por
meio de que se recuperam parcialmente ou se evitam os incrementos no valor da terra urbana
gerados por investimentos públicos e não por esforço do proprietário da terra. Assinale-se que a
Lei 10.257/01 prevê uma variante da outorga onerosa do direito de construir, a outorga onerosa
de alteração de uso.

O Estatuto da Cidade estabelece que os recursos advindos do solo criado
serão aplicados em finalidades determinadas, quais sejam: regularização fundiária; execução de
programas e projetos habitacionais de interesse social; constituição de reserva fundiária;
ordenamento e direcionamento da expansão urbana; implantação de equipamentos urbanos e
comunitários; criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; criação de unidades de
conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; e proteção de áreas de interesse
histórico, cultural ou paisagístico.

Os precedentes do instrumento estão na experiência estrangeira, mais
especificamente na França, com o plafond légal de densité, e na Itália, com a já citada Lei Bucalossi.
"Lei de 1975 estabeleceu na França um teto de construção igual a uma vez a área do terreno para
o país inteiro, com exceção de Paris, onde o limite fixado foi de uma vez e meia a área do terreno.
Para construir acima desse limite, o proprietário passou a ter de 'adquirir' da municipalidade
direito de construir. Por sua vez, a lei italiana, conforme comentado, estabeleceu que a execução
de qualquer edificação deve ser objeto de concessão pela administração local, concessão que
requer o pagamento de uma quantia calculada em função sobretudo dos custos de urbanização
(oneri di urbanizazione)"13.

Algumas leis municipais instituíram o solo criado anteriormente à
aprovação do Estatuto da Cidade. Havia um debate doutrinário e judicial a respeito do
fundamento jurídico dessas leis, debate que, parece, praticamente perdeu o sentido diante da
regulação por lei da União, mas que apresenta interesse para o tema aqui em análise.

"A posição da doutrina acerca dessas leis anteriores ao Estatuto da Cidade
varia de acordo com a base conceitual adotada para o instrumento. Os que vêem o solo criado
como uma dissociação completa entre o direito de propriedade e o direito de construir, como
Toshio Mukai, tendem a inserir o instrumento no campo do direito civil (ou muito próximo dele).
                                                          
13 Cf. Lorenzetti, Maria Sílvia B. e Araújo, Suely M. V. G., Solo criado: que 'novidade' é essa?, in
Revista Aslegis, nº 18, p. 122.
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Como a União legisla privativamente sobre direito civil, seria impossível os Municípios usarem a
outorga onerosa sem uma base em lei federal. Por outro lado, os que não acreditam nessa
dissociação tendem a aceitar a instituição do instrumento por meio de leis municipais, mesmo
sem o respaldo em lei federal. José Afonso da Silva segue essa tendência e afirma que o solo criado
é uma mera limitação do direito de construir, semelhante a outras já encontradas em normas
urbanísticas municipais14.

3.5 - A transferência do direito de construir (art. 35 da Lei 10.257/01)

Trata-se de um mecanismo que se justifica pelo fato de o direito de
construir admitido para determinado terreno não ser exercido em sua plenitude, em razão de sua
preservação ser importante por um dos motivos explicitados pelo Estatuto da Cidade, quais
sejam: implantação de equipamentos urbanos e comunitários; preservação, quando o imóvel for
considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; servir a programas
de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e
habitação de interesse social.

Lei municipal baseada no plano diretor poderá autorizar o proprietário de
imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura
pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele
decorrente, entre outros casos, quando o referido imóvel for considerado necessário para
preservação devido a interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural. A mesma
faculdade pode ser concedida ao proprietário que doar seu imóvel, ou parte dele, para esse fim. A
lei municipal que previr a aplicação do instrumento deve definir claramente as condições de
transferência, incluindo as limitações que se aplicam aos imóveis receptores.

É interessante notar que a transferência do direito de construir pode ser
aplicada, também, a imóveis públicos. Nesse caso, os recursos obtidos com a alienação de
potencial construtivo deveriam destinar-se à própria preservação do imóvel que gerou a alienação.

O instrumento, baseado no adrift space system norte-americano referente à
proteção de áreas históricas, parece poder ter aplicação relevante também na proteção do meio
ambiente natural. Tem-se sugerido uma associação do instrumento com a outorga onerosa do
direito de construir15.

                                                          
14 Cf. Lorenzetti, Maria Sílvia B. e Araújo, Suely M. V. G., idem, p. 123. Ver Mukai, Toshio, O Estatuto
da Cidade - Anotações à Lei nº 10.257, de 10-07-2001, pp. 22-27, e Silva, José Afonso da, obra
citada, pp. 253-254.
15 Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos, p. 77.
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4 - COMENTÁRIOS FINAIS

Faz-se inquestionável o entendimento de que o solo criado e outros
instrumentos trazidos pelo Estatuto da Cidade ampliaram o grau de dissociação entre o direito de
propriedade e o direito de construir. Acredito, no entanto, que o direito de construir continua a
ter relação direta com o direito de propriedade, mas seu exercício está subordinado à função
social da propriedade, ou ainda, ao bem comum refletido nas normas urbanísticas e ambientais,
entre elas as que prevêem mecanismos compensatórios como o solo criado.

No que se refere especificamente ao solo criado, tenho defendido que a
cobrança inerente ao instrumento, da maneira como foi regulada pelo Estatuto da Cidade, deve
ser compreendida como um ônus urbanístico equivalente ao que hoje já é requerido dos
empreendedores da Lei 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), que exige a doação,
para o Poder Público municipal, de um percentual de terras de cada empreendimento. Em
princípio, discordo, pois, dos que vêem no solo criado uma relação de compra e venda, no âmbito
da qual o proprietário do terreno adquiriria direito de construir, direito que estaria, hoje,
totalmente dissociado do direito de propriedade e que pertenceria ao Poder Público16.

Note-se que a transferência do direito de construir, na forma como foi
regulada pela Lei 10.257/01, pressupõe o direito do proprietário de utilizar seu imóvel, tanto que
trabalha com o exercício do direito de construir em outro local da cidade. Esse instrumento pode
ser entendido, assim, como a assunção, pelo Estatuto da Cidade, do pressuposto que o direito de
propriedade gera o direito de construir, ressaltando-se que essa lei, pelo conjunto de seu
conteúdo, vincula esses direitos, na sua essência, ao princípio da função social da cidade e da
propriedade urbana, ou, de uma forma mais ampla, da justiça social.

Para tentativa de fecho, apoio-me em questão lançada por Siqueira, "se o
proprietário ou possuidor de um determinado imóvel quiser utilizar do seu ius aedificandi,
obedecendo todas as limitações dos planos urbanísticos, poderá ser impedido de fazê-lo pelo fato
de o Poder Público negar a 'concessão'?17" Sob nosso ordenamento jurídico atual, entendo que a
resposta a essa questão é negativa.

Diante de tal resposta, não creio que o Estatuto da Cidade tenha chegado
efetivamente a consolidar a dissociação entre o direito de propriedade e o direito de construir,
muito embora tenha reforçado a tendência de separação dos dois institutos jurídicos.

                                                          
16 Para maiores detalhes sobre essa posição, ver Lorenzetti, Maria Sílvia B. e Araújo, Suely M. V. G.
de, obra citada e, também, das mesmas autoras, Solo Criado: the Brazilian Experience, in
Memórias del IX Seminário Internacional Derecho y Espacio Urbano.
17 Cf. Siqueira, Marcelo Sampaio, Direito de construir, levando-se em conta a propriedade do
solo.
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Não descarto, todavia, a possibilidade de que, com a ampla aplicação dos
instrumentos trazidos pela Lei 10.257/01, venha a se firmar o entendimento doutrinário e
jurisprudencial de que o direito de construir, em áreas urbanas, deve ser compreendido como uma
concessão de cunho juspublicista resultante das normas urbanísticas, e não mais como uma
faculdade ínsita ao direito de propriedade. Hoje, considero esse entendimento prematuro. Parece
que a implementação efetiva do Estatuto da Cidade apresenta potencial de gerar esse
entendimento principalmente a partir do solo criado. Se o instrumento vier a ser utilizado em
larga escala, abrangendo a totalidade das áreas urbanas, o coeficiente de aproveitamento básico
pode, como regra, passar a ser diretamente associado ao conteúdo mínimo do direito de
propriedade. A partir desse coeficiente, o direito de construir seria entendido como estando em
mãos do Poder  Público. 
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