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Resumo 
 

Na década de 1980 a questão urbana no Brasil ganhou visibilidade a partir de uma gama de 

ocupações de imóveis ociosos que ocorreram em diversas cidades importantes do país. Às 

mobilizações pela redemocratização somou-se a luta pela reforma urbana. Com o advento do 

Processo Constituinte, ganhou importância a intervenção dos movimentos populares na esfera 

institucional, cuja principal ferramenta foi a apresentação da Emenda Popular da Reforma Urbana, 

convertida numa espécie de manifesto-programa pelos defensores da causa. Com a Constituição já 

promulgada, o movimento pela reforma urbana celebrou o fato de, pela primeira vez na História 

Constitucional brasileira, a questão urbana ter sido contemplada. O Capítulo de Política Urbana 

necessitou, contudo, de regulamentação para ter efeitos práticos, o que veio a acontecer com a 

aprovação do Estatuto da Cidade em 2001. Fazer um balanço da luta pela reforma urbana no Brasil 

e a da influência do movimento popular no delineamento da legislação urbanística desde o Processo 

Constituinte é o objetivo primeiro deste trabalho. A intenção de fundo é refletir acerca do modelo 

de democracia brasileira, tendo por pressuposto a ideia de que a participação popular modelou um 

regime democrático que avança em relação ao clássico modelo da democracia representativa 

vigente no mundo ocidental. 

 

 

 

Palavras-chave: Processo Constituinte, participação popular, reforma urbana, legislação urbanística, 

democracia participativa. 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

During the 1980´s, the urban question in Brazil gained visibility as a national problem because of 

the occupation process of vacant buildings in the countries´ major cities. In that period, two 

important movements converged: urban reform and redemocratization. Taking into consideration 

the Constitutional Process before 1988, popular movements’ importance in the institutional sphere 

was highlighted, especially because the proposal of Emenda Popular da Reforma Urbana (Urban 

Reform Popular Amendment), converted into a manifesto for those involved. After the new 

Constitution promulgation, the urban reform movement celebrated the fact that, for the first time in 

the Brazilian Constitutional history, the theme was considered. The chapter about urban policies, 

however, required regulamentation to achieve practical efects, what was obtained with the approval 

of the Estatuto da Cidade, in 2001. Based on these premises, the main purpose of this research is to 

develop an analysis about the urban reform popular movement in Brazil and its influence to draw 

the urban legislation since the Constitutional Process. The basic goal is to reflect about the Brazilian 

democratic model, considering that the popular participation has contributed for a democratic 

regime which advances in relation to the classic model of representative democracy settled in the 

Western world.  
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INTRODUÇÃO 

O Brasil experimentou nas últimas décadas do século XX um crescimento 

acelerado na sua taxa de urbanização. Particularmente no período de 1950 a 2000, a população 

urbana do país mais do que dobrou, passando de aproximadamente 35% para mais de 80% do total. 

Tratou-se de um processo alavancado pela industrialização, que já se desenvolveu no Brasil 

tardiamente em comparação com a Europa e os Estados Unidos. Essa industrialização requereu a 

utilização de mão-de-obra operária em larga escala e o êxodo rural foi uma marca importante desse 

crescimento urbano. À migração campo-cidade somou-se aquela que partia dos Estados do Norte e 

Nordeste para a Região Sudeste, onde se concentraram os fatores de maior geração de emprego na 

época. Tratou-se de um processo histórico marcado por muitos problemas. Destaque-se, por 

exemplo, a manutenção de uma estrutura fundiária baseada na concentração da propriedade nas 

mãos de poucos grupos abastados, como os fazendeiros do café de São Paulo e Rio de Janeiro, os 

criadores de gado de Minas Gerais, além dos latifundiários do Nordeste. Esses grupos não eram 

somente formados pelo que se chamaria hoje de produtores rurais. Tratava-se de uma elite que – 

fazendo da propriedade da terra um recurso de poder político ao lado do poder econômico que 

detinha – comandou os destinos do país por largo período histórico. 

Essa característica da estrutura fundiária do Brasil remonta ao sistema das 

capitanias hereditárias criado pelo rei de Portugal D. João III, em 1534, quando a então colônia 

portuguesa foi dividida em grandes fatias de terra que foram distribuídas para os poderosos da 

época, nobres portugueses os amigos do rei. Porém, a configuração atual da estrutura fundiária 

brasileira descende mais diretamente do regramento trazido pela Lei nº 601, de 1850, a chamada 

Lei de Terras1, que estabeleceu a compra como meio essencial de acesso ao domínio da propriedade 

fundiária para quem não detivesse sua posse naquela época. Data desse mesmo ano a Lei Eusébio 

de Queiroz, que extinguiu o tráfico de escravos, acossado o Brasil pelas pressões da Inglaterra. A 

abolição do regime escravocrata de trabalho estava, então, na iminência de ocorrer e a Lei de Terras 

teve o condão de manter inalterado o poder de mando dos mesmos grupos políticos e econômicos, 

ou seja, os donos da terra e do poder, mesmo em face de uma reestruturação das relações de 

trabalho do porte da que ocorreu com o fim da escravidão. 

José de Souza Martins (1981, p. 32) sintetiza muito bem essa transição que 

ocorreu no regime de trabalho conjugada com a estrutura fundiária: no momento em que a mão-de-

                                                           
1 A legitimação das posses enfrentou uma série de problemas, dando origem à grilagem, ou seja, à produção de falsos 
documentos – os quais eram reconhecidos pelos cartórios à base de suborno – para fins de regularização junto ao 
Estado. Essa corrida pela falsificação de títulos motivou-se pelo fato de que as terras cuja ocupação e cultivo não 
fossem comprovados teriam de ser devolvidas, donde a expressão terras devolutas. 
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obra era mantida cativa (com o modelo escravagista), a terra poderia ser livre; contudo, quando a 

mão-de-obra passasse para o regime de livre contratação (após a abolição), a terra teria de ser 

cativa. Por sua vez, Sandroni (2002, p. 338) explica que a Lei de Terras nos seguintes termos: 

[...] A motivação básica [...] foi impedir o livre acesso dos trabalhadores à terra 
diante da evidência da falência do escravismo. Os proprietários de terras de São 
Paulo, e também de outras regiões onde a agricultura se expandia com intensidade, 
estavam conscientes de que, se os homens passassem a ser livres (com a abolição 
da escravatura), “o acesso à terra deveria deixar de sê-lo”. 

 
Foi nesse contexto de terra cativa, retida nas mãos de grandes proprietários, que o 

Brasil transformou o perfil de sua economia de rural para urbana. O crescimento acelerado 

conjugado à concentração fundiária moldou as cidades brasileiras, avolumadas de problemas 

referentes tanto à acomodação dos trabalhadores quanto à precariedade da infraestrutura urbana e de 

serviços públicos. 

Grande parte dos brasileiros que vivem (ou sobrevivem) em cidades enfrenta 
problemas relativos à escassez de moradias, à precariedade dos sistemas de 
educação, de saúde e de transportes, à insuficiência dos serviços de saneamento, ao 
crescimento dos índices de desemprego e dos níveos de violência, ao lado de 
muitos outros fatores de desqualificação da vida urbana (BASSUL, 2005, p. 25). 

 
O Estado, particularmente na esfera local, assumiu importante tarefa quanto ao 

provimento de serviços como os de transporte público, saúde e educação. Na esfera federal, atuou 

ainda na oferta de moradia popular, principalmente a partir da criação do Banco Nacional de 

Habitação (BNH), que passou a financiar a construção de casas populares e obras de infraestrutura 

de saneamento utilizando recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), dinheiro 

captado junto ao trabalhador assalariado. Nasceu assim, o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), 

criado pela Lei nº 4.380 em 1964. 

Apesar dessa intervenção estatal no cenário urbano, os problemas continuaram se 

avolumando. Diante das restrições impostas aos grupos sociais de baixa renda, testemunhou-se, 

então, a proliferação de diversas formas alternativas – por assim dizer – para solução de 

necessidades básicas, entre elas a de moradia. Favelas, cortiços e aquisição de áreas em loteamentos 

periféricos, muitos deles irregulares ou mesmo clandestinos, para autoconstrução foram algumas 

dessas alternativas. 

No caso específico dos loteamentos, a resposta mais importante do Poder Público 

foi a aprovação da Lei nº 6.766, ainda em 1979, cuja finalidade era exatamente disciplinar o 

parcelamento do solo urbano, fixando requisitos urbanísticos mínimos para os loteamentos, como, 

por exemplo, a determinação de que “as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de 

equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais 
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à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em 

que se situem” (art. 4º, inciso I). Inovou ainda quanto à possibilidade de enquadrar o empreendedor 

em penalidades pelas faltas cometidas na implantação dos loteamentos, gerando-se até mesmo 

penas restritivas de liberdade. Nos casos, por exemplo, “de venda, promessa de venda, reserva de 

lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou 

desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente” (inciso I do parágrafo único 

do art. 50 da Lei nº 6.766/1979), a pena prevista é de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa 

de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no país. 

Em meados da década de 1980, o país registrou um sintoma de que a questão 

urbana chegara a um ponto de estrangulamento. Muitas das principais cidades brasileiras, desde as 

grandes metrópoles – a exemplo de São Paulo – até capitais nordestinas – como Teresina – 

passaram pela experiência das ocupações de terras urbanas ociosas, sinal de que a crise habitacional 

havia atingido o seu ápice. O caso de São Paulo é exemplificado por Ermínia Maricato (1988): 

No final dos anos 70 e início dos anos 80, a prática de invasão de terras ganha uma 
nova qualidade. As invasões tornam-se organizadas, massivas e multiplicam-se a 
cada ano. Passaram-se apenas dois anos desde a invasão da Fazenda Itaipu, na zona 
sul da cidade de São Paulo, repelida pela polícia em 1981, aos vitoriosos Filhos da 
Terra, na zona norte da mesma cidade, com 700 famílias. Em abril de 87, quase 
100 mil pessoas invadem grandes terrenos ociosos na zona leste do município de 
São Paulo. A repressão policial aos invasores por parte da Guarda Municipal 
resultou na morte de um trabalhador da construção civil que tentava se apossar de 
um pedaço de terra, mas não logrou desalojar todos os invasores. 

 
Os recursos tradicionais das populações marginalizadas, como a organização de 

movimentos reivindicatórios em face do Poder Público, mostraram-se insuficientes, donde a 

investida em ações mais agudas e ousadas, dado confrontarem-se com a instituição secular e muito 

bem cercada juridicamente, que é o direito de propriedade privada no Brasil. Trata-se de um fator 

que requer novos recursos por parte dos movimentos de moradia, tanto organizativos, dos quais até 

que têm razoável domínio, quanto técnico, sobretudo jurídico, campo novo a ser explorado. Baldez 

(2003, p. 77) assim se reporta a esse respeito: 

Os subalternizados, mesmo sem maior formulação crítica, têm a sensibilidade da 
exclusão e sabem ã terra só terão acesso rompendo as cercas em torno dela 
construídas, uma visível e, por isso, suscetível de ser derrubada a golpes físicos, a 
outra, mais embaraçante e de teia imperceptível, duramente recoberta de normas, 
regras, juízes, liminares, policiais, jagunços etc, de bem mais difícil enfrentamento, 
pois não dispensa o trabalhador, além da necessidade de se organizar, como em 
Canudos e no Contestado, da ação jurídica no entremeio da ação política e do 
recurso a profissionais especializados e, se possível, comprometidos. 

 
A partir das lutas empreendidas pelo acesso ao solo urbano, foi-se constituindo 

uma plataforma política alicerçada primeiramente no reconhecimento de direitos urbanos, ou seja, o 
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de usufruir dos bens e serviços produzidos coletivamente no ambiente urbano. A essa acepção mais 

doutrinária acresceram-se dois outros com instrumentos mais delimitados: a afirmação do primado 

da função social da propriedade sobre o direito individual, com explícita condenação ao uso 

especulativo da terra; e a defesa da gestão democrática da cidade mediante a constituição de canais 

de participação popular na formulação e acompanhamento de políticas públicas. Esse tripé 

constituiu o cerne da bandeira da reforma urbana, que voltava a se desfraldar após os anos 1960, 

quando chegou a ser incluída no programa das reformas de base proposto pelo governo Goulart, 

mas não logrou êxito em função da derrota política sofrida com a imposição do governo militar em 

1964. 

Quanto à conjuntura política do país, a passagem das décadas de 1970 para 1980 

delineou um novo cenário, no qual se destacam dois elementos principais: o primeiro foi o 

abrandamento do regime autoritário que se impôs em 1964; o segundo, o crescimento das 

manifestações populares, a partir da campanha pela Anistia, que se pautou precisamente pelo fim do 

regime, consagrado no lema "abaixo a ditadura". Nesse mesmo período, registrou-se o 

arrefecimento do chamado "milagre brasileiro" que exibia taxas invejosas de crescimento do PIB, 

ao redor de 10% ao ano, embora a distribuição de renda fosse concentrada, o que foi justificado 

pelo então Ministro da Fazenda Delfim Netto com a célebre frase de que era preciso primeiro deixar 

o bolo crescer para depois dividi-lo.  

Na esfera política, por sua vez, a perda de fôlego do desempenho econômico do 

país coincidiu com a implementação pelo General Ernesto Geisel (1974 – 1979) da estratégia de 

"distensão lenta, gradual e segura"2. Evidencia-se aqui a luta das organizações civis pela Anistia dos 

que haviam sido condenados por crimes políticos, e que se encontravam encarcerados, e pelo 

retorno dos que foram banidos do país ou se auto exilaram para escapar das perseguições. A Anistia 

acabou sendo instaurada em 1979, por meio da Lei nº 6.683 daquele ano, embora não fosse "ampla, 

geral e irrestrita", nos termos reivindicados pelos movimentos da sociedade3. 

A luta em favor da Anistia deu-se em conjunto com as mobilizações operárias na 

região do ABC paulista e fez-se acompanhar, na década de 1980, da atuação das organizações 

sociedade civil na arena política em outros momentos dignos de registro. Primeiro destaque merece 

                                                           
2 Em se tratando de um regime militar, não se poderia pensar que a segurança fosse um item dispensável. 
3 A luta pela Anistia no Brasil, iniciada em 1968, reuniu entidades profissionais, sindicatos, estudantes, jornalistas e 
políticos  opositores do regime militar. Em 1978 foi criado, no Rio de Janeiro, o Comitê Brasileiro pela Anistia – CBA. 
A bandeira de luta era a da Anistia Ampla, Geral e Irrestrita , no sentido de que deveria ser extensiva a todos os tipos 
de crimes políticos e contemplar todas as categorias de atingidos pela repressão e perseguição política, tanto os 
brasileiros presos no país quanto os exilados. A aplicação da Lei da Anistia tem gerado polêmica ao longo do tempo, 
chegando até o presente, com a instalação da Comissão da Verdade pela Presidente Dilma, fato esse ocorrido no dia 16 
de maio de 2012. 
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o movimento das “Diretas Já”, em 1984, que na época se constituiu na maior mobilização de massa 

do país, ainda que não tenha logrado êxito em seu objetivo imediato, que era o de aprovar a Emenda 

Dante de Oliveira para o restabelecimento das eleições diretas para Presidente da República. O 

segundo é para as mobilizações em torno da Constituinte, isso porque a intervenção das 

organizações da sociedade no processo de feitura de uma nova Constituição para o país deslocou as 

lutas sociais e políticas – inclusive as lutas urbanas – para uma nova arena, a de formulação das 

regras fundamentais de funcionamento das instituições do país. 

A partir de tais aspectos, o Processo Constituinte será o pano de fundo deste 

trabalho, primordialmente porque forja um novo modelo de processo decisório que oferece a 

possibilidade de tornar efetiva a participação popular em instâncias dessa natureza. Por isso se 

postula aqui como válida e relevante avaliar o nível dessa participação no âmbito da produção 

legislativa, assumindo-se a legislação urbanística como alvo privilegiado de atenção, por causa da 

relevância que os problemas urbanos assumiram nos últimos anos no Brasil. Além disso, o foco 

justifica-se pelo fato de o direito urbanístico no plano nacional ser praticamente uma criação da 

Constituição de 1988 a partir do que dispõe o seu Capítulo de Política Urbana4. Finalmente, é de se 

destacar que o Processo Constituinte apresentou-se como oportuno para essa avaliação, dado que 

uma das emendas populares apresentadas em 1987 versava precisamente sobre reforma urbana e 

teve dentre seus formuladores os atores da sociedade civil que emergiram e se organizaram segundo 

o movimento de contestação ao tipo de crescimento urbano verificado no Brasil. 

A participação popular em arenas decisórias, caso aqui do Parlamento, não é 

destaque nos estudos das relações entre Estado e sociedade no Brasil. Nunes (2010, p. 34), por 

exemplo, assim se reporta a respeito: 

[...] existem quatro padrões institucionalizados de relações ou “gramáticas” que 
estruturam os laços entre sociedade e instituições formais no Brasil: clientelismo, 
corporativismo, insulamento burocrático e universalismo de procedimentos. Dos 
quatro, apenas o último reflete claramente a lógica do mercado capitalista. 

 
Por outro lado, há quem defenda que, a partir das práticas participativas 

verificadas na década de 1980, pode-se verificar a emergência de uma nova gramática política, a da 

participação popular nas relações entre Estado e sociedade no Brasil (ROLNIK et al., 2011). Ainda 

que se admita a validade de tal assertiva, isso não representa – pelo menos não ainda – uma 

revolução da cultura política do país. O clientelismo é largamente praticado e vem convivendo com 

outras gramáticas, pendendo ora para o conflito ora para a composição.  

                                                           
4 Até este momento, as normas urbanísticas estavam concentradas no âmbito municipal. 
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Ao considerar, portanto, o processo de transformação econômica e política e o 

processo de redemocratização experimentado pela sociedade brasileira, percebe-se um progressivo 

aumento da participação popular nos processos decisórios do país. Ainda que as mudanças pareçam 

lentas, os resultados obtidos indicam uma alteração substantiva na forma de compreender o papel da 

sociedade em relação à política, convergindo para que se implementem ações redistributivas e cada 

vez mais voltadas para a justiça social. Isso porque ações propriamente universalistas, como requer 

uma das gramáticas políticas acima referidas, depende de condicionantes ainda longe do horizonte 

imediato no Brasil, produto de sua herança histórica, com prevalência da gramática do clientelismo. 

Tendo por base tais premissas, este trabalho buscará demonstrar que a 

participação popular – tomando como referência a legislação urbanística produzida no país, 

sobretudo após o Processo Constituinte – indica uma nova configuração das relações entre Estado e 

sociedade, apontando para a consolidação do modelo de gestão pública que procura caminhar para a 

democracia participativa. 

Abordar a cidade não foi propriamente uma escolha, primeiro porque a cidade 

representa na realidade contemporânea um fenômeno avassalador. O Brasil, conforme já visto, há 

mais de uma década que rompeu a barreira dos 80% de taxa de urbanização5. Quer dizer que a 

grande maioria dos problemas e também dos fenômenos sociais e econômicos da atualidade têm 

referência como o meio urbano. Além do dado objetivo, outro aspecto a considerar é o fato de o 

autor dessas notas ter um longo envolvimento com o tema, particularmente como militante do 

movimento da reforma urbana, cujo objetivo último era – e parece que continua sendo6 – alterar o 

modelo de desenvolvimento urbano de modo a tornar a cidade acessível ao cidadão naquilo que tem 

de possibilidade de propiciar uma condição de vida compatível com o desenvolvimento econômico 

do país.  

A pesquisa trata – ao fim e ao cabo – de identificar o alcance das propostas da 

sociedade na configuração da legislação – mais precisamente, o quanto a plataforma defendida 

pelos atores políticos do movimento da reforma urbana influenciou o conteúdo da legislação 

urbanística brasileira, desde o Capítulo de Política Urbana da Constituição, passando pela sua 

regulamentação pelo Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001). Não se vislumbra com isso a 

                                                           
5 A taxa de urbanização aqui considerada refere-se à população residente no perímetro urbano dos municípios. Não quer 
dizer, portanto, que essas áreas atendam aos requisitos referentes à infraestrutura e aos serviços propriamente urbanos. 
6 No documento intitulado “Plataforma para a Rio+20: por territórios justos, democráticos e sustentáveis”, o Fórum 
Nacional de Reforma Urbana (FNRU), apresenta as seguintes exigências: 1) exercício pleno da cidadania, 2) função 
social da propriedade, 3) gestão democrática da cidade, 4) produção democrática da cidade e na cidade, 5) manejo 
sustentável e responsabilidade sobre os bens comuns naturais, patrimoniais e energéticos da cidade e seu entorno e 6) 
usufruto democrático e equitativo da cidade. Como se vê, apesar de inovações quanto à economia e mobilidade urbanas, 
a plataforma reproduz os itens clássicos da bandeira da reforma urbana. 



17 

 

tentativa de substituição das instâncias de representação política hoje em funcionamento, mas 

exatamente o reforço dessas mesmas instâncias e uma contribuição decisiva para que elas ganhem 

legitimidade enquanto mecanismos de representação política.  

A investigação será essencialmente documental e bibliográfica coma intenção de 

confrontar a pauta dos atores políticos do movimento da reforma urbana com a legislação. O ponto 

de partida é a Emenda Popular de Reforma Urbana que foi apresentada ao Congresso Constituinte 

em 1987. Porém, há necessidade de uma referência ao conteúdo do Projeto de Lei nº 775/1983, de 

autoria do Executivo Federal e que foi elaborado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Urbano – CNDU, órgão vinculado ao então Ministério do Interior. Depois, é imprescindível a 

comparação entre a Emenda Popular e o Capítulo de Política Urbana da Constituição, pois o 

entendimento corrente é o de que há uma relação direta entre ambos. Referência obrigatória é o 

Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), que regulamenta o Capítulo de Política Urbana da 

Constituição de 1988 (particularmente o artigo 182, já que o art. 183 é autoaplicável). 

Complementarmente, far-se-á referência ao Projeto de Lei nº 2.710/1992, que foi o primeiro a ser 

apresentado por iniciativa popular, sendo convertido na Lei nº 11.124/2005, que trata do Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social. 

Fechando a parte de análise de proposições, serão discutidos ainda três outros 

processos legislativos que, apesar de não terem se convertido em lei, representam exemplos 

destacados no âmbito da discussão da temática urbana na Câmara dos Deputados. O primeiro é o 

Projeto de Lei nº 3.057/2000 e seus apensos, que tratam da revisão da Lei do Parcelamento do Solo 

Urbano (6.766/1979). A lei sobre o assunto está amplamente defasada, mas não houve acordo para 

que o substitutivo aprovado por uma Comissão Especial fosse levado à votação em Plenário. O 

segundo é o de nº 3.460/2004 que aborda o Estatuto da Metrópole. Apesar de a proposição não ser 

oriunda dos atores que integram o movimento pela reforma urbana, ele assume um tema importante 

que não tem regulamentação no âmbito da legislação infraconstitucional em vigor, qual seja, o 

fenômeno da conurbação, que cria uma série de problemas cuja solução extrapola o âmbito de 

competência dos municípios que compõem áreas assim caracterizadas. Fechando este ponto, será 

desenvolvida breve referência à Proposta de Emenda Constitucional nº 285/2008 – a chamada PEC 

da Moradia – que define percentuais dos orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios para 

serem aplicados em habitação de interesse social. Apesar do interesse despertado no lançamento da 

ideia inicial, a ponto mesmo de ser deflagrada uma campanha nacional pela sua aprovação, o 

movimento arrefeceu após o lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), de que 

dispõe a Lei nº 11.977/2009.  
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Em termos de organização da monografia, além dessa introdução, o trabalho 

inclui ainda um capítulo sobre democracia participativa, onde será apresentado o marco teórico que 

informa o documento como um todo. Aqui, embora a referência a autores clássicos como Rousseau 

e Montesquieu seja obrigatória, a discussão buscará a interveniência de teóricos e analistas 

contemporâneos. Em seguida, o capítulo 2 tratará das relações entre a Constituinte e a questão 

urbana, partindo da Emenda Popular até o Estatuto da Cidade e também o primeiro projeto de lei de 

iniciativa popular. O último capítulo abordará as três proposições importantes dentro da temática 

urbana e que ainda não foram aprovadas. 

A conclusão procura desenvolver um balanço das incursões dos movimentos da 

sociedade civil a partir das propostas aqui elencadas na elaboração legislativa como um todo e em 

especial no âmbito da legislação urbanística. Finalmente, é intenção avaliar a importância desse 

processo na consolidação do modelo de democracia participativa no Brasil. 
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CAPÍTULO 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA – O CASO BRASI LEIRO NA CONSTITUIÇÃO 

DE 19887 

 

Um dos pressupostos ou hipóteses deste trabalho é o de que houve algum grau de 

interferência das mobilizações da sociedade – em especial no período de transição política iniciado 

na década de 1980 – na definição do conteúdo da legislação, ainda que os meios utilizados e a 

extensão ou alcance fiquem por ora pendentes de análise. Participação popular nas arenas decisórias 

remete necessariamente à noção de democracia como governo do povo. Nesta perspectiva, impôs-se 

a discussão acerca do modelo de democracia adotado no Brasil e suas conexões com os demais 

modelos reconhecidos no âmbito da ciência política contemporânea, ainda que não se dispense 

remissão aos clássicos. Este é o objetivo deste capítulo. 

 

1.1. A participação popular na Câmara dos Deputados 

Fora dos períodos de recesso parlamentar, quem quer que tenha tido a 

oportunidade de visitar a Câmara dos Deputados, autointitulada “a Casa do Povo”, notará que 

quarta-feira, via de regra, é dia de “casa cheia”. São dezenas de pessoas, muitas delas até 

uniformizadas e com farto material de divulgação, que disputam o restrito espaço do chamado 

Corredor das Comissões com parlamentares que correm de uma reunião para outra8. Afora os 

deputados, as outras pessoas não são apenas expectadoras dos diversos eventos que ocorrem a esta 

Casa Legislativa, tais como seminários e audiências públicas. São representantes de uma gama de 

organizações da sociedade civil9 ou de órgãos e entidades governamentais que acorrem ao 

Congresso Nacional a fim de negociar posições – contra ou a favor – acerca dos projetos em 

tramitação que tocam seus interesses. 

Esse movimento intenso demonstra que existe uma crença na possibilidade de que 

grupos organizados possam ter alguma influência na definição do conteúdo da produção legislativa 

participando ativamente.10. Essa participação direta do povo nos mecanismos decisórios da 

instância de representação política nada tem de estranho a uma concepção que considera a eleição 

                                                           
7 O recorte é para demarcar que não se pretende imergir exaustivamente na questão conceitual.  
8 Quarta-feira pela manhã é o dia em que a maioria das vinte Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados realiza 
suas reuniões ordinárias. O Regimento Interno desta Casa Legislativa permite que um mesmo parlamentar participe 
como membro titular apenas de uma Comissão Permanente, excetuando-se as Comissões de Legislação Participativa e 
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (Art. 26, § 2º do RICD). É possível ainda participar, na condição 
de suplente em uma segunda Comissão Permanente, além das Comissões Temporárias. 
9 Entre essas organizações incluem-se representações tanto do campo popular – como as entidades dos movimentos 
populares e sindicais – quanto organizações técnicas e de assessoria, além daquelas representativas do empresariado. 
10 A propósito, já existe uma série de estudos de casos acerca da atuação de grupos empresariais, dos trabalhadores sem 
terra, dos funcionários públicos, dentre outros, cuja discussão não é foco deste trabalho. 
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dos representantes para composição do Parlamento ou mesmo para o governo como condição 

necessária mas insuficiente para a materialização de uma democracia substantiva11. Assim sendo, o 

acompanhamento direto das deliberações parlamentares por parte dos cidadãos afigura-se como 

requisito indispensável. Em realidade, a participação do povo não é direta, no estrito sentido do 

termo, já que os atores aqui considerados são, ainda uma vez, representantes. Seja como for, a 

representação neste caso é menos indireta do que no caso dos parlamentares, os quais, embora 

eleitos diretamente, na maioria dos casos representam milhares ou até milhões de eleitores. Fácil 

deduzir que as organizações da sociedade civil têm maior proximidade com seus representados, fato 

este que permite uma maior possibilidade de controle. Diferentes interesses – particulares, 

empresariais e difusos, como no caso dos que defendem a reforma urbana – estão em disputa. O 

fundamento deste processo reitera os postulados da democracia liberal-pluralista mais do que 

aqueles da democracia participativa, cuja materialização será configurada na medida em que essa 

pressão da sociedade civil vier majoritariamente do setor popular. 

É de se notar, como já bem ilustra a descrição dos participantes da “feira 

democrática” do Corredor das Comissões, que quase nunca a pressão social sobre o Parlamento se 

exerce de forma individual, mas por meio de grupos representativos, o que já revela um modelo de 

democracia mais tendente ao pluralismo do que ao liberalismo clássico. De fato, o propósito da 

concepção pluralista é contrapor-se à ideia do individualismo atomista que está na base do 

liberalismo clássico. Assim sendo, a participação dos grupos intermediários constituiria a saída para 

evitar a concentração de poder nas instâncias do Estado – caso aqui do Parlamento – e, ao mesmo 

tempo, uma garantia contra a fragmentação que pulveriza as demandas da sociedade. Trata-se, 

portanto, de um pluralismo influenciado pela concepção democrática, na medida em que reivindica 

algum grau de influência do povo, por meio de grupos organizados, nas decisões tomadas por seus 

representantes no Parlamento. 

Exemplificando, a antinomia – pelo menos filosófica – entre liberalismo e 

pluralismo, tal como acima exposto: do ponto de vista do liberalismo clássico, 

[...] a defesa contra o despotismo não eram os corpos intermediários. Era a 
ampliação da esfera de liberdade dos indivíduos e a mais rígida e controlada 
limitação do poder do Estado: que os indivíduos fossem deixados livres para buscar 
espontaneamente a sua felicidade e que o Estado governasse aquele tanto que era 
necessário para evitar que uns ferissem a liberdade e invadissem a propriedade dos 
outros (BOBBIO, 2000, p. 324). 

 
1.2. A interpretação da democracia 

                                                           
11 Esse é um dos pressupostos do modelo de democracia participativa aqui esboçado, o qual será discutido mais adiante. 
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Pelo visto até aqui, fica claro que falar em democracia sem uma adjetivação 

parece não dizer muito, embora se deva reconhecer que – seja qual for sua qualificação – o termo 

sempre se referirá a um regime político fundado na soberania popular, quer dizer, na vontade do 

povo.  

Da idade clássica a hoje o termo “democracia” foi sempre empregado para designar 
uma das formas de governo, ou melhor, um dos diversos modos com que pode ser 
exercido o poder político. Especificamente, designa a forma de governo na qual o 
poder político é exercido pelo povo (BOBBIO, 2005, p. 135).  

 
Em alguns casos, a referência à soberania popular é pura e tão-somente retórica. O 

que dizer, por exemplo, do clássico “todo poder emana do povo e em seu nome é exercido”? 

Registre-se que esse é exatamente o texto do § 1º do art. 1º da Constituição de 1967, alterada pela 

Emenda Constitucional nº 1/1969. Em outro trecho desse mesmo documento vê-se o seguinte 

enunciado: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e 

convicções políticas. Será punido pela lei o preconceito de raça” (art. 153, § 1º). 

A leitura dos trechos revela que, contemporaneamente, a democracia é 

considerada como valor positivo, tanto que mesmo um regime sabidamente autoritário como o que 

se impôs ao Brasil em março de 1964 buscou se apresentar como que erigido sobre o princípio da 

soberania popular e da isonomia de direitos, quer dizer, a igualdade perante a lei. Diante disso, 

entende-se como quase obrigatório especificar de que democracia é que se está tratando. Portanto, 

interpreta-se que qualquer juízo de valor sobre a democracia requer confrontá-la menos com outros 

regimes – como o autoritarismo, por exemplo – e mais consigo mesma. Quer dizer: há democracias 

e democracias. O substantivo per se não responde apropriadamente a um questionamento acerca de 

qual regime se trata, donde o recurso necessário à qualificação, à adjetivação. No caso considerado, 

trata-se de matizar a democracia brasileira a partir da Constituição de 1988. 

O mais recorrente dentre as estratégias para exposição deste assunto é iniciar pela 

demarcação das diferenças entre a democracia direta grega (antiga) e a democracia representativa 

(moderna)12. Diante das dimensões dos Estados da atualidade – tanto no que diz respeito ao elevado 

número de pessoas que os compõem quanto à sua complexidade social, econômica e cultural –, logo 

fica clara a dificuldade – senão mesmo a impossibilidade – de reeditar uma democracia à grega. De 

fato, é inimaginável crer que, num país como o Brasil ou em outros países contemporâneos, os 

assuntos públicos possam ser deliberados diretamente pelo povo, entendido como o conjunto dos 

                                                           
12 A característica principal da democracia grega era a assembleia na qual os cidadãos eles mesmos decidiam acerca dos 
assuntos do seu interesse. Já na democracia moderna, a decisão dos cidadãos é a de escolher quem deverá tomar as 
decisões políticas. Em suma: num caso, quem decide são os cidadãos; noutro, os representantes escolhidos pelos 
cidadãos. 
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cidadãos do país. Nestes termos, a democracia representativa parece ser a única forma factível de 

gerir a coisa pública, sem deixar o regime de ser democrático. Ao povo, desta maneira, caberia 

sobretudo a tarefa de eleger diretamente os representantes para que eles, em seu nome, cuidem tanto 

da administração do Estado quanto da formulação das suas regras de funcionamento. Pelo exposto, 

nota-se que não há uma restrição de valor quanto à democracia direta, apenas não é considerada 

como realizável nas circunstancias atuais. 

A considerar este aspecto, embora a referência ao modelo ateniense seja 

recorrente, quase nunca ele é tido como replicável na conjuntura presente. Neste sentido, Miguel 

(2005, p. 6) assim se refere: 

Não podemos ter o “governo do povo” como tal, pois nossas sociedades são muito 
extensas, muito populosas e muito extensas – e, sobretudo (...), porque a 
incorporação de mais e mais grupos à cidadania multiplicou o nível potencial de 
conflito. 

 
Mesmo considerados como plausíveis os argumentos contrários à viabilidade de 

uma democracia à grega no atual momento histórico da humanidade, embora eles não possam ser 

tidos como definitivos, resta, contudo, checar a antinomia entre uma democracia do tipo 

representativa (ou procedimental) e outra do tipo participativa13 (ou semidireta). O elemento 

comum aos dois tipos é a participação do povo nos processos decisórios, o que remete ao modelo 

clássico. Enquanto a democracia representativa é tida como a participação possível, a democracia 

participativa apresenta-se como mecanismo de aproximação entre os próprios cidadãos e as 

instâncias decisórias. Interessa, portanto, identificar qual o modelo que, respeitadas as condições 

históricas atuais, melhor contribui para democratizar as decisões políticas. Vale dizer, as que têm 

influência na vida das pessoas e que contem com o respaldo ou mesmo a interferência direta dos 

interessados na definição do seu conteúdo. Essa formulação remete à noção de autonomia em 

Rousseau, tal como segue: 

Com o conceito de autonomia, a liberdade não consiste mais na ausência de leis, 
mas sim na presença de leis estabelecidas por nós mesmos. Quando afirmou, no 
Contrato Social, que a liberdade é “a obediência à lei que prescrevemos a nós 
mesmos, Rousseau deu-nos a mais perfeita definição desse novo conceito de 
liberdade, que pode ser bem definida como rousseauniana (BOBBIO, 2000, p. 
489). 

 
Nessa perspectiva, cabe salientar os avanços em favor do aperfeiçoamento do 

sistema político obtidos na Constituição de 1988 a fim de torná-lo mais transparente e permeável às 

demandas do conjunto da sociedade. Todavia, nem sempre as soluções apontadas guardam 
                                                           
13 Essa classificação refere-se tão-somente ao modelo que combina instrumentos de democracia direta com os 
tradicionais da democracia representativa. O desenvolvimento propriamente teórico será efetuado mais adiante neste 
capítulo. 
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coerência com a natureza dos problemas diagnosticados. Há de se questionar, especialmente, acerca 

de qual tipo de mecanismo decisório seria mais adequado para captar o sentimento do “povo” em 

relação aos seus problemas cruciais, como, por exemplo, a manutenção da “soberania” em relação 

aos demais povos e a implementação de determinadas políticas voltadas para o bem estar interno. 

A democracia representativa tem como mecanismo decisório fundamental as 

eleições. Trata-se de condição necessária à materialização da vontade popular, mas não suficiente, 

pois há necessidade de, pelo menos, que as eleições sejam livres, garantam condições igualitárias de 

participação dos partidos/candidatos, tenham voto universal e sejam periódicas. Esses componentes 

acham-se contemplados na Constituição Federal, especialmente no seu Título II, que trata dos 

direitos e garantias fundamentais. O Capítulo I desse Título é dedicado a elencar os direitos e 

deveres individuais e coletivos, onde se destaca a igualdade perante a lei (art. 5º, caput). No 

Capítulo IV, que trata dos direitos políticos, são definidos os instrumentos de exercício da soberania 

popular: 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular. 
 

Finalmente, no Capítulo V, do mesmo Título II, tem-se o regramento para a 

organização partidária, no qual está exposto que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de 

partidos políticos (art. 17, caput). 

Mesmo com todos esses atributos, persiste o fato insofismável de que a 

participação popular na condução das políticas públicas no modelo representativo restringe-se à 

escolha de quem tomará as decisões. Não se está pretendendo minimizar a importância das eleições, 

até mesmo porque qualquer modelo de democracia que se possa pensar dificilmente poderia delas 

prescindir. Como já visto na introdução deste trabalho, até bem pouco tempo atrás, numa conjuntura 

de abertura política gradual restrita, a bandeira das eleições diretas para Presidente da República foi 

capaz de mobilizar uma parte expressiva da sociedade brasileira, do que se pode aquilatar a sua 

importância para a democracia. 

O Processo Constituinte experimentado pelo Brasil para demarcar a transição do 

regime autoritário para o democrático é objeto de denso estudo14, mas a atenção a que se chama 

aqui é somente para a engenharia política referente às instâncias decisórias. Destaque deve ser dado 

                                                           
14 A Câmara dos Deputados, por exemplo, lançou a obra Ensaios dobre impactos da Constituição da Federal de 1988 
na sociedade brasileira, por ocasião dos vinte anos da promulgação da Carta Constitucional. Organizado em dois 
volumes pela Consultoria Legislativa da Casa, o trabalho faz um amplo balanço da Constituição nos diversos temas de 
maior relevância para a sociedade. 



24 

 

ao conteúdo do parágrafo único do art. 1º da Constituição de 1988, cujo texto afirma que “todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição”. 

À primeira vista, comparado com o enunciado da Constituição anterior15, parece 

que se está trocando uma retórica por outra. Ainda assim, é de se registrar que essa parte do texto 

mereceu atenção especial, a indicar que mesmo do ponto de vista dogmático ou doutrinário houve 

intenção deliberada dos Constituintes em demarcar as devidas diferenças entre os dois textos. 

No anteprojeto preparado pela Comissão de Sistematização16 que foi apresentado 

no dia 25 de junho de 1987, o texto do dispositivo acima trouxe o seguinte enunciado: “todo o 

poder emana do povo e com ele é exercido, nos termos desta Constituição” (parágrafo único do art. 

1º)17. Ilustra-se assim o esforço despendido no sentido de alterar os fundamentos do sistema político 

brasileiro para que estes fossem afinados com a nova fase histórica vivenciada pelo país. 

 

1.3. O processo de participação 

No desdobramento do processo de renovação institucional deflagrado pela nova 

ordem constitucional foi consagrado o mecanismo das eleições diretas em todos os níveis, mas com 

a incorporação de aperfeiçoamentos voltados para elevação do nível de participação popular nas 

esferas de decisão, na linha de materializar os postulados subjacentes ao parágrafo único do art. 1º. 

Fora da esfera estritamente constitucional, houve tentativas dignas de nota, como a organização de 

conselhos temáticos de gestão18 e a implementação de experiências de orçamento participativo, 

sobretudo no âmbito municipal19. O “Calcanhar de Aquiles” dessas experiências refere-se não à 

natureza em si dos próprios mecanismos, mas ao caráter e ao alcance da participação, já que esta 

                                                           
15 Recorde-se que o texto da Constituição anterior era “todo poder emana do povo e em seu nome será exercido”. 
16 Coube à Comissão de Sistematização a tarefa de reunir o trabalho produzido pelas oito comissões temáticas, cada 
uma com três subcomissões, e consolidá-lo num único texto. Esta comissão foi presidida pelo senador Afonso Arinos e 
teve como relator o deputado Bernardo Cabral. 
17 Por sua vez, o texto preparado pela Comissão Provisória de Assuntos Constitucionais (Comissão Afonso Arinos) 
limitou-se a repetir o que já se encontrava assentado na Constituição anterior. 
18 Caso, por exemplo, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, criado pela Lei nº 
8.242/1991, e do Conselho Nacional de Educação – CNE, órgão colegiado integrante do Ministério da Educação, criado 
pela Lei nº 9.131/1995. Já o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA é anterior à Constituição (criado pela 
Lei nº 6.938/1981), mas sua composição foi atualizada por regulamento posterior, mais precisamente pelo Decreto nº 
3.938/2001. Todos esses instrumentos têm como fundamento a participação da sociedade civil, por intermédio de suas 
entidades representativas, na gestão das políticas públicas. 
19 O orçamento participativo de Porto Alegre talvez seja a experiência mais difundida e é considerada como 
paradigmática para as demais.  Por ser um importante instrumento de participação popular, o OP é referência para o 
mundo. Conforme a ONU, a experiência é uma das quarenta melhores práticas de gestão pública urbana no mundo. O 
Banco Mundial reconhece o processo de participação popular de Porto Alegre como um exemplo bem-sucedido de ação 
comum entre Governo e sociedade civil (Fonte: <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/op/default.php?p_secao=1> Acesso 
em 13 jun. 2012). 
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requer um mínimo de qualificação dos participantes e também a proporcionalidade, ou seja, o seu 

peso relativo no universo dos representados. 

Não basta “ser do povo” para se ter opiniões abalizadas. Depende muito do tipo 

de assunto sobre os quais se deve tomar partido. É muito mais simples, por exemplo, escolher um 

determinado candidato, em face de outros que se apresentam, do que decidir se é melhor investir em 

obras viárias ou em políticas de transportes públicos, por exemplo. Dado que é a própria 

administração pública que detém as informações mais qualificadas sobre as políticas 

governamentais, torna-se difícil para alguém de fora apresentar argumentos sólidos o suficiente a 

ponto de reverter uma determinada prioridade ou diretriz já eleita pelos governantes. No caso mais 

específico do orçamento participativo, a participação corre o risco de resvalar para mera 

homologação, com a vantagem para o administrador de poder implementar uma ação como tendo 

sido tomada pela própria população20. Essas ressalvas indicam quão estratégica é para a qualidade 

da participação a educação técnica e política dos atores que participam das instâncias decisórias. 

Registre-se que há quem refute a validade das assertivas categóricas quanto à 

inviabilidade da democracia direta, tal como foi visto. Por exemplo: 

[...] a democracia direta não quer dizer que o povo todos os dias, todas as horas, 
todas as ocasiões, pessoalmente se reunindo ou sendo consultado para fazer leis, 
baixar decretos, expedir regulamentos, nomear, demitir, administrar ou exercitar 
toda aquela massa de poderes e funções sem as quais a máquina do poder e do 
governo fica paralisada ou atravancada (BONAVIDES, 2002, p. 29). 

 
O mesmo autor propugna ainda que: 

Na idade da tecnologia de computadores, em plena era da informática, da 
instantaneidade dos meios visuais e auditivos de comunicação, não é fantasia nem 
sonho de utopia antever o grande momento de libertação imanente com a 
instauração de um sistema de democracia direta. Ele consagra a plenitude da 
legitimação na expressão da nossa vontade política (idem, p. 23). 

 
Para a consecução dessa “nova democracia” direta, nos termos acima exposta, 

Bonavides (2002) defende ainda a adoção das seguintes técnicas de consulta, além do plebiscito e 

do referendo, já insertos na Constituição: 1) o veto popular, ou seja, a possibilidade rejeitar ou 

revogar uma determinada decisão tomada pelas instâncias representativas; 2) o direito de revogação 

do mandato tanto do agente político individual quanto de uma assembleia (recall), o que significa 

na prática o fechamento da assembleia que tenha se mostrado infiel ao mandato que lhe fora 

outorgado. 
                                                           
20 Em Porto Alegre e Goiânia, por exemplo, as placas de obras que haviam sido aprovadas no processo do orçamento 
participativo deixaram isso bem explícito. Mesmo reconhecendo as possibilidades de condução das deliberações pela 
Administração Municipal, há de se ponderar se é melhor um teatro sem plateia ou se se pode crer que algum dia a 
encenação – de tanto se repetir – terá seu roteiro escrito pelos próprios atores. 
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Como foi dito, o acesso à informação é condição fundamental para qualificar a 

participação; esta, por sua vez, é elemento essencial ao processo democrático desenhado pela 

Constituição de 1988. À vista disso, é lícito crer que a viabilidade da democracia participativa – 

além da criação de novos mecanismos de participação – é tanto maior quanto maior for a 

possibilidade de democratizar a informação. A revolução tecnológica propiciada pela internet, sem 

dúvida, constitui elemento importante nesta perspectiva, mas não autoriza ainda pensar em 

“democracia direta”, como advoga o Professor Paulo Bonavides. Isso porque tomar uma 

determinada decisão envolve não somente a possibilidade de acesso à arena decisória, mas também 

o domínio da informação sobre o assunto em apreciação e um posicionamento a seu respeito, vale 

dizer, um julgamento ou um juízo de valor. Na medida em que se multiplicarem os assuntos 

colocados sob deliberação coletiva, a tendência é aumentar o custo da participação. Isso quer dizer 

que esta não pode se expandir indefinidamente, já que os cidadãos comuns não podem dispor de 

todo o seu tempo para se posicionar sobre um ou outro assunto, ainda que este possa ser colocado 

na tela de um computador. 

No caso dos institutos do veto e do recall propostos por Bonavides, a rigor eles já 

existem, mas com características bem delimitadas: o veto pode se manifestar como o oposto do 

referendo, mas há de se reconhecer que os casos em que uma determinada deliberação do 

Parlamento é submetida a esse tipo de consulta popular são bastante limitados; e, no segundo caso, 

o de revogação dos mandatos, pelas regras em vigor, ele somente se apresenta no momento das 

eleições legislativas, ocasião em que pode ocorrer a renovação do Parlamento ou a recondução dos 

parlamentares à sua condição de representantes do povo. Bem verdade que nas eleições quase não 

se registra a sua condição de julgamento dos parlamentares que estão no mandato acerca do seu 

desempenho como representantes do povo. Mas não se pode dizer que a oportunidade para tal 

julgamento não exista. Aqui, não há propriamente inovações substanciais, mas a tentativa de 

aperfeiçoamento de institutos já existentes. 

As deficiências apontadas em relação aos mecanismos de democracia 

participativa hoje em vigor e os limites para uma expansão generalizada da participação em 

mecanismos decisórios levam, de fato, a ponderar acerca da real importância dos instrumentos 

tradicionais da chamada democracia procedimental ou representativa. Isso não significa que se 

devam substituir uns pelos outros. 

Por exemplo, a própria Constituição Federal elenca – além das eleições diretas, 

com voto universal – o plebiscito e o referendo, já citados, e também a inédita iniciativa popular de 

lei. São esses os instrumentos básicos mediante os quais há o exercício da soberania popular (art. 14 
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da Constituição Federal). Embora já tenha sido utilizada, é importante registrar que a iniciativa 

popular legislativa – que é o mais inovador dentre os instrumentos apresentados – requer um custo 

muito elevado21 para se efetivar. Afora isso, a criação da Comissão de Legislação Participativa da 

Câmara dos Deputados22, em 2001, permitiu uma alternativa à apresentação de projetos por 

iniciativa popular, uma vez que ela pode transformar sugestões apresentadas por organizações da 

sociedade civil em proposições legislativa que passam a tramitar normalmente nas Casas 

Legislativas. Quanto ao plebiscito e ao referendo, seu emprego em um maior número de casos é 

recomendável, o que tornaria o sistema político mais afinado com a democracia participativa aqui 

descrita. Por exemplo, o Professor Fábio Konder Comparato (2011) defende também que as 

emendas à Constituição tenham de passar por referendo antes de entrar em vigor, nos seguintes 

termos: 

O povo é soberano quando tem o poder de referendar toda e qualquer emenda 
constitucional ou lei votada pelo Congresso; quando tem o poder de destituir todo e 
qualquer agente político eleito; quando deve decidir em plebiscito toda e qualquer 
alienação ou transformação de bem público, notadamente empresas estatais e 
reservas florestais, pois os bens públicos pertencem ao povo e não ao Estado; 
quando deve aprovar previamente toda e qualquer concessão de serviço público a 
empresas privadas, pois serviço público é serviço ao povo, sendo ele, portanto, 
incompatível com o exercício de atividade lucrativa; quando aprova os planos de 
desenvolvimento e as leis de diretrizes orçamentárias em todas as unidades da 
federação; quando pode responsabilizar, civil e penalmente, mediante ação popular, 
todo e qualquer agente público, inclusive membro do Poder Judiciário e do 
Ministério Público. 
 
Pessoalmente, iniciei uma campanha nesse sentido, quando atuava no conselho 
federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Cito apenas algumas proposições: a de 
desbloqueio de plebiscitos e referendos, e facilitação da iniciativa popular 
legislativa (Projetos de Lei nº 4.718/2004 da Câmara dos Deputados e nº 01/2006 
do Senado Federal); a de introdução do recall (Proposta de Emenda Constitucional 
nº 73/2005 do Senado Federal).  

 
Para finalizar essa discussão, cumpre avaliar comparativamente o modelo de 

democracia do Brasil em relação às correntes teóricas da democracia no campo da ciência política 

                                                           
21 “A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no 
mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três 
décimos por cento dos eleitores de cada um deles” (§ 2º do art. 61 da Constituição Federal). Além disso, o art. 252 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados estabelece dez condições para apresentação de Projeto de Lei de 
Iniciativa Popular, dentre as quais convém lembrar o inciso IX, que determina que o projeto não seja rejeitado por 
vícios formais, como os de linguagem ou de técnica legislativa. Nota-se, portanto, a apresentação de um projeto de lei 
por iniciativa popular requer grande esforço dos proponentes para o cumprimento de todos os requisitos. O elevado 
custo aqui evidenciado refere-se tão-somente aos recursos necessários à apresentação da proposição vis à vis ao custo da 
apresentação de projetos pelos parlamentares ou mesmo pelas entidades da sociedade na forma de sugestão à Comissão 
de Legislação Participativa. 
22 O campo temático da Comissão de Legislação Participativa está definido pelo inciso XII do art. 32 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados. 
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contemporânea. Tomar-se-á por base a taxonomia proposta por Luis Felipe Miguel (2005), que 

identifica basicamente cinco correntes, com o alerta de que “Todas elas se encontram no campo da 

‘democracia representativa’, uma vez que qualquer proposta de democracia direta, para as 

sociedades contemporâneas é quimérica”. Eis, portanto, as cinco correntes apresentadas pelo autor, 

sendo a primeira majoritária no mundo ocidental e as outras correntes críticas ao modelo 

hegemônico: 

(1) Democracia Liberal-Pluralista: denominação de caráter mais descritivo, este 

modelo representa praticamente os sistemas políticos ocidentais, ou seja, a democracia realmente 

existente. O seu ponto de partida para a atual concepção liberal é a doutrina de Joseph Schumpeter 

(em “Capitalismo, socialismo e democracia”, 1942), cuja definição da democracia restringe-se à 

forma de escolha de uma minoria governante legítima a partir da disputa competitiva pelos votos do 

povo. Verifica-se uma separação – um hiato incontornável mesmo – entre a esfera política e o 

mundo social; vale dizer, entre os representantes e os representados. Em sua evolução, caminhou 

para uma perspectiva menos pessimista sobre os processos decisórios governamentais, que 

incluiriam a pressão dos diferentes segmentos que compõem a sociedade contemporânea, na forma 

da “Poliarquia” de Dahl (2001, p. 104), com o qual se firma o liberal-pluralismo. 

(2) Democracia Deliberativa: tem como uma das fontes de inspiração a teoria da 

ação comunicativa de Habermas e se apresenta como a principal orientação crítica às democracias 

realmente existentes, propugnando que as decisões políticas sejam fruto de ampla discussão na qual 

todos tenham condições iguais de participar, em busca de um consenso. Contrapõe-se à democracia 

como simples método para a agregação de preferências individuais. Pressupõe a oportunidade de 

discussão franca e aberta e a disposição de mudar de posição a partir do debate. 

(3) Republicanismo Cívico: prega a revalorização do sentimento de comunidade, 

elemento presente no pensamento político clássico e moderno, na qual a participação política é 

provida de valor em si mesma e cuja expressão mais elaborada encontra-se na obra de Rousseau em 

confronto com os contratualistas liberais que percebem a sociedade como mera agregação na qual 

se estabelece a instrumentalização dos interesses privados. O apelo à participação cívica e a busca 

do bem comum tem pouca substância se não for explicado em que se embasam, ou seja, no comum 

do bem, na identidade construída. Esse é o aspecto que elucida que nem toda a concepção 

republicana adota uma posição comunitarista. 

(4) Democracia Participativa: destaca a necessidade de ampliação dos espaços de 

decisão coletiva na vida cotidiana, o chamamento à participação nas questões públicas, no período 

eleitoral é considerado insuficiente para promover a qualificação das cidadãs e dos cidadãos. Os 
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participacionistas não propõem o retorno à democracia direta, mas a implementação de um arranjo 

institucional que combine a democracia representantiva com a participação popular. O processo 

participativo é tido como educação para a cidadania dentro de incentivo e possibilidades ampliados. 

(5) Multiculturalismo ou política da diferença: corrente que propugna a 

legitimação dos grupos na arena política a partir da afirmação das características distintivas dos 

diversos grupos sociais entendidas como irredutíveis a uma identidade única e fontes legítimas de 

ação política. A ruptura com a perspectiva liberal é profunda, na medida em que grupos, e não 

indivíduos, são considerados sujeitos de direitos. É a constatação de que as sociedades 

contemporâneas são e serão cada vez mais marcadas pela convivência entre grupos com estilos de 

vida e valores diferentes e, por vezes, conflitantes. 

 

Conclusão do capítulo 

O caso brasileiro parece incorporar elementos das diversas correntes acima 

descritas, mas claro está que o modelo é majoritariamente afinado com a “democracia liberal-

pluralista”. Embora não reifique a separação entre representantes e representados, tal como se 

afigura na citada corrente, é forçoso reconhecer que, tanto do ponto de vista doutrinário quanto dos 

institutos de democracia direta inseridos na Constituição, estes representam não mais que fissuras 

na estrutura geral do seu texto, o que ratifica a chamada democracia representativa. Não se quer 

com isso desvalorizar as inovações, mas apenas alertar contra possíveis ilusões de ótica. 

Até aqui, o modelo de democracia desenhado pela Constituição de 1988 tem sido 

descrito como democracia participativa. Isso por causa da presença dos institutos de democracia 

direta para o exercício da soberania popular. Contudo, as práticas democráticas vivenciadas no dia-

a-dia têm revelado novos caminhos pelos quais a sociedade civil pode influenciar no conteúdo da 

produção legislativa, como as audiências públicas e a apresentação de sugestões à Comissão de 

Legislação Participativa. A propósito, deve-se registrar que – embora esse caminho seja mais curto 

e menos custoso, portanto – ele não enfraquece de todo a iniciativa popular, pois temas de grande 

relevância política e social devem priorizar essa via, dado que proposições desta natureza somente 

podem ter a repercussão esperada no Parlamento se contarem com densidade social no seu 

apoiamento. 
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CAPÍTULO 2. PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO CONSTI TUINTE 

 

Um dos momentos marcantes da história recente do Brasil foi indubitavelmente o 

da reconstrução da democracia, tendo marco fundamental o Processo Constituinte de 1987/1988 

que legou ao país uma nova Constituição. Precedido pelas lutas da sociedade brasileira contra o 

regime militar, passando pela mobilização em favor do restabelecimento das eleições diretas para 

Presidente da República, o Processo Constituinte também se fez acompanhar atentamente pelas 

organizações da sociedade civil. O itinerário da discussão deste capítulo iniciará com a Emenda 

Popular da Reforma Urbana, apresentada ao Congresso Constituinte em 1987, passa pelo Capítulo 

de Política Urbana da Constituição Federal de 1988 e sua regulamentação por meio do Estatuto da 

Cidade (Lei nº 10.257, de 2001) e terá seu fechamento com o Projeto de Lei nº 2.710, de 1992, o 

primeiro a ser apresentado por Iniciativa Popular. 

 

2.1. Premissas 

Apesar de a eleição presidencial de 1985 ter sido de forma indireta, via Colégio 

Eleitoral23, Tancredo Neves desenvolveu uma campanha de rua, utilizando-se das alianças e 

mobilizações realizadas em 1984 a favor da Emenda Dante de Oliveira, da qual fora um dos líderes. 

Concorrendo pelo PMDB – partido que sucedeu o antigo MDB, de oposição ao governo militar – 

Tancredo Neves derrotou Paulo Maluf, candidato pelo PDS – sucessor da Arena como partido 

governista – na eleição que ocorreu no dia 15 de janeiro de 1985. Resultado: 480 votos para 

Tancredo, 180 votos para Maluf, com 26 abstenções. Importante registrar que essa vitória foi 

possível graças à aliança de Tancredo com os dissidentes do PDS, do que resultou a chapa 

denominada Aliança Democrática, com José Sarney, ex-Presidente da Arena e do PDS, como 

candidato a Vice-Presidente. Os dissidentes do partido governista organizaram posteriormente o 

Partido da Frente Liberal, tal como descrito abaixo. 

[...] Esta aliança representou de um lado os liberais, que, de dentro do partido 
político da situação (PDS), divergiram do encaminhamento dado à sucessão. 
Entendendo que o país estava maduro para a vida democrática, aliaram-se ao maior 
agrupamento da oposição sob o regime militar, o Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB), e elegeram Tancredo Neves e José Sarney. Assim, a Aliança 
Democrática resultou de acordo entre os grupos que deram origem ao Partido da 
Frente Liberal – PFL – e ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro – 
PMDB (CORRÊA, 2006, p. 11). 

                                                           
23 Naquele momento, o Colégio Eleitoral contava com 686 membros – 356 do PDS e 330 dos partidos de oposição, 
entre os quais o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o Partido Democrático Trabalhista (PDT), o 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido dos Trabalhadores (PT). (MENDONÇA, 2005). 
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Na véspera da posse, marcada para 15 de março de 1985, Tancredo foi internado 

no Hospital de Base, em Brasília e não pôde comparecer à cerimônia, sendo empossado 

interinamente em seu lugar o Vice-Presidente. Com a morte do Presidente eleito, anunciada no dia 

21 de abril – coincidindo com a da morte de Tiradentes – José Sarney foi efetivado no cargo de 

Presidente da República. 

No dizer de um observador atento deste cenário político: 

Esse colégio falhou nos desígnios almejados pelo Sistema Militar e acabou 
escolhendo Tancredo Neves que, para obter maioria, recorreu a uma solução de 
compromisso, mesclando, na nova estrutura do poder político, elementos 
vinculados ao regime castrense com elementos de característica popular. Tancredo 
Neves prometera, entretanto, promover a reconstitucionalização do País, através de 
uma assembleia nacional constituinte livremente eleita pelo povo. 
 
Com esse objetivo, Tancredo Neves deixou compromissos que, não podendo 
cumpri-los em decorrência da morte, foram mantidos e confirmados pelo seu vice, 
José Sarney [...] (PEREIRA, 1987, p. 16). 

 
Mesmo com a assunção de um egresso do governo militar à Presidência da 

República, a ruptura com o antigo regime já estava irremediavelmente configurada. Sarney teve de 

governar com parte da equipe já composta por Tancredo, além de encaminhar os principais 

compromissos assumidos em campanha, dentre estes o da convocação de uma Assembleia Nacional 

Constituinte. Verdade que a tese da Constituinte exclusiva defendida pelas organizações da 

sociedade civil acabou sendo derrotada pela do Congresso Constituinte. Ainda assim, a Constituinte 

foi posta na agenda política. A Constituinte exclusiva era requerida pelos atores políticos mais à 

esquerda que participaram da campanha das Diretas Já, que alertavam sobre a inconveniência de 

conjugar a feitura de uma nova carta política ao país com os trabalhos ordinários do Legislativo 

Federal. Além disso, a Constituinte exclusiva permitiria a elaboração de regras mais isentas, 

principalmente aquelas concernentes ao funcionamento do Poder Legislativo, dado que os 

seguidores das regras não seriam necessariamente os seus elaboradores. Por fim, foi denunciado o 

fato de o Congresso Nacional de 1987 ser composto de um terço de senadores que foram eleitos em 

1982 aos quais não foi delegada a condição de Constituinte. Estes foram designados como 

Constituintes “biônicos”24. 

                                                           
24 O termo biônico tem caráter pejorativo, pois remete aos chamados Senadores Biônicos que foram eleitos 
indiretamente, ou seja, via Colégio Eleitoral, nas eleições para o Senado de 1978. Essa regra decorreu das alterações no 
processo eleitoral (Pacote de abril) efetuadas pelo regime militar para evitar nova derrota na composição da Câmara 
Alta do país. Os “Constituintes Biônicos”, seriam aqueles sem legitimidade, pois não haviam sido eleitos para a tarefa 
de elaborar uma nova Constituição. 
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A deflagração do Processo Constituinte converter-se-ia no marco da ruptura 

política e institucional com o regime militar e o esboço da reconstrução democrática no Brasil. 

Representou também uma transição na estratégia dos movimentos populares, que a partir de então 

tiveram de se instrumentalizar para atuação na esfera institucional, além de se manterem 

mobilizados para as ações de massa. 

 

2.2. Da Emenda Popular ao Capítulo de Política Urbana da Constituição 

As eleições de 1986 para o Congresso Constituinte foram acompanhadas por 

densa mobilização popular, tendo se organizado na época uma rede de entidades da sociedade civil 

denominada Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte25, que realizou uma miríade de 

atividades de formação Brasil afora na tentativa de demarcar a peculiaridade daquele pleito. A final, 

não é atividade corriqueira eleger delegados para elaboração de uma nova Constituição para o país. 

O ambiente de mobilização popular acabou repercutindo depois no próprio Regimento da 

Constituinte, que admitiu a possibilidade de apresentação de emendas ao Projeto de Constituição 

por organizações da sociedade civil, desde que apoiadas por um mínimo de trinta mil assinaturas e 

por três entidades nacionais. 

Além dessa inovação importante no processo de elaboração da nova Carta Magna, 

há de se registrar ainda o fato de a Assembleia Nacional Constituinte ter decidido construir um 

texto sem um documento referencial. Na verdade, este documento existia, pois, anteriormente ao 

início dos trabalhos da Constituinte, o Presidente Sarney criou um grupo de notáveis para elaborar 

um projeto de Constituição. Composto por cinquenta pessoas, o grupo ficou conhecido como 

Comissão Afonso Arinos, em referência ao seu coordenador, o jurista Afonso Arinos de Melo 

Franco, que depois seria eleito Senador pelo PMDB do Rio de Janeiro, e assumiu a presidência da 

Comissão de Sistematização da Constituinte. O documento produzido pela Comissão, apesar de 

publicado no Diário Oficial da União, não foi entregue formalmente ao Presidente da Assembleia 

Nacional Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães (PMDB/SP), para evitar constrangimento. 

Tancredo Neves ideara organizar uma COMISSÃO PROVISÓRIA DE ESTUDOS 
CONSTITUCIONAIS, composta de personalidades de diferentes setores do 
pensamento e expoentes da economia nacional, segundo uma lista elaborada por 
ele mesmo. O Presidente Sarney tornou efetiva a idéia pelo Decreto nº 91.450, de 
18 de julho de 1985. A Comissão redigiu um Anteprojeto Constitucional, 
publicado no Diário Oficial, de 26 de setembro de 1986 (PEREIRA, 1987, p. 13). 

 

                                                           
25 Respaldada em sua inserção na base dos movimentos sociais na época, a Igreja Católica investiu na constituição dos 
Plenários Pró-Participação Popular na Constituinte, organismos estes que rapidamente se espalharam por todo o país. 
Embora contassem com o suporte da Igreja Católica, os "plenários" tinham caráter laico, reunindo entidades da 
sociedade civil de um modo geral. 
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O trabalho da Assembleia Nacional Constituinte pretendeu se estruturar de baixo 

para cima, tendo se estruturado em oito Comissões Temáticas, cada uma subdividida em três 

Subcomissões, dentre as quais a Subcomissão da Questão Urbana e Transporte, pertencente à 

Comissão da Ordem Econômica. O processo deliberativo definido pelo Regimento Interno foi 

permeado pela participação da sociedade, facultada a apresentação de sugestões às Subcomissões e 

a participação em audiências públicas. 

Entretanto, a mais relevante forma de participação democrática no processo 
constituinte foi, sem dúvida, a das “emendas populares”. A partir do primeiro 
projeto, sistematizado em 15 de julho de 1987, foram admitidas, ao lado daquelas 
formuladas pelos próprios constituintes, emendas de iniciativa dos cidadãos, desde 
que trouxessem, no mínimo, a assinatura de trinta mil eleitores e fossem 
patrocinadas por, pelo menos, três associações representativas. No total, foram 
apresentadas 122 emendas populares, que somaram mais de doze milhões de 
assinaturas. No entanto, somente 83 delas atenderam às exigências regimentais e 
foram oficialmente aceitas. Entre essas esta a Emenda Popular da Reforma Urbana 
(BASSUL, 2005, p. 102). 

 
O processo de coleta de assinaturas para as emendas populares ao Projeto de 

Constituição converteu-se em nova etapa da mobilização popular, com a adesão de milhões de 

cidadãos que buscavam alguma maneira de interferência no Processo Constituinte. Dando 

seguimento aos movimentos pela Anistia, Diretas Já e Constituinte livre e soberana, as 

mobilizações das emendas populares tornaram-se referência e são seguidas até hoje por constantes 

levas de mobilização popular tendo como alvo a esfera institucional em busca de influir no 

conteúdo das políticas públicas do país.  

A Emenda Popular de Reforma Urbana26 trouxe um conjunto de vinte e três 

artigos divididos em dois blocos. O primeiro, com onze artigos, para ser inserido no Capítulo I do 

Título II do anteprojeto da Constituição, que tratava dos direitos e liberdades fundamentais. São 

destaques nesta parte da Emenda as seguintes propostas: 

a) afirmação dos direitos como acesso à moradia, transporte público, saneamento, 

saúde, lazer, dentre outros, inclusive o de participar de mecanismos de gestão democrática da 

cidade; 

b) condicionamento do exercício do direito de propriedade à sua função social, 

entendida como a utilização do imóvel para programas de moradia popular, instalação de 

infraestrutura de equipamentos sociais e de transportes coletivos; 

                                                           
26 Este documento teve oficialmente como entidades responsáveis a Federação Nacional dos Arquitetos (FNA), a 
Federação Nacional dos Engenheiros (FNE) e o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), pois eram entidades 
legalmente constituídas e de caráter nacional, o que atendia a uma das exigências para apresentação de Emendas 
Populares. Porém, diversas outras entidades assumiram de fato a tarefa de coletar as assinaturas Brasil afora, dentre 
estas a Articulação Nacional do Solo Urbano (ANSUR), cuja base era o movimento das ocupações. 
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c) desapropriação de imóveis para regularização fundiária em áreas consolidadas 

com base no valor histórico dos imóveis, ou seja, desconsiderando-se a valorização decorrente da 

própria ocupação; 

d) iniciativa popular de leis no âmbito municipal apresentada por 0,5% dos 

eleitores; e 

e) veto popular a lei municipal que contrariasse os interesses da população por 

proposta representada por 5% dos eleitores, o que a submeteria a referendo. 

No segundo bloco, com doze artigos, proposto para inserção no Título VIII do 

anteprojeto, que tratava da ordem econômica e financeira, teve dispositivos mais importantes os que 

seguem: 

a) instrumentos para garantia dos direitos urbanos, tais como: Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) progressivo (no tempo e em relação à extensão do imóvel), direito de 

preferência na aquisição de imóveis urbanos pelo Poder Público, regime especial de proteção 

urbanística e ambiental e concessão de direito real de uso; 

b) afirmação do primado do direito de construir, regulado publicamente, sobre o 

direito de propriedade urbana; 

c) combate à retenção especulativa por meio da aplicação do IPTU progressivo, 

desapropriação por interesse social e edificação compulsória no caso de o proprietário não 

promover o adequado aproveitamento do imóvel; 

d) usucapião aplicável a terras públicas ou privadas, com área de até 300 m², 

decorridos três anos de ocupação e utilizadas para moradia do ocupante e de sua família; 

e) proteção aos inquilinos por intermédio da fixação de limite máximo do valor 

inicial do aluguel residencial, incluída regra para reajuste; 

f) garantia da assessoria técnica à construção da casa própria; 

g) limitação de 20% da renda familiar mensal para prestações de empréstimos 

para compra ou construção da casa própria; 

h) limitação de 6% do salário mínimo mensal para definição da tarifa do 

transporte coletivo urbano; e 

i) garantia da participação popular na elaboração e aprovação do plano de uso e 

ocupação do solo e de transportes e também na gestão dos serviços públicos municipais. 

A nova Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988, pela primeira vez na 

história das constituições brasileiras, incorporou um capítulo dedicado à política urbana. Esse fato 

significou uma atualização necessária do Texto Constitucional à realidade do país – dado que o 
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Brasil tornara-se maioritariamente urbano – mas também foi considerada uma conquista para os 

atores políticos que se referenciaram pela Emenda Popular de Reforma Urbana, já que algumas 

propostas contidas na Emenda foram acolhidas no Texto Constitucional. 

Num primeiro momento de balanço do Processo Constituinte sob a ótica dos 

defensores da reforma urbana, o resultado pode considerado positivo. De fato, levando-se em conta 

a arena na qual se processaram as negociações e o seu escopo, não é desprezível que um assunto aí 

colocado pelos movimentos populares tenha sido contemplado no texto final da Constituição, cujo 

impacto na vida de todos espera-se que seja efetivo. Seria o reconhecimento – ainda que tardio – de 

a questão urbana galgava a importância merecida e finalmente entrava na agenda política no Brasil. 

Para se ter ideia da relevância deste fato, atente-se que, no entender de Martins (2009, p. 98), 

reportando-se à reforma agrária, uma determinada reivindicação entra na agenda política quando a 

negligência a seu respeito provoca um impasse de tal monta que 

[...] torna o país ingovernável, bloqueia o conjunto do processo político. Ela entra 
na agenda política do Estado quando todos aqueles envolvidos em processos de 
decisão se tornam conscientes de que a questão tem de ser resolvida, o obstáculo 
tem de ser removido. 

 
Daí se justificar o destaque atribuído pelos atores da reforma urbana à inscrição 

do Capítulo de Política Urbana da Constituição de 1988. 

Quanto ao fato de a Constituição de 1988 ser a primeira da história constitucional 

brasileira a dedicar atenção à problemática urbana, observa Bassul (2005, p. 61): 

[...] A despeito da crescente importância econômica e social das cidades no Brasil, 
as constituições anteriores sequer continham o vocábulo “urbano”, salvo para 
regrar, nos capítulos referentes à tributação, a aplicação do Imposto Predial e 
Territorial Urbano, o IPTU. 

 
Quanto ao princípio da função social da propriedade, um dos pontos de maior 

relevância na Emenda Popular da Reforma Urbana, ele está afirmado no artigo 5º, inciso XXIII, da 

Constituição, embora não constasse ainda entre os Direitos e Garantias Fundamentais o direito à 

moradia27, o que seria um contraponto importante ao direito de propriedade, este sim consagrado 

neste artigo (inciso XXII). 

Especificamente no Capítulo de Política Urbana, é importante citar literalmente os 

dispositivos do art. 182 antes de comentar a respeito: 

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. 

                                                           
27 O direito à moradia acabou sendo incluído no rol dos direitos sociais elencados no artigo 6º da Constituição pela 
Emenda Constitucional nº 26, promulgada em 14 de fevereiro de 2000. 
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§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 
indenização em dinheiro. 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para 
área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do 
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu 
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I – parcelamento ou edificação compulsórios; 
II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 

tempo; 
III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 
dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da 
indenização e os juros legais. 

 
O primeiro ponto a se relevar é que a politica de desenvolvimento urbano é de 

competência municipal28. Depois, que essa política tem o objetivo de ordenar as funções sociais da 

cidade a partir de diretrizes gerais fixadas em lei. Em segundo lugar, o cumprimento da função 

social da propriedade, um dos itens de destaque da Emenda da Reforma Urbana, depende dos 

condicionantes de ordenação da cidade expressos no plano diretor. O plano diretor, por sua vez, 

erigido à condição de instrumento básico da política urbana, deve ser aprovado pelo legislativo 

municipal e é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes29. Destaque-se que não há 

na Emenda Popular qualquer referência ao plano diretor, principalmente com o peso aqui 

atribuído30. Embora o planejamento não seja totalmente rechaçado pela Emenda, uma vez que 

defende a participação popular na elaboração de plano de uso e ocupação do solo – havia membros 

do movimento pela reforma urbana avessos à figura do plano diretor. As razões são exemplificadas 

pelos relatos abaixo: 

Alguns planos chegam ao auge do distanciamento da realidade. O plano Doxiadis é 
redigido em inglês, jamais tendo sido traduzido para o português. O PUB é 
redigido em seis volumes de 3.400 páginas e trata não apenas do urbanismo fixo, 
mas também de educação, saúde, habitação, bem-estar social, recreação, cultura, 
esportes poluição do ar, gás, limpeza pública, segurança pública, segurança 

                                                           
28 Isso decorre do movimento de descentralização que marcou o processo constituinte, num claro contraponto ao regime 
anterior, que impôs uma gestão fortemente centralizada. Esse movimento chegou a tal ponto de radicalidade que tornou 
o Município um ente federativo. No que concerne à política urbana, a competência do Município é o da execução, mas a 
definição de diretrizes é de competência concorrente da União e dos Estados. 
29 O termo “cidades” remete a área urbana, mas sua interpretação para efeitos de cumprimento da exigência para 
elaboração de planos diretores leva em conta a população total do município. 
30 A esse respeito, é bom destacar que na época ainda estava em voga a elaboração de planos diretores de 
desenvolvimento integrado por parte de consultorias, sem qualquer vinculação à realidade dos municípios aos quais se 
destinavam. Estes documentos eram elaborados meramente para cumprimento de exigências de agências financiadoras 
de projetos. 
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pública, abastecimento, finanças e Administração Pública. Esses planos não são 
sequer publicados, quanto mais conhecidos e executados (PINTO, 2005, p. 124)31. 

 

[...] o texto final da Constituição estabeleceu que “a propriedade urbana cumpre 
sua função social quando atende às exigências de ordenação da cidade expressas no 
plano diretor” (art. 182, § 2º, da CF). Assim, remeteu-se o texto constitucional para 
o território legislativo municipal a prerrogativa de estabelecer os critérios e as 
condições a serem atendidas pelas propriedades urbanas no cumprimento da função 
social. O plano diretor, cujo passado tecnocrático, como vimos, o transformara 
num instrumento repudiado pelos defensores da reforma urbana, não apenas surgia, 
por assim dizer, redivivo, como passava a ser o paradigma do cumprimento da 
função social da propriedade (BASSUL, 2005, pp. 81-82). 

 
Finalmente, é de se evidenciar o conteúdo do § 4º do art. 182 da Constituição 

porque  traz uma lista de instrumentos para coibir a especulação imobiliária, outro dos itens de 

maior ênfase na Emenda da Reforma Urbana. A primeira observação a fazer é que esses 

instrumentos são de aplicação facultativa pelos municípios. Depois, que deve se dar mediante lei 

específica para área incluída no plano diretor, nos termos da lei federal. Mais uma vez a referência 

a uma lei, desta vez deixando explicito tratar-se de lei federal. Em síntese, isso quer dizer que todo 

o conteúdo do art. 182 da Constituição depende de lei regulamentadora, ou seja, eles não são 

autoaplicáveis. Para fechar os comentários ao art. 182, uma última observação: a edificação ou 

parcelamento compulsório, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação mediante pagamento 

em títulos da dívida pública – ainda que devidamente regulamentados – têm de ser aplicados 

sucessivamente, na ordem acima expressa, e não alternativamente, como conviria ser32. Assim, por 

exemplo, a desapropriação-sanção (inciso III) somente pode ser aplicada depois do desatendimento 

pelo especulador imobiliário das duas medidas anteriores. 

O art. 183 é importante por conta da previsão de usucapião especial urbana para 

os posseiros que ocupem área de até 250m² sem oposição por um período de cinco anos. Trata-se de 

um importante instrumento de regularização33 fundiária que passa a estar à disposição para pronta 

utilização, sem necessidade de regulamentação. 

                                                           
31 O plano Doxiadis foi elaborado para o Rio de Janeiro pelo então governador da Guanabara, Carlos Lacerda, em 1965. 
Conhecido como plano policromático por causa da proposta de criar cinco linhas identificadas por uma cor, como a 
linha vermelha e a linha amarela. O Plano Urbanístico Básico (PUB) foi elaborado para a cidade de São Paulo em 1968. 
32 A ordenação dos instrumentos inviabiliza a aplicação de um ou outro deles conforme as situações que se apresentem. 
A hierarquização parte do pressuposto de que qualquer que seja a  prática especulativa o tratamento a ser dado pelo 
Município tem sempre de seguir os mesmos passos. 
33 Apesar disso, constata-se a ausência de um balanço acerca de sua eficácia, ou seja, sobre o quanto a sua utilização 
tem contribuído para a regularização fundiária urbana no Brasil. 
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Em 198734, organizou-se o Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU), uma 

rede que passou a congregar os atores políticos envolvidos com a reforma urbana no Brasil. O alvo 

privilegiado deste colegiado, de início, foi coordenar as ações que se seguiram ao desdobramento do 

calendário institucional do país, buscando imprimir nas Constituições Estaduais, nas Leis Orgânicas 

Municipais e nos planos diretores as conquistas obtidas no âmbito federal. Ficou então explícito que 

os instrumentos contidos no Capítulo de Política Urbana não eram autoaplicáveis, havendo 

necessidade de sua regulamentação. A inscrição de instrumentos jurídicos não regulamentados por 

parte dos municípios corria o risco de ser barrada pelo judiciário, uma vez que a competência 

concorrente para tratar de legislação urbanística envolve apenas a União e os Estados (art. 24, inciso 

I). 

Por exemplo, a tentativa do Município de Belo Horizonte de aplicar o IPTU 

progressivo quanto ao valor do imóvel foi obstaculizado por decisão do Supremo Tribunal Federal, 

que somente o admitia em caráter extrafiscal, ou seja, para fins de cumprimento da função social da 

propriedade, de acordo com o artigo 182 da Constituição Federal, donde a necessidade de sua 

regulamentação. Veja-se abaixo o teor das deliberações: 

É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da EC 29/200035, 
alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento 
da função social da propriedade urbana." (Súmula 668 do STF) 

 
A interpretação sistemática da Constituição conduz inequivocamente à conclusão 
de que o IPTU com finalidade extrafiscal a que alude o inciso II do § 4º do art. 182 
é a explicitação especificada, inclusive com limitação temporal, do IPTU com 
finalidade extrafiscal aludido no art. 156, i, § 1º. Portanto, é inconstitucional 
qualquer progressividade, em se tratando de IPTU, que não atenda exclusivamente 
ao disposto no art. 156, § 1º, aplicado com as limitações expressamente constantes 
dos § 2º e § 4º do art. 182, ambos da CF.” (Recurso Extraordinário – RE 153.771, 
Rel. p/ o ac. Min. Moreira Alves, julgamento em 20-11-1996, Plenário, DJ de 5-9-
1997.). 

 

                                                           
34 De acordo com informação constante do site do FNRU. Disponível em: 
<http://forumreformaurbana.org.br/index.php/quem-somos/historico.html> Acesso em 13 de junho de 2012. 
35 A Emenda 29 é mais conhecida por tratar da destinação de recursos para a saúde e tem provocando grande clamor 
popular e dos gestores da área em favor de sua regulamentação. Entretanto, ela cuida também das competências 
municipais no que se refere à tributação, de que cuida o art. 156 da Constituição Federal, como segue: 
Art. 156. Compete aos Municípios instituir imposto sobre: 
I – propriedade predial e territorial urbana;  
II – .................................................................................................................. 
§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I 
poderá:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, 
de 2000) 
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Em suma, apesar de o Capítulo de Política Urbana ser interpretado como uma 

conquista importante do movimento popular pela reforma urbana, sua efetivação somente poderia 

ser consumada após a devida regulamentação. 

 

2.3. O Estatuto da Cidade 

Em 1990, a grande novidade no âmbito da legislação urbanística foi a chegada à 

Câmara dos Deputados do Projeto de Lei nº 5.788 – oriundo do Senado Federal (Projeto de Lei nº 

181/89), de autoria do falecido Senador Pompeu de Sousa. Denominado Estatuto da Cidade, o 

projeto tinha por objetivo exatamente a regulamentação constitucional na área urbana. O esforço do 

FNRU dirigiu-se, a partir de então, para o acompanhamento à tramitação do Estatuto da Cidade na 

Câmara dos Deputados. Tal esforço revelou-se, todavia, quase inútil no primeiro momento devido à 

resistência dos setores ligados ao capital imobiliário, como, por exemplo, a Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção (CBIC) e o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e 

Administração de Imóveis de São Paulo (SECOVI). O setor empresarial considerava o Estatuto da 

Cidade por demais detalhista, o que amarraria a atuação dos municípios e sobretaxaria os 

empreendedores imobiliários, encarecendo consequentemente os imóveis. Contudo, em 1994, 

logrou-se obter um consenso em torno de alguns pontos básicos e foi elaborado um substitutivo, de 

cuja negociação participaram tanto representantes do capital imobiliário quanto do Fórum Nacional 

de Reforma Urbana. O substitutivo foi sobrestado por um dos relatores de comissões da Câmara dos 

Deputados. Somente no final de 1997 é que o Estatuto da Cidade esboçou um novo passo no seu 

processo de tramitação: saiu da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da 

Câmara (CDEIC), onde estava desde 1992, e seguiu para apreciação da Comissão de Defesa do 

Consumidor, Meio Ambiente e Minorias (CDCMAM). 

Um fato que veio contribuir em muito para contrabalançar o impasse reinante no 

âmbito do Legislativo federal foi a deflagração do processo preparatório da participação do Brasil 

na Segunda Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat II), que se 

realizaria em Istambul, Turquia, em 1996. Para tanto, um Comitê Preparatório foi instituído em 

agosto de 1994, contando com o FNRU como um dos seus membros efetivos. Embora não tenha 

sido de todo abandonado o acompanhamento ao Estatuto da Cidade, os esforços do FNRU passaram 

a se dirigir para as atividades do Comitê Brasileiro para a Habitat II, cuja agenda de trabalho previa 

a realização de diversos seminários temáticos regionais e a elaboração de um relatório final que 

incluindo um diagnóstico sobre a situação dos assentamentos humanos no Brasil, um plano nacional 

de ação para duas décadas e ainda um documento sobre cooperação técnica internacional. Havia 
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ainda de ser escolhida uma lista de políticas públicas bem sucedidas em assentamentos humanos a 

fim de compor um catálogo das cem melhores práticas mundiais a ser editado pela ONU. 

Neste novo contexto, a luta pela reforma urbana teve que conviver de um lado 

com a frustração de uma estratégia que se iniciara com a luta pela afirmação de direitos urbanos, 

bem como da função social da propriedade, além da defesa de mecanismos de gestão democrática 

da cidade que se condensaram na Emenda Popular de Reforma Urbana. De outro lado, persistia a 

tentativa de utilizar uma nova frente de ação a fim de reforçar a estratégia antiga, ou seja, ao fim e 

ao cabo, buscava-se aproveitar o contexto das discussões sobre a Habitat II para criar um clima 

político favorável à inclusão da reforma urbana na agenda das reformas políticas e institucionais 

que estavam em discussão no Brasil. Na prática, o pouco caso dos agentes políticos com a temática 

urbana tem sido um dos principais obstáculos à consecução deste objetivo. 

Durante o processo preparatório para a Conferência da ONU, a problemática 

urbana ganhou de fato visibilidade e seus resultados tiveram incidência – ainda que indireta – sobre 

as negociações em torno da aprovação do Estatuto da Cidade. Os esforços voltaram-se para os 

assuntos internos revigorados por consensos obtidos no âmbito internacional, do que resultou a 

construção da Agenda Habitat. Este documento, assinado por representantes de diversos países, 

incluído o Brasil, trouxe uma série de compromissos – entre os quais se incluía o de patrocinar 

moradia adequada para todos – cujo cumprimento seria avaliado cinco anos mais tarde, em Nova 

York, na chamada Conferência Istambul + 5. 

Não se pode dizer que o projeto ficou hibernando todo esse tempo, dado que os 

esforços desenvolvidos no âmbito local – particularmente nas tentativas de inovar instrumentos nos 

planos diretores, como o solo criado em São Paulo e no Rio de Janeiro – acabaram contribuindo 

para que as discussões em torno do Estatuto da Cidade se destituíssem de aspectos 

fundamentalistas. Admitiram-se, então, possibilidades de acordo para superar o impasse na sua 

tramitação. O setor empresarial, por exemplo, enxergou na aplicação de instrumentos como 

operações urbanas e o próprio solo criado oportunidades de alavancar novos e lucrativos negócios. 

Isso se fez refletir no andamento do projeto na Câmara dos Deputados. 

Em 1998, o Estatuto da Cidade chegou finalmente à Comissão de 

Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara (CDUI), que apreciaria o mérito da proposição, mas 

somente teve encaminhamento significativo no ano seguinte, quando o Presidente daquele 

colegiado, Deputado Inácio Arruda (PCdoB/SP), aliado do movimento pela reforma urbana, avocou 

para si a relatoria do projeto. Após a realização de uma série de debates em diversos Estados do 

país, o seu parecer, favorável com substitutivo, foi aprovado no dia 1º de dezembro de 1999. 
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Seguiu depois para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, sendo 

aprovado no dia 29 de novembro de 2000, tendo sido relator o Deputado Inaldo Leitão (PSDB/PB). 

Após a rejeição de recursos para que o projeto fosse apreciado pelo Plenário, de autoria dos 

Deputados Márcio Fortes (PSDB/RJ), Silas Câmara (PTB/AM) e Ricardo Izar (PTB/SP), entre 

outros, a redação final foi aprovada no dia 22 de março de 2001. Remetido ao Senado Federal, o 

texto foi confirmado e remetido à sanção presidencial, o que ocorreu com vetos, sendo publicada a 

Lei nº 10.257 em 10 de julho de 2001 com vigência a partir de 10 de outubro daquele ano. 

Entre os vetos – que foram mantidos pelo Congresso Nacional em sessão do dia 

26 de maio de 2004 – destaquem-se aqueles que recaíram sobre os artigos de 15 a 20, que trataram 

da concessão de uso especial para fins de moradia. Na prática, era instrumento de regularização 

fundiária de ocupações ocorridas em áreas públicas em condições similares às que davam causa à 

usucapião especial urbana. Apesar de reconhecer a importância do instrumento, alegaram-se 

imprecisões e riscos por não delimitar data para validar a sua aplicação, além de poder incidir sobre 

áreas consideradas como bens de uso comum do povo, o que contrariaria o interesse público. Foi 

firmado compromisso na própria exposição das razões dos vetos de que o Poder Executivo 

encaminharia matéria ao Congresso Nacional sanando os vícios apontados. O compromisso foi 

cumprido com a edição da Medida Provisória nº 2.220, de 4 de setembro de 2001, que tratou ainda 

da criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU), hoje Conselho das 

Cidades. 

 

2.4. Projeto de Lei de Iniciativa Popular do Fundo e do Conselho Nacional de 

Moradia Popular 

No dia 19 de novembro de 1991 a rampa do Congresso Nacional foi tomada por 

diversos carrinhos de mão, simbolizando a construção dos pilares da democracia brasileira. Neste 

ato, os movimentos populares de luta pela moradia inauguraram um dos mais importantes 

instrumentos de democracia direta insertos na Constituição de 1988: a iniciativa popular de lei (CF, 

art. 14, inciso III). 

Antecedendo esse ato, consumiram-se meses de discussão das propostas para 

compor um texto de consenso entre os diversos atores envolvidos nessa tarefa36, culminando em um 

encontro realizado na cidade de São Paulo em maio de 1990. Depois, foram outros tantos meses na 

coleta de assinaturas para alcançar a ousada meta de um milhão. Finalmente, chegara o momento de 

consumar o trabalho. O ato político contou com a participação de centenas de pessoas que 

                                                           
36 Aqui considerados apenas os atores do campo popular.  
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acorreram a Brasília em mais uma dentre tantas caravanas já realizadas. Esta, contudo, era especial: 

não estava em causa apenas uma pauta de reivindicações a ser negociada com parlamentares. Era a 

soberania popular que se fazia expressar naquela ocasião. E os representantes do povo entregaram 

ao Presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro (PMDB/RS), a sua proposta de política 

pública para atacar o problema habitacional do país. 

Tendo sido o primeiro projeto a ser apresentado por iniciativa popular, o projeto 

recebeu o número 2.710/1992 na Câmara dos Deputados e teve o Deputado Nilmário Miranda 

(PT/MG) como espécie de patrono, que assumiu as funções de autor do projeto no seu processo de 

tramitação. Depois, esse ritual foi ratificado no Regimento Interno desta Casa Legislativa. 

O substitutivo ao projeto foi aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados no 

dia 3 de junho de 2004, de onde seguiu para apreciação no Senado Federal. Sancionado pelo 

Presidente Lula em16 de junho de 2005, transformando-se na Lei nº 11.124/2005, que dispõe sobre 

o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação 

de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS. 

Desde a apresentação do projeto até se transformar em lei, foram quase catorze 

anos de discussões e negociações. No dia 9 de abril de 2002, em uma das audiências públicas realizadas na 

Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara dos Deputados, o Deputado Nilmário Miranda 

esclareceu sua posição, na qualidade de autor formal do projeto: 

A audiência destina-se a ouvir os autores do projeto. Eu não; o autor é o povo. 
Participei ativamente no movimento popular em 1990, e, em 1991, participei de 
reuniões em vários recantos do País. Esse é um projeto autenticamente popular; 
aliás, foi o primeiro. Durante uma década, foi o único projeto de iniciativa popular 
nesta casa, até chegar aqui o projeto que versa sobre a corrupção eleitoral 
(BRASIL, 2003, p.12). 
 

Mais adiante, a respeito das constantes protelações na votação do projeto, o 
parlamentar assim se expressa: 

 
[...] Não houve uma tramitação desse projeto, mas uma via-crúcis dentro da 
Casa.Ora, foram onze anos! Convenhamos: há projetos que necessitam de tempo 
para amadurecer, mas onze anos é um exagero! 
 
[...] 
 
O projeto estava pronto para ser aprovado em 1994, mas a Legislatura encerrou-se 
e foi arquivado. 
 
[...] 
 
Chegamos aqui novamente a partir do ano passado. O projeto completou a sua 
tramitação na Casa. Passou pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, 
em 1997, pela Comissão de Finanças e Tributação, em 1999, e pela Comissão de 
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Constituição e Justiça e de Redação. Chegou a ir ao plenário, teve requerimento de 
urgência assinado por todos os Líderes, mas não foi votado (Idem, p. 12-13). 

 
Nessa longa trajetória, é importante evidenciar um fato ocorrido na Comissão de 

Constituição e Justiça que poderia ter levado o projeto a ser arquivado. Trata-se da alegação de que 

ele padecia do chamado vício de iniciativa, dado que propunha a constituição de um órgão, no caso 

o conselho nacional de moradia popular, cuja competência é do Poder Executivo. Contudo, o relator 

da proposição naquele órgão – Deputado Fernando Coruja (PDT/SC) – considerou improcedente a 

alegação, uma vez que – sendo oriundo do próprio povo, vale dizer, a própria fonte do Poder 

Constituído – um projeto de iniciativa popular jamais poderia pode ser rejeitado por motivos 

formais. Essa orientação também passou a constar depois do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, mais precisamente no inciso IX do art. 252. 

 

Conclusão do capítulo 

O Capítulo de Política Urbana da Constituição, apesar de limitado do ponto de 

visto do seu conteúdo e das amarras que impediram a pronta aplicação dos instrumentos de combate 

à especulação imobiliária, é celebrado como conquista por parte dos atores políticos referenciados 

pela bandeira da reforma urbana. Justifica-se a celebração, dado que é indicativa de que a questão 

urbana entrara na agenda política das reformas a serem levadas a cabo pelo Estado brasileiro. As 

batalhas tanto políticas quanto pelo direito a uma vida digna na cidade que foram duramente 

travadas com maior intensidade no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 pareciam se 

justificarem ao final do Processo Constituinte. 

Na tentativa de experimentação dos novos instrumentos, foi constatado, contudo, 

que a mobilização deveria continuar, dado que os dispositivos constitucionais mais importantes 

revelaram-se pendentes de regulamentação para surtirem efeitos práticos. É o Estatuto da Cidade 

que repõe as condições para que o Capítulo de Política Urbana seja, enfim, colocado na condição de 

ter seus instrumentos utilizados pelos Municípios, alçados estes – como já dito – à condição de 

agente privilegiado da política urbana.  

Mais do que isso, o Estatuto inova em relação ao próprio desígnio de 

regulamentar o art. 182 da Constituição Federal. A nova lei traz um largo elenco de princípios e 

diretrizes que retomam quase que inteiramente o conteúdo da Emenda Popular de Reforma Urbana. 

Mais que isso, a lei retoma instrumentos que constavam do Projeto de Lei nº 775, de 1983, de 

iniciativa do Poder Executivo, cuja tramitação continuou durante o Processo Constituinte e 

prosseguiu até ser retirado por ato do Poder Executivo em 1995. 



44 

 

Entre as propostas inclusas na tarefa propriamente regulamentadora do Estatuto da 

Cidade, é de se destacar, primeiro, o estabelecimento de critérios objetivos para aplicação do 

parcelamento ou edificação compulsórios, do IPTU progressivo no tempo e da desapropriação com 

pagamento em títulos da dívida pública. A definição dos prazos para a aplicação do primeiro 

instrumento foi delegada para lei específica, mas ficando estabelecido que entre a notificação do 

proprietário, a protocolização do projeto e o início das obras deverão decorrer pelo menos três anos. 

No caso do IPTU progressivo, a ser aplicado caso o proprietário não cumpra as condições e prazos 

estabelecidos para a correta destinação do imóvel ocioso, a alíquota também deverá ser estabelecida 

em lei específica (a mesma do item anterior), mas não poderá exceder a duas vezes a do ano 

anterior, obedecido o limite de 15%. A alíquota máxima poderá ser cobrada por cinco anos, após o 

que – permanecendo o imóvel desocupado – aplicar-se-á, finalmente, a desapropriação com 

pagamento em títulos da dívida pública. Ainda no aspecto de regulamentação, ressalte-se a 

delimitação do conteúdo mínimo dos planos diretores, inclusive o seu sistema de acompanhamento 

e controle (art. 42, inciso III). 

No que se refere ao resgate de propostas anteriores, particularmente aquelas que 

constavam da Emenda Popular de Reforma Urbana, são dignas de nota, dentre as diretrizes 

elencadas no art. 2º, as seguintes: a) a gestão democrática com garantia da participação popular na 

formulação, execução e acompanhamento de políticas urbanas (inciso II); b) “justa distribuição dos 

benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização” (inciso IX); c) recuperação dos 

investimentos do Poder Público de que tenha resultado valorização de imóveis urbanos (inciso XI); 

e d) regularização fundiária e urbanização de áreas urbanas ocupadas por população de baixa renda. 

Outro resgate importante, este explicitamente oriundo do PL 775/83, é o direito de preempção que 

“confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de imóvel urbano, objeto de 

alienação onerosa entre particulares” (art. 25, caput).  

Quanto às inovações, no sentido técnico, avulta o acréscimo da obrigatoriedade de 

elaboração dos planos diretores (art. 41) para – além das cidades com mais de vinte mil habitantes, 

imposta pela Constituição – aquelas onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os 

instrumentos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal, integrantes de áreas de especial 

interesse urbanístico e ainda as que estejam inseridas em área de influência de grandes projetos. 

Além disso, ainda no âmbito do plano diretor, o Estatuto da Cidade determina que deverá ser 

considerado o território do município como um todo, e não somente a área urbana, como leva a crer 

o termo “cidade” (art. 40, § 2º). Outro ponto importante é a determinação de que – no caso de 

cidades com mais de quinhentos mil habitantes – “deverá ser elaborado um plano de transporte 
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urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido” (art. 41, § 2º). O último registro 

inovador do Estatuto da Cidade é a inclusão do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), que será 

prévio à concessão pelo Poder Público municipal de “licenças, autorizações de construção, 

ampliação ou funcionamento” de empreendimentos e atividades públicas ou privadas com potencial 

impacto no seu entorno. As regras para aplicação do EIV deverão ser definidas em lei municipal 

(art. 36). Finalmente, reitere-se que a concessão de uso especial para fins de moradia – parte vetada 

do Estatuto da Cidade, mas que depois foi objeto da Medida Provisória 2.220/2001 – representou 

mais uma das inovações trazidas a lume. 

Em seu balanço extenso acerca da incorporação das propostas do movimento pela 

reforma nas normas legais – Constituição, Estatuto da Cidade e Medida Provisória 2.220/2001, 

entre outras leis – Bassul (2005) enumera nada menos que cinquenta itens da Emenda da Reforma 

Urbana e conclui que 84% deles foram contemplados. Vai ainda mais longe ao tratar 

especificamente dos 44 dispositivos referentes ao direito urbanístico, tendo se verificado uma 

incorporação de 93% do conteúdo da Emenda. Mas é bom observar – como o próprio quadro 

apresentado pelo autor (p. 139-142) o demonstra – que a coluna referente ao Estatuto é a que mais 

apresenta correspondência com os dispositivos da Emenda Popular. 

O registro referente ao projeto de lei de iniciativa popular tornou-se necessário 

não tanto pelo seu conteúdo, uma vez que o substitutivo aprovado operou modificações substanciais 

na proposta original. Sua importância deve-se ao fato de ser o projeto fundador da iniciativa popular 

de lei que matizou o rito para sua apreciação pelo Congresso Nacional. Quanto aos seus resultados 

práticos, como já visto, estes têm sido limitados, uma vez que a implementação do PMCMV foi a 

opção tomada pelo governo federal para responder aos desafios da crise financeira internacional, 

com prioridade para geração de empregos no âmbito da indústria da construção civil. O 

pragmatismo do qual se impregnou o programa talvez tenha até sido necessário, mas debilitou a 

construção de um Sistema Nacional de Habitação, cujos resultados seguramente não podem ser 

colhidos com a urgência que o momento exigia. 
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CAPÍTULO 3. PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO 

 

Apesar de importantes avanços na consolidação de um marco legal para a questão 

urbana após o Processo Constituinte, algumas propostas legislativas nesta área não lograram êxito 

nas negociações e, portanto, não figuraram ainda no ordenamento jurídico do país. Tendo por 

objetivo discutir o tema, enfatizam-se aqui três proposições das quais se ocupará o presente 

capítulo. 

 

3.1. Projeto de Lei nº 3.057, de 2000, e apensos 

O projeto em causa e seus apensos foram objeto de intensos debates, primeiro na 

Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior e depois numa Comissão Especial que foi 

constituída motivada pela revisão do despacho anterior da Secretaria Geral da Mesa.37. 

O objetivo da proposição é rever a atual legislação do parcelamento do solo 

urbano, cujo principal instrumento no âmbito federal é a Lei nº 6.766, de 1979. Atualizar a 

legislação que regula o parcelamento do solo urbano é sem dúvida uma tarefa importante e urgente. 

O substitutivo aprovado na Comissão Especial – que está pronto para a pauta do Plenário da 

Câmara dos Deputados – é produto de um longo itinerário de discussões que envolveram 

praticamente todos os atores políticos de relevo nessa área temática. Representa, assim, um esforço 

de compilação que deve ser louvado, refletindo não só uma síntese das propostas apresentadas por 

parlamentares, na forma de projetos de lei ou de emendas, mas também as que foram feitas por 

representantes da sociedade civil nas audiências públicas realizadas para debater esse assunto. 

A proposta da nova Lei do Parcelamento do Solo Urbano, que seria denominada 

Lei da Responsabilidade Territorial Urbana, busca atacar importantes problemas na área do 

parcelamento urbano. Destaque, por exemplo, para a questão dos chamados condomínios fechados, 

que têm proliferado pelo país como forma de refúgio da classe média em face de escalada da 

violência urbana. Em segundo lugar, deve-se mencionar o problema da definição da infraestrutura a 

ser exigida dos empreendedores. 

Além disso, deve-se ressaltar a preocupação com a regularização fundiária, cujo 

relevo se expressa na inserção de um título inteiro dedicado ao assunto, o que também já é gravado 

na própria ementa do substitutivo aprovado na Comissão Especial. Isso significa que a intenção da 

nova regra é tanto com as futuras intervenções no espaço urbano quanto com aquelas que foram 

efetuadas em desacordo com as normas vigentes. A redução do território da chamada cidade ilegal 
                                                           
37  A constituição de Comissão Especial ocorre quando a distribuição se dá para mais de três comissões permanentes 
encarregadas de apreciar o mérito da proposição. 
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significa um salto de qualidade tanto para o Poder Público quanto para a população vitimada por 

esse tipo de exclusão. 

Finalmente, há de se enfatizar a simplificação referente ao processo de 

licenciamento dos projetos de parcelamento. A proposta é juntar o licenciamento urbanístico e 

ambiental num processo único. Isso seria em regra prerrogativa dos municípios que galgassem a 

condição de gestão plena do território, o que pressupõe atender a requisitos como ter plano diretor 

nos moldes definidos pelo Estatuto da Cidade e a existência de órgãos reguladores e executivos nas 

áreas urbanísticas e ambientais, garantida a participação popular nesses colegiados. 

O substitutivo aprovado na Comissão Especial, cujo conteúdo é bastante extenso, 

contempla as teses básicas dos que cerram fileiras em favor da democratização do espaço urbano e 

da defesa das funções sociais da propriedade e da cidade. Porém, alguns pontos específicos, e que 

se revestem de grande importância para os atores alinhados com a luta pela reforma urbana, não 

foram bem lapidados. 

Eis alguns exemplos: 

- Loteamentos fechados: apesar de todos os esforços em contrário, persiste a 

abertura para uma forma de parcelamento complemente predatória, uma vez que se concede um 

prazo de três anos de tolerância em relação a este tipo de empreendimento cuja principal 

característica é a privatização dos bens de uso comum do povo. 

- Registros públicos: o texto aprovado não reflete o do acordo que foi realizado 

entre os representantes dos movimentos sociais e dos cartórios, mediados pela bancada do PT. A 

intenção era convencer os representantes dos cartórios a abrir mão das alterações na Lei dos 

Registros Públicos em favor de uma redução da faixa de isenção das taxas e emolumentos no 

primeiro registro, que passaria de cinto para três salários mínimos. Acontece que, além disso, outras 

restrições foram impostas. 

- Direito do consumidor: este foi o ponto que gerou maior polêmica, uma vez 

que o texto do substitutivo não contentava nem os empreendedores nem os membros do sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor, alinhados com o Ministério Público e os membros do Fórum 

Nacional de Reforma Urbana. 

Vê-se, portanto, que os avanços – embora significativos – não o foram em medida 

suficiente para evitar que as polêmicas inviabilizassem sua discussão e votação no Plenário da 

Câmara dos Deputados. É de se registrar, ainda, que tanto o governo quanto os movimentos sociais 

se empenharam em aprofundar os temas tratados no substitutivo, tendo sido realizada uma série de 

encontros e seminários a respeito. O impasse, contudo, persiste. Tanto que o projeto nunca obteve o 
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consenso no Colégio de Líderes. Da parte de governo, particularmente do Ministério das Cidades, o 

interesse maior era com as regras para regularização fundiária. Toda essa parte do substitutivo foi 

incorporada à Medida Provisória nº 459, de 2009, depois convertida na Lei º 1.977/2009, que trata 

do PMCMV. 

 

3.2. Projeto de Lei nº 3.460, de 2004 

Este projeto – de autoria do Deputado Walter Feldman (PSDB/SP) – trata do 

Estatuto da Metrópole e não teve origem no movimento da reforma urbana. Traz certo viés 

tecnocrático, mas aborda um dos problemas importantes no âmbito da legislação urbanística. Trata-

se da chamada questão metropolitana, cujo equacionamento não está contemplado pelos 

instrumentos em vigor. O principal instrumento de política urbanística no âmbito federal é 

precisamente o Estatuto da Cidade, mas a base territorial considerada na lei é essencialmente o 

Município.  

Na Constituição anterior, a instituição de regiões metropolitanas e de 

aglomerações urbanas era competência da União. Coerente com o movimento de descentralização 

administrativa que acompanhou o processo de redemocratização do Brasil, na Constituição de 1988 

(art. 25, § 3º) essa competência foi transferida para os Estados, sendo incluída mais uma figura, a 

das microrregiões. Não há, contudo, a definição de parâmetros para construção desses arranjos, e 

esta é uma das tarefas de que se ocupa o projeto em tela. 

Atualmente, o projeto está sob avaliação de uma Comissão Especial da Câmara 

dos Deputados, tendo sido já realizadas algumas audiências públicas, inclusive nos Estados. Aos 

poucos, o assunto vai entrando na pauta dos movimentos sociais integrantes da luta pela reforma 

urbana, mas não se pode dizer que seu conteúdo e importância tenham sido plenamente assimilados. 

Do ponto de vista técnico, há ressalvas quanto à constitucionalidade do projeto, 

tanto no que diz respeito ao pacto federativo quanto em relação à divisão de competências entre os 

poderes da República. Apesar dessas ponderações, entende-se que é importante que se definam 

critérios para a constituição de regiões metropolitanas, pois hoje isso vem ocorrendo sem nexo real 

com a realidade de efetiva metropolização do país. 

 

3.3. Proposta de Emenda à Constituição nº 285, de 2008 

O objetivo da proposição é acrescentar artigo ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias para dispor sobre a vinculação de recursos orçamentários da União, dos 
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos respectivos Fundos de Habitação de Interesse 

Social. A autoria é do Deputado Paulo Teixeira (PT/SP). 

A tramitação desta proposição na Câmara dos Deputados, que ficou popularizada 

como a PEC da Moradia, foi concomitante com uma campanha nacional que reuniu desde os 

movimentos populares até setores do empresariado, cujo fundamento era o seguinte diagnóstico: 

O déficit habitacional brasileiro é de 5,6 milhões de domicílios, 95% do qual 
formado essencialmente por famílias com renda mensal de até seis salários 
mínimos, ou seja, que tem pouca capacidade de pagamento ou nada ganham. Mais 
do que isso, segundo estudo da Fundação Getulio Vargas, o crescimento vegetativo 
nos próximos 13 anos levará a uma demanda de mais de 20 milhões de novas 
unidades habitacionais. 
 
O grande desafio é a universalização da moradia digna. Investir em habitações 
assim significa combater problemas sociais graves, já que a inexistência de uma 
habitação digna desagrega as famílias, favorece a criminalidade e reduz as chances 
de inserção do indivíduo na sociedade e de encontrar um emprego38. 

 
A coordenação da campanha é composta por entidades tanto do setor empresarial 

quanto do movimento popular, como por exemplo: Sindicato das Empresas de Compra, Venda, 

Locação e Administração de Imóveis (SECOVI), Movimento Nacional de Luta pela Moradia 

(MNLM), Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM), Central de 

Movimentos Populares (CMP), Frente Parlamentar Mista Habitação, Frente Parlamentar pela 

Reforma Urbana, União Nacional por Moradia Popular (UNMP), Sindicato da Indústria da 

Construção (SINDUSCON), Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e Associação 

Brasileira de Cohab’s (ABC). 

O foco da proposta é a vinculação de recursos orçamentários para serem 

investidos em habitação de interesse social da seguinte forma: no mínimo dois por cento da 

arrecadação de impostos da União e no mínimo um por cento da receita dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. Os recursos seriam destinados aos fundos habitacionais das três esferas 

de governo por um prazo de vinte anos ou até que fosse eliminado o déficit habitacional no Brasil. 

Há de se destacar, em primeiro lugar, que a apresentação dessa Proposta de 

Emenda à Constituição decorre da constatação da ineficácia do mecanismo de investimento 

habitacional trazido pelo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que foi instituído pela 

Lei nº 11.124/2005. Essa lei resultou do projeto de lei de iniciativa popular que propunha a criação 

de um fundo nacional de moradia popular e de um conselho gestor. O fundo acabou sendo criado, 

mas os recursos têm de ser definidos a cada ano pela Lei Orçamentária, o que representa a 

necessidade de um estado de mobilização constante para a garantia desses recursos. A definição de 
                                                           
38 Disponível em <http://www.moradiadigna.org.br/moradiadigna/v1/index2.asp?p=11> Acesso em 4 jul. 2012. 
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percentuais na própria Constituição seria a forma de se garantir uma fonte perene de recursos para 

investimento em política habitacional. 

Outro aspecto que chama a atenção é o perfil dos coordenadores da campanha em 

prol dessa proposta, reunindo antigos adversários em contendas como a do Estatuto da Cidade. 

Tanto o setor empresarial quanto os movimento populares de moradia construíram um consenso 

inédito em torno da necessidade de vincular os recursos orçamentários para serem aplicados em 

habitação de interesse social.  

A proposição teve como relator na Comissão Especial o Deputado Zezéu Ribeiro 

(PT/BA), cujo parecer, pela aprovação com substitutivo, foi aprovado em sessão realizada no dia 13 

de outubro de 2009. Com isso, a matéria encontra-se na condição de ser apreciada pelo Plenário da 

Câmara dos Deputados, mas isso depende de acordo no Colégio de Líderes. A composição desse 

acordo quase nunca é simples, ainda mais neste caso, pois o governo – não só o atual, mas também 

os anteriores – são avessos à vinculação de recursos orçamentários para determinada área, dado que 

isso reduz a sua margem de manobra para atender às suas próprias conveniências. Atualmente, a 

proposta encontra-se ainda mais fragilizada por causa da execução do PMCMV, que tem atendido a 

contento as demandas do setor empresarial. 

 

Conclusão do capítulo 

Das três propostas avaliadas, as duas proposições que estão prontas para a pauta, 

em circunstâncias normais, seriam aquelas com maiores chances de aprovação. De fato, a revisão da 

lei do parcelamento do solo e a PEC da Moradia já percorreram um longo trajeto – mais a primeira 

proposição do que a segunda, bem verdade – e lograram obter um grau de consenso suficiente para 

que fossem aprovados os substitutivos nas respectivas comissões. O Estatuto da Metrópole, por sua 

vez, além de estar retomando sua tramitação praticamente do zero, ainda sofre da falta de apoio 

popular. Não obstante essas observações, o fato é que as duas proposições que estão tecnicamente 

“prontas para a pauta” encontram-se paradas, e sofreram as conseqüências do advento do PMCMV. 

Já o Estatuto da Metrópole representa uma novidade, principalmente para os movimentos 

populares, que começam a se interessar pelo acompanhamento de sua tramitação, o que não ocorreu 

em ocasiões anteriores. O fato de ter como relator o Deputado Zezéu Ribeiro, que é ligado à 

militância pela reforma urbana, talvez favoreça a apropriação do projeto como uma das prioridades 

do movimento. 
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CONCLUSÃO 

 

Inicialmente, a intenção desse trabalho era tão-somente aferir até que ponto o 

Capítulo de Política Urbana da Constituição Federal e a legislação dele resultante guardavam 

coerência com a plataforma dos movimentos sociais na retomada da luta pela reforma urbana na 

década de 1980 no Brasil. Esta plataforma foi a base para elaboração da Emenda Popular de 

Reforma Urbana apresentada ao Congresso Constituinte em 1987, processo que marcou a transição 

do regime autoritário para um regime democrático. O início da pesquisa revelou, contudo, que o 

intento original, apesar de importante, já havia sido contemplado por um trabalho que se dedicou 

especialmente a essa tarefa (BASSUL, 2005). Assim, sob o risco de se converter em tarefa 

meramente reiterativa, dado que os pressupostos utilizados foram basicamente os mesmos que 

informaram o projeto de pesquisa, necessário se fez um reposicionamento do ângulo de visão, ainda 

que o material básico de análise permanecesse o mesmo. 

O novo enfoque da pesquisa fundou-se basicamente no seguinte movimento: em 

vez de tratar privilegiadamente o conteúdo da legislação, foram incorporadas ao escopo da pesquisa 

as condicionantes políticas que concorreram para que o resultado fosse o que foi, ou seja, a 

confirmação de certa coerência entre as reivindicações do movimento pela reforma urbana e a 

legislação urbanística decorrente do Processo Constituinte. Por essa razão, a exposição exigiu 

referência aos modelos de democracia contemporânea, lembrando que a designação democracia 

participativa utilizada não quer dizer que ele se identifique na sua inteireza ao modelo ao qual se 

refere a teoria democrática. No caso brasileiro, e em especial no presente trabalho, falar de 

democracia participativa significa – tal como sua congênere na taxonomia exibida na introdução – 

uma abordagem crítica ao modelo hegemônico da democracia liberal-pluralista da sociedade 

ocidental. Porém, o modelo exalta os instrumentos de democracia direta presentes no Texto 

Constitucional como uma possibilidade – mais do que propriamente uma realidade – de que a 

participação popular em instâncias decisórias como a do Legislativo possa ser efetiva, no sentido de 

que produzam efeitos práticos na realidade. 

Até agora, os resultados apresentados demonstraram em primeiro lugar, que a 

democracia brasileira – apesar de ser majoritariamente do tipo hegemônico no mundo ocidental, ou 

seja, liberal-pluralista – contém alguns instrumentos que propiciam a intervenção direta dos 

cidadãos nos processos decisórios. Este modelo é produto das lutas democráticas que culminaram 

na Constituição de 1988. Depois, foi salientado o Capítulo de Política Urbana da Constituição 

Federal e suas conexões com a Emenda Popular de Reforma Urbana apresentada ao Congresso 
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Constituinte em 1987. Registrou-se que o resgate das bandeiras históricas do movimento pela 

Reforma Urbana se deu com a regulamentação do art. 182 da Constituição pelo Estatuto da Cidade, 

cujo escopo extrapolou a tarefa meramente regulamentadora e produziu tanto o resgate já 

mencionado quanto inovações importantes para a nova ordem urbanística do país. Foi ainda 

constatado que – entre as propostas em tramitação – aquela que não foi oriunda do movimento pela 

reforma urbana é a que está em foco no momento, o que pode propiciar mais uma importante frente 

de batalha no âmbito institucional. 

Noutras palavras, os exemplos mostrados dão conta de que houve participação 

efetiva dos movimentos populares – ao lado de outros setores da sociedade civil – na discussão da 

legislação urbanística. Seria preciso fazer um ensaio pouco aplicável às ciências sociais para 

aquilatar o peso real do setor popular no conteúdo final da legislação, mas se procurou ilustrar que 

esta não foi alheia às reivindicações do movimento pela reforma urbana. 

Se se questiona até que ponto a relação entre uma coisa e outra é direta, convém 

ponderar que, especificamente quanto ao Capítulo de Política Urbana, as condições objetivas e 

subjetivas já estavam dadas: 

[...] em 1987, quando a Assembleia Constituinte iniciou seus trabalhos, havia no 
Brasil um conjunto de fatores que convergiram para que a política urbana viesse a 
ser objeto de atenção: uma política pública e uma burocracia estatal em 
funcionamento e prestigiada; uma sensibilidade social para a problemática urbana; 
uma proposta de institucionalização do direito urbanístico em tramitação no 
Congresso Nacional; um conjunto de organizações civis mobilizadas para alterar 
políticas públicas (PINTO, 2005, p.128). 

 
De fato, ao se levar em consideração a proposta anterior de uma lei de 

desenvolvimento urbano, a inserção de um capítulo sobre moradia no Anteprojeto Constitucional da 

Comissão Afonso Arinos e ainda a criação de uma Subcomissão da Questão Urbana e Transporte 

no próprio Processo Constituinte, parece inconteste que o tema aqui desenvolvido seria 

contemplado pelo novo Texto Constitucional. Porém, a Emenda da Reforma Urbana foi apresentada 

e debatida, e, ainda que a repercussão intramuros possa ter sido até insignificante, do lado de fora a 

sua contribuição foi decisiva para a afirmação de identidade de um setor importante dos 

movimentos populares do Brasil. 

Assim, mesmo que seja possível excluir as propostas do movimento pela reforma 

urbana da discussão para constatar que o resultado seria basicamente o mesmo, não se pode 

desconsiderar a atuação política desse ator durante o processo de reconstrução da democracia no 

Brasil, especialmente na esfera decisória propiciada pela Constituinte. Conteúdo e processo estão 

imbricados, e prevalece a interpretação – na verdade, uma apropriação – de que a legislação 
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urbanística teve e continua tendo o movimento da reforma urbana como um dos seus principais 

artífices. A luta pela reforma urbana teve os seus altos e baixos, mas a regulamentação do Capítulo 

de Política Urbana pelo Estatuto da Cidade resgatou a tempo as propostas mais consequentes, de tal 

forma que o saldo é positivo. Advoga-se aqui que a participação popular na elaboração da 

legislação urbanística foi real, ainda que o conteúdo não tenha refletido majoritariamente as suas 

reivindicações. O aprendizado propiciado por uma nova frente de batalha, por assim dizer, foi outro 

importante legado, cujo exercício constante tende a fortalecer o método democrático cada vez mais 

permeado pela participação da cidadania. 

Este trabalho está inconcluso, como é da própria índole da investigação 

acadêmica. Mas se deve deixar explícito que foi possível abrir uma trilha, cujo trajeto deve ser 

percorrido ainda diversas vezes para que se possam exibir resultados dignos de registro. Uma 

questão importante a ser avaliada é até que ponto o chamamento para atuação na chamada esfera 

institucional – uma marca importante do período pós-Constituinte – implica alguma deficiência no 

método tradicional dos movimentos populares, que é a luta de massa. A título de hipótese, quanto a 

este assunto, é possível pelo menos distinguir que pressão popular se faz de forma ostensiva. 

Recorde-se a descrição do momento das quartas-feiras no corredor das Comissões da Câmara dos 

Deputados. Na maioria dos casos, a manifestação dos setores populares privilegia as negociações às 

claras, donde a sua identificação através de uniforme, material de divulgação e presença massiva. 

Negociações de bastidores certamente há, mas parece que os movimentos populares ainda 

preservam – se acertadamente ou não é outra história – aquela característica dos movimentos de rua 

que estão na base de sua formação. 
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APÊNDICE. Processo Constituinte e Democracia * 

 

O Parlamento brasileiro, em sua história recente, tem registrado momentos dignos 

de nota no que respeita à redução do hiato – de resto, insuperável – entre representantes e 

representados. Com isso, quero sugerir que o Brasil vem se constituindo num Estado mais 

democrático, entendendo-se por democracia o regime em que as políticas públicas não só reflitam 

os interesses do povo, mas que possam ter algum mecanismo de controle ou mesmo ser 

direcionadas por esse mesmo povo. Embora a luta pela democracia no Brasil mereça uma nota 

própria, considero o Processo Constituinte de 1986 (eleição dos Constituintes, exceto um terço do 

Senado) a 1988 (promulgação da “Constituição Cidadã”) como um dos episódios marcantes dessa 

trajetória. 

A existência do Parlamento per se não quer dizer que haja representação política. 

Todavia, já indica que o poder tem de ser moderado, no sentido do que pensava Montesquieu. Por 

moderado deve-se entender ponderado, o que foi expresso na fórmula dos “freios e contrapesos” 

que se notabilizou do modelo norte americano da federação. Assim, o Parlamento se impõe como 

um obstáculo à tendência de concentração do poder numa única fonte. Hoje, o Parlamento 

apresenta-se como instância representativa, preponderantemente como representação popular. Quer 

dizer que – ao lado do poder de mando – os que “sofrem” as consequências das decisões políticas 

podem ter alguma influência sobre o conteúdo mesmo dessas decisões. 

Destaquei aqui o Processo Constituinte de que resultou a atual Constituição 

brasileira porque considero que ele inovou no sentido democrático. Numa situação de ruptura 

institucional, era compreensível que as muitas demandas represadas aflorassem nos debates. De 

fato, foi o que se presenciou. Todavia, os recados da sociedade – por assim dizer – não tiveram de 

se valer apenas e tão-somente dos seus legítimos representantes. O povo teve a oportunidade de se 

fazer ouvir diretamente através das chamadas emendas populares.  

Uma vez aberta a possibilidade de o povo dar o seu recado, o que se viu foi uma 

mobilização intensa na coleta de assinaturas de apoiamento às sugestões da sociedade ao Congresso 

Constituinte. Bom lembrar que nem sempre as propostas com maior peso foram as mais bem 

contempladas no texto, o que não desvaloriza o processo em si. 

Precisamente quanto à oportunidade de o povo intervir no processo legislativo, 

considero que o ritual das emendas populares contaminou – no bom sentido – de tal forma o 

Processo Constituinte que o resultado foi uma inovação no modelo clássico da democracia 

contemporânea. Refiro-me à tradição da democracia representativa, dado que a democracia direta 
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tem sido considerada mais inviável do que propriamente como indesejável. Pois bem, em tese, a 

democracia representativa tende a transferir todo o poder de decisão para o representante, deixando 

nas mãos do representado apenas o poder de substituí-lo por outro no final do mandato, caso 

considere que não foi bem atendido em suas aspirações. Na prática, o problema é bem outro, mas 

não é o que me propus a discutir neste momento. 

Fato é que – seja como conseqüência direta ou não, e eu advogo que sim – a Constituição brasileira 

de 1988 consagrou um novo modelo de democracia, qual seja, a democracia participativa. Note-se 

que o parágrafo único do artigo primeiro da Constituição indica que o poder emana do povo – que 

já virou chavão – mas pontua que o seu exercício se dá por intermédio de representantes – eleitos, é 

bom frisar – ou diretamente, nos termos delineados pela própria Constituição.  

Tudo muito bom e muito bonito. Mas – é lícito indagar – onde é mesmo que há 

essa incidência direta do povo na tomada de decisões, tal como se apregoa? Em primeiro lugar, é 

de se considerar que alguns dos assuntos que constam do texto da Constituição foram propostos 

pela sociedade – utilizando-se do ritual das emendas populares – como é o caso da política urbana, 

dentre outros. Como o Processo Constituinte supõe uma situação de ruptura institucional, é 

compreensível que diversos assuntos fossem colocados na condição de “constitucionalizável”, por 

assim dizer. Ainda mais se se leva em consideração que essa ruptura foi de um regime autoritário 

para um regime democrático. Depois, o ritual de tomada de decisões foi alterado – e isso é 

notoriamente um reflexo do Processo Constituinte – pela admissão da iniciativa popular de lei. Quer 

dizer que não só o representante pode propor um projeto, mas o representado também, desde que 

apoiada por um determinado número de pessoas. Finalmente, nesta mesma linha, deve-se atentar 

para a constituição na Câmara dos Deputados da Comissão Permanente de Legislação Participativa, 

que busca converter as sugestões da sociedade em proposições. Estas propostas – uma vez acatadas 

pela Comissão – passam a tramitar normalmente, como se fossem de autoria de qualquer 

parlamentar. 

Embora a trajetória histórica do Parlamento brasileiro tenha registrado momentos 

importantes – como, por exemplo, a discussão sobre a escravatura, ainda no império – acredito que 

um estudo mais pormenorizado do último Processo Constituinte pode iluminar diversos pontos 

ainda obscuros no que respeita à busca de uma democracia “mais democrática”, entendendo que a 

democracia seja um ponto pacífico. Não se trata de “passar na cara” de ninguém o quanto somos 

mais democráticos e nem nos resignar por sermos menos democráticos. O Brasil é o Brasil, e antes 

de tudo temos de nos assumir como brasileiros. 
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A sempre reeditada discussão sobre a reforma política é emblemática das 

dificuldades que temos de conciliar o desejável (modelo) com o possível (real). Não adianta olhar 

para o sistema eleitoral e partidário dos outros se ignorarmos a nossa própria cultura política, pois 

nós a temos. Embora aqui já me deixe impregnar pelo juízo de valor muito mais do que pelo de 

fato, quero finalizar esta breve nota dizendo que uma reforma política somente será viável se houver 

condições históricas adequadas, como foram as que propiciaram a nova realidade institucional cujo 

ar respiramos no momento. Só para efeito comparativo: qual é o clamor da sociedade por uma 

“reforma política ampla, geral e irrestrita”? 

Como democracia, seja qual for a sua adjetivação, tem sempre de ter o dedo do 

povo no meio, sou cético em relação às condições e as possibilidades de uma reforma política 

democrática. No mais, para encerrar nos termos em que comecei, pontuo a necessidade de estudar – 

diria mais, assimilar – as lições do rico processo de manufatura da nossa Constituição de 1988 ao 

nos depararmos com os dilemas atuais da democracia no Brasil. 

 

Adail Ribeiro de Carvalho (Brasília, 22 de junho de 2011) 

 

 

 

* Este documento representa o trabalho de conclusão da disciplina História do Parlamento Brasileiro do 

curso IP-4 (2011). 
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ANEXO A – Emenda Popular da Reforma Urbana 

Emenda Popular nº 063 
Tema: Reforma Urbana 
Número de Assinaturas: 133.068 
Entidades Responsáveis: Federação Nacional dos Engenheiros, Federação Nacional dos 

Arquitetos e Instituto dos Arquitetos do Brasil. 
Primeira Signatária: Nazaré Fonseca dos Santos. 
 
 
1. Inclui, onde couber, no Capítulo I (Dos Direitos Individuais), do Título II (Dos Direitos e 
Liberdades Fundamentais) os seguintes dispositivos: 
 

“Art.     – Todo cidadão tem direito a condições de vida urbana digna e justiça social, 
obrigando-se o Estado a assegurar: 

I – Acesso à moradia, transporte público, saneamento, energia elétrica, iluminação 
pública, comunicações, educação, saúde, lazer e segurança, assim como a ‘preservação do 
patrimônio ambiental e cultural. 

II – A gestão democrática da cidade. 
Art.     – O direito a condições de vida urbana digna condiciona o exercício do direito de 

propriedade ao interesse social no uso dos imóveis urbanos e o subordina ao princípio do estado de 
necessidade. 

Parágrafo único – é assegurado o amplo acesso da população às informações sobre 
planos de uso e ocupação do solo e transporte e na gestão dos serviços públicos. 

Art.    – a desapropriação da casa própria somente poderá ser feita em caso de evidente 
utilidade pública reconhecida em juízo, e mediante plena, integral e prévia indenização em dinheiro, 
de cujo depósito dependerá também a imissão provisória do bem. 

Art.    – O poder público, respeitado o disposto no art. 5º, pode desapropriar imóveis 
urbanos para fins de interesse social, mediante o pagamento de indenização, em títulos da dívida 
pública resgatável em 20 anos. Essa indenização será fixada até o montante cadastral do imóvel 
para fins tributários, descontada a valorização decorrente de investimentos públicos. 

§ 1º - A declaração de interesse social para fins de Reforma Urbana opera 
automaticamente a imissão do poder público na posse do imóvel, permitindo o registro da 
propriedade. 

§ 2º - Por interesse social entende-se a necessidade do imóvel para programas de 
moradia popular, para instalação de infraestrutura, de equipamentos sociais e de transportes 
coletivos. 

Art.    – A desapropriação dos imóveis necessários à regularização fundiária de áreas 
ocupadas por comunidades consolidadas será feita considerando o valor histórico de aquisição do 
imóvel através de ação judicial, sujeita ao procedimento ordinário, e cuja sentença, depois de 
trânsito em julgado, valerá como título para fins de registro imobiliário. 

Art.    – No cálculo da indenização pelo valor histórico não serão considerados os 
negócios que, envolvendo os imóveis desapropriados, sejam realizados subsequentemente à data  
das primeiras ocupações na área. 

Art.    – A valorização de imóveis que não decorra de investimentos realizados no 
próprio imóvel mas que seja proveniente de investimentos do poder público ou de terceiros poderá 
ser apropriada por via tributária ou outros meios. 
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Art.    – é assegurada a iniciativa popular de leis no âmbito municipal, relativa à vida 
urbana, mediante proposta articulada e justificada de cidadãos eleitores em número equivalente a 
0,5%  do colégio eleitoral. 

Art.    – É assegurado a um conjunto de cidadãos, que represente 5% (cinco por cento) 
do eleitorado municipal, suspender através de veto popular, a execução de lei urbana promulgada 
que contrarie os interesses da população. 

Parágrafo único – A lei, objeto de veto, deverá, automaticamente, ser submetida a 
referendum popular. 

Art.    – Na falta da lei, que trate de questão urbana, para tornar eficaz uma norma 
constitucional, o Ministério Público ou qualquer interessado poderá requerer ao Judiciário que 
determine a aplicação direta da norma, ou, se for o caso, a sua regulamentação pelo Poder 
Legislativo. 

Parágrafo único – A decisão favorável do Judiciário tem força de coisa jugada, a partir 
da sua publicação. 

Art.    – O descumprimento dos preceitos estabelecidos neste capítulo sujeitará a 
administração pública à ação própria e implicará na responsabilidade penal e civil da autoridade a 
quem se possa imputar a omissão.” 

 
2. Insere, onde couber, no Título VIII (Da Ordem Econômica e Financeira), os seguintes 
dispositivos: 

“Art.    – O poder público assegurará a prevalência dos direitos urbanos, através da 
utilização dos seguintes instrumentos: 

I – Imposto progressivo sobre imóveis; 
II – Imposto sobre a valorização imobiliária; 
III – Direito de preferência na aquisição de imóveis urbanos; 
IV – Desapropriação por interesse social ou utilidade pública; 
V – Discriminação de áreas públicas; 
VI – Tombamento de imóveis; 
VII – Regime especial de proteção urbanística e preservação ambiental; 
VIII – Concessão de direito real de uso; 
IX – Parcelamento e edificação compulsórios. 
Parágrafo único – O imposto progressivo, o imposto sobre a valorização imobiliária e a 

edificação compulsória não poderão incidir sobre terreno até 300m², destinado à moradia do 
proprietário. 

Art.    – O direito de propriedade territorial urbana não pressupõe o direito de construir, 
que deverá ser autorizado pelo poder público municipal. 

Art.    – Cabe ao poder público municipal exigir que o proprietário do solo urbano 
ocioso ou subutilizado promova seu adequado aproveitamento sob pena de submeter-se à tributação 
progressiva em relação ao tempo  e à extensão da propriedade, sujeitar-se à desapropriação por 
interesse social ou ao parcelamento e edificação compulsórios. 

Art.    – À União, aos Estados e aos Municípios, visando o interesse social, cabem 
obrigatoriamente adotar as medidas administrativas necessárias à identificação e recuperação de 
terras públicas e à discriminação de terras devolutas, sendo garantida a participação das 
representações sindicais e associativas. 

Art.    – No exercício dos direitos urbanos consagrados no primeiro artigo, todo cidadão 
que, não sendo proprietário urbano, detiver a posse não contestada, por três anos, de terras públicas 
e privadas, cuja metragem será definida pelo poder público municipal até o limite de 300m², 
utilizando-a para sua moradia e de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, independente de justo 
título e boa fé. 
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§ 1º - O direito de usucapião urbano não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de 
uma vez. 

§ 2º - Os terrenos contínuos ocupados por dois ou mais possuidores são suscetíveis de 
serem usucapidos coletivamente através de entidade comunitária e obedecerá procedimento 
sumaríssimo. 

§ 3º - Ao ser proposta ação de usucapião urbano, ficarão suspensas e proibidas 
quaisquer ações reivindicatórias ou possessórias sobre o imóvel usucapido. 

Art.    – Para assegurar a todos os cidadãos o direito à moradia, fica o poder público 
obrigado a formular políticas habitacionais que permitam: 

I – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas em regime de posse ou em 
condições de sub-habitação; 

II – acesso a programas públicos de habitação de aluguel ou a financiamento público 
para aquisição ou construção de habitação própria; 

III – regulação do mercado imobiliário urbano e proteção do inquilinato, com a fixação 
de limite máximo para o valor inicial do valor dos aluguéis residenciais; 

IV – Assessoria técnica à construção da casa própria. 
Art.   – Compete ao poder público garantir a destinação de recursos orçamentários a 

fundo perdido para implantação de habitação de interesse social. 
Parágrafo único – é proibida a aplicação de recursos públicos ou sob administração para 

financiar investimentos privados assim como a intermediação financeira na obtenção e transferência 
de recursos destinados a programa de habitação de interesse social. 

Art.   – Lei Federal disporá sobre a criação e a manutenção de agência que coordenará 
as políticas gerais de habitação. 

§ 1º - As políticas e projetos habitacionais serão implementadas pelo Município de 
forma descentralizada, cabendo o controle direto da aplicação dos recursos à população, através de 
suas entidades representativas; 

§ 2º - Nas aplicações para compra ou construção de habitação popular não haverá 
qualquer incidência de encargos financeiros. 

§ 3º - Os contratos de compra, venda, cessão e aluguel de imóveis urbanos terão seu 
pagamento e forma de reajuste fixados em moeda corrente, sendo vedado o uso de qualquer moeda 
fiscal ou cambial; 

§ 4º - As prestações mensais referentes a empréstimos para compra ou construção de 
habitação própria não comprometer mais de 20% dos rendimentos familiares. 

Ar.    – Os índices de reajuste do aluguel residencial e do pagamento das prestações e os 
débitos de financiamento dos imóveis serão atualizados com periodicidade mínima de 12 (doze) 
meses, tendo como limite máximo o índice de variação salarial. 

Art.   – A prestação dos serviços público é monopólio do poder público e será realizada 
através da administração direta e indireta. 

Parágrafo único – Lei ordinária regulamentará o disposto neste artigo, ficando desde já 
vedado todo e qualquer uso de recursos públicos para subsidiar serviços públicos operados pela 
iniciativa privada. 

Art.   – As tarifas dos serviços de transportes coletivos serão fixadas de modo que a 
despesa dos usuários não ultrapasse 6% do salário mínimo mensal. 

§ 1º - Lei ordinária disporá sobre a criação de um fundo de transportes, administrado 
pelos municípios e Estado para cobertura da diferença entre o custo do transporte e o valor da tarifa 
paga pelo usuário; 

§ 2º - No reajuste de tarifa de serviços públicos será observada a autorização legislativa 
e garantida a ampla divulgação dos elementos inerentes ao cálculo tarifário. 

Art.  – Na elaboração e implantação do plano de uso e ocupação do solo e transporte e 
na gestão dos serviços públicos, o poder municipal deverá garantir a aprovação pelo legislativo e a 
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participação da Comunidade através de suas entidades representativas, utilizando-se de audiências 
públicas, conselhos municipais e urbanismo, conselhos comunitários e plebiscito ou referendo 
popular.” 
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ANEXO B – Projeto de Lei do Fundo/Conselho nacional de Moradia Popular 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 2.710, DE 1992 
(De Iniciativa Popular) 

 
 

Cria o Fundo Nacional de Moradia Popular – FNMP, e o 
Conselho Nacional de Moradia – CNMP, e dá outras providências. 

 
 

(RECEBO O PRESENTE PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR, 
PARA O EXAME PRELIMINAR DA SECRETARIA-GERAL DA MESA QUANTO AOS 
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO. A SEGUIR, 
PREENCHIDOS ESSES REQUISITOS, DISTRIBUA-SE O PROJETO ÀS COMISSÕES DE 
VIAÇÃO, TRANSPORTES, DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR, DE FINANÇAS E 
TRIBUTAÇÃO, E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO). 

 
O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
Art. 1º - Fica criado o Fundo Nacional de Moradia Popular – FNMP. 
Parágrafo único – O FNMP será regido segundo normas e diretrizes estabelecidas 

por um Conselho Nacional, que também exercerá a fiscalização sobre programas e a alocação de 
recursos. 

 
Art. 2º - O FNMP é destinado a financiar e implementar programas habitacionais 

de interesse social, segundo diretrizes desta lei, para a população de baixa renda. 
 
Art. 3º - Para os efeitos desta lei, considera-se de baixa renda a população 

moradora em precárias condições de habitabilidade, favelas, palafitas, habitações coletivas de 
aluguel, cortiços, áreas de risco ou população que tenha renda igual ou inferior a 10 (dez) salários 
mínimos vigentes no País. 

 
Art. 4º - São entendidos como programas habitacionais de interesse social: 
I – construção de moradias; 
II – produção de lotes urbanizados dotados de infra-estrutura; 
III – urbanização de favelas; 
IV – ação em cortiços e em habitações coletivas de aluguel; 
IV – aquisição de material de construção; 
VI – reforma e recuperação de unidades habitacionais; 
VII – construção e reforma de equipamentos comunitários e/ou institucionais 

vinculados a projetos habitacionais; 
VIII – regularização fundiária; 
IX – aquisição de imóveis para locação de interesse social;  
X – serviços de assistência técnica e jurídica. 
 
Art. 5º - Constituirão recursos do FNMP: 
I – dotação orçamentária da União; 
II – contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, estrangeiras ou 

nacionais; 
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III – contribuições, doações, recursos advindos de convênios e financiamentos de 
organismos internacionais de cooperação; 

IV – 60% (sessenta por cento) de aplicação dos recursos do FGTS (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço); 

V – 20% (vinte por cento) da receita bruta de concursos de prognósticos federais, 
assim entendidos toda a espécie de loterias, bem como o valor integral dos prêmios que por estes 
não forem pagos; 

VI – pagamentos e retornos referentes a financiamentos, convênios e outros 
contratos firmados conforme a política financeira e de subsídios do FNMP;  

VII – contribuições dedutíveis do imposto de renda a pagar , até o limite de 1% 
(um por cento)  deste, efetuadas em campo próprio da declaração de rendimentos das pessoas físicas 
e jurídicas; 

VIII – rendas provenientes da aplicação dos seus recursos; e 
IX – demais receitas recebidas a qualquer título. 
 
§ 1º - Os recursos previstos no inciso IV terão a sua transferência para o FNMP e 

sua aplicação conforme normas a serem estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS. 
 
§ 2º - Os recursos previstos no inciso V não prejudicarão outros que venham a ser 

captados sobre a receita de concurso de prognósticos. 
 
§ 3º - Os recursos de que trata o “caput” deste artigo serão direcionados a projetos 

que tenham como agentes promotores as organizações comunitárias, associações de moradores, 
cooperativas habitacionais de sindicatos ou populares, cadastradas no Conselho Nacional de 
Moradia Popular, e aos Estados e Municípios nos termos do art.  9º desta lei. 

 
Art. 6º - Compete ao Conselho Nacional de Moradia Popular: 
I – estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de todos os recursos do 

FNMP, de acordo com os critérios definidos nesta lei; 
II – acompanhar, avaliar os programas elaborados e implementados pelo Governo 

Federal, na área de habitação pelos Conselhos Estaduais  ou Municipais, nos termos desta lei, 
realizados com recursos do FNMP; 

III – realizar a gestão econômica dosa recursos, bem como, o resultado e 
desempenho das aplicações realizadas; 

IV – acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos empreendimentos realizados e 
em andamento, cabendo-lhe, inclusive, suspender o fluxo de recursos, caso sejam constatadas 
irregularidades; 

V – fixar critérios objetivos e científicos para distribuição dos recursos para os 
Estados e Municípios e sua aplicação; 

VI – fixar normas e valores de remuneração dos diversos agentes envolvidos na 
aplicação de recursos; 

VII – determinar a política de subsídios, critérios para retorno de parcela dos 
investimentos e estabelecer as condições para repasse de recursos e financiamentos, não 
contemplados por esta lei; 

VIII – fixar critérios para a admissão de agentes promotores e candidatos a 
financiamentos; 

IX – analisar e aprovar os projetos habitacionais dos agentes promotores; 
X – elaborar o seu regimento interno. 
§ 1º - O Conselho Nacional de Moradia Popular poderá constituir um conselho 

técnico. 
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§ 2º - Na aplicação dos recursos deste artigo, serão observadas as faixas de renda 
dos candidatos a financiamentos, sendo atribuídos 70% (setenta por cento) destes à faixa de renda 
de zero até cinco salários mínimos e 30% (trinta por cento) à faixa de cinco até dez salários 
mínimos, vigentes no país. 

§ 3º - Os recursos do FNMP somente poderão ser aplicados na formulação e 
viabilização de projetos e programas habitacionais de acordo com as diretrizes do Conselho 
Nacional de Moradia Popular. 

§ 4º - a política de subsídios de que trata o inciso VII de adotar critérios que 
possibilitem: 

I – assegurar que os investimentos realizados tenham retorno para o Fundo; 
II a proporcionalidade entre renda “per capita” e o subsídio; 
III – o subsídio seja concedido à família; e 
IV – subvenção dos juros e correção monetária às famílias que não tenham renda 

superior a 5 (cinco) salários mínimos. 
 
Art. 7º - O Conselho Nacional de Moradia Popular será constituído por 10 (dez) 

representantes de entidades do movimento popular de moradia juridicamente constituídas, 4 
(quatro) representantes das centrais sindicais, 1 (um) representante do Ministério da Ação Social, 1 
(um) representante da Caixa Econômica Federal, 1 (um) representante do Ministério Público 
Federal, 1 (um) representante do Congresso Nacional e 1 (um) representante do Banco Central. 

§ 1º - Os representantes do movimento popular de moradia, e seus respectivos 
suplentes, serão indicados em encontro nacional da entidade que congregue tal movimento, 
convocado com ampla divulgação, nos termos do parágrafo único do art. 10 desta lei. 

§ 2º - Os representantes das centrais sindicais e seus respectivos suplentes serão 
indicados pelas respectivas centrais sindicais. 

§ 3º - Os órgãos oficiais serão representados, no caso do Ministério da Ação 
Social, pelo seu Ministro de Estado e, no caso da Caixa Econômica Federal e do Banco Central, por 
seus presidentes, na qualidade de membros titulares, cabendo-lhes indicar seus suplentes. 

§ 4º - O representante do Congresso Nacional e seu respectivo suplente serão 
indicados pelo Presidente do Congresso Nacional. 

§ 5º - O representante do Ministério Público Federal e seu respectivo suplente será 
indicado pelo Procurador Geral da República. 

§ 6º - Os membros do CNMP, nos termos deste artigo, serão designados pelo 
Presidente da República. 

§ 7º - Os representantes do movimento popular de moradia, das centrais sindicais, 
do Congresso Nacional e do Ministério Público Federal, terão mandato de 2 (dois) anos, podendo 
ser reconduzidos uma única vez. 

§ 8º - Aos membros do CNMP, representantes das entidades do movimento 
popular de moradia e das centrais sindicais, efetivos e suplentes, é assegurada a estabilidade no 
emprego, da nomeação até um ano após o término de seus mandatos, somente podendo ser 
demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada por sentença judicial transitada em 
julgado. 

§ 9º - As decisões do CNMP serão tomadas com a presença de, no mínimo, 
maioria absoluta de seus membros. 

§ 10 – Compete ao Ministério da Ação Social proporcionar ao CNMP os meios 
necessários ao exercício de sua competência, para o qual contará com secretaria executiva do 
CNMP, podendo requerer suporte material e humano para consecução deste fim. 
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Art. 8º - Compete à Caixa Econômica Federal exercer o papel de agente operador 
dos recursos deste Fundo, conforme diretrizes a serem estabelecidas pelo Conselho Nacional de 
Moradia, nos termos desta lei. 

 
Art. 9º - Os Estados e Municípios poderão obter recursos do FNMP para 

formulação e viabilização de programas ou projetos habitacionais em consonância com as diretrizes 
do Conselho Nacional de Moradia, desde que constituam Conselhos e Fundos com dotação 
orçamentária específica. 

Parágrafo único – os Conselhos Estaduais e Municipais deverão ser constituídos 
com o objetivo de formular e promover o programa de habitação de interesse social, vinculados aos 
agentes promotores previstos no § 3º do artigo 5º desta lei. 

 
Art. 10 – Os membros do CNMP deverão ser indicados e designados no prazo de 

60 (sessenta) dias a contar da publicação desta lei. 
Parágrafo único – Compete ao Ministério da Ação Social a divulgação do 

encontro nacional das entidades do movimento popular de moradia a fim de indicar os seus 
representantes para o CNMP.  

 
Art. 11 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
Sala das Sessões, 
 
 

J U S T I F I C A T I V A 
 
 
 

Os movimentos populares de moradia de todo país, juntamente com suas 
entidades representativas, apresentam a esta Casa de Leis, nos termos do § 2º do artigo 61 da 
Constituição Federal, o presente projeto de lei de iniciativa popular para a criação de um Fundo 
Nacional de Moradia Popular e o Conselho Nacional de Moradia Popular, que o regerá. 

Fruto de uma ampla discussão dentro os movimentos populares que lutam por 
moradia e melhores condições de vida, este projeto de lei de iniciativa popular ganhou as ruas, 
vilas, bairros de todo país, ultrapassando em muito o número mínimo de eleitores que deveriam 
subscrevê-lo, por Estado da Federação, estabelecido no dispositivo constitucional. 

De fato, a questão habitacional emoldura o quadro de miséria da sociedade 
brasileira, atingindo índices alarmantes. 

A inexistência de uma efetiva reforma agrária e, bem assim, uma política agrícola 
que incentive o pequeno produtor; a falta de democratização verificada quando do uso de 
instrumentos de política urbana; e o empobrecimento do trabalhador no que concerne a sua renda; 
são fatores que evidenciam e conduzem a um grande déficit habitacional. 

Após o surgimento do Sistema Financeiro da Habitação – o Banco Nacional de 
Habitação-BNH – e a consequente derrocada deste modelo e as propostas que se seguiram, não 
surgiu qualquer outra proposta que pudesse sensibilizar as autoridades governamentais , ou mesmo 
viabilizasse junto ao conjunto dos trabalhadores sem casa, uma alternativa viável para o 
equacionamento do problema. 

Tudo fracassou! 
Por seu turno, os movimentos populares e as associações comunitárias – que 

aglutinaram ao longo dos anos moradores de favelas, palafitas cortiços e todos aqueles que não tem 
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a terra ou o teto – sempre apontaram com soluções e alternativas a nível municipal e estadual que 
realmente viabilizassem uma moradia digna e o exercício da cidadania. 

A proposta que ora se traz para apreciação do Congresso Nacional, pretende a 
implementação de programas habitacionais para a população de baixa renda. 

Esta é descrita como sendo aquela que é moradora em precárias condições 
habitacionais, ou que não tenham renda superior a 10 (dez) salários mínimos, nos termos do artigo 
3º. 

O artigo 4º descreve os programas habitacionais passíveis de receberem recursos 
deste Fundo. 

O artigo 5º enumera os recursos do FNMP. Neste particular é de salientar que a 
questão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, como direito do trabalhador foi objeto de 
discussão dos movimentos populares de moradia, constituindo-se uma bandeira de luta da 2ª 
Caravana à Brasília realizada em 1989, meses antes da reformulação do Conselho Curador do 
FGTS e da promulgação de sua nova regulamentação. 

Os movimentos populares , e as associações comunitárias, acreditam que o FGTS 
é um direito inegociável do trabalhador e sua aplicação não pode ficar ao talante dos governos que 
se sucedem, mas deve ser direcionado ao conjunto dos trabalhadores, que é o real produtor e 
gerador desses recursos. 

Portanto, neste projeto de lei de iniciativa popular pretende-se que 60% (sessenta 
por cento) dos recursos de aplicação do FGTS sejam destinados ao FNMP. Agregado a este, 
entende-se que no orçamento anual da União deva ser destinado parcela específica para construção 
de moradias populares. Outra fonte de recursos é o resultado obtido através dos prognósticos 
federais, loterias que o governo federal promove, que em última análise é dinheiro do próprio 
trabalhador. 

O elenco de recursos caracteriza o FNMP, pois a construção de moradias 
populares deixa de ser proselitismo político para inserir-se como sendo um direito do cidadão e um 
dever do Estado. 

O § 3º do mesmo artigo 5º estabelece um dos norteamentos deste projeto. Ao 
conferir às organizações comunitárias, cooperativas habitacionais populares ou de sindicatos, 
associações de moradores, a possibilidade de serem agentes promotores dos recursos do Fundo, 
rompe-se com antigos conceitos e consagra-se o princípio da auto-gestão de recursos públicos como 
hipótese viável e uma real alternativa para a sociedade. 

Os Estados e Municípios também podem obter recursos deste Fundo, desde que 
constituam Conselhos e Fundos com dotação orçamentária específica. 

O art. 6º do projeto de lei traz a competência do Conselho Nacional de Moradia 
Popular. Não se pretende que este Conselho seja mais um que não opine, não decida, não formule, 
ou apenas dê seu aval a política governamental. Este Conselho estabelecerá diretrizes, fará a gestão 
econômica, avaliará o desempenho das organizações populares e governamentais que obtiverem 
recursos deste fundo. 

Para tanto, contará em sua composição, além de representantes do governo, com 
representantes dos movimentos de moradia, centrais sindicais, do Congresso Nacional e do 
Ministério Público Federal. 

Não se pode pretender formular qualquer política social, sem uma efetiva carga de 
subsídio. Nesse sentido, os incisos do § 4º do art. 6º ditam os limites desta política de subsídio que 
atendem de forma efetiva àquelas famílias de renda até 5 (cinco) salários mínimos. 

O projeto de lei ora apresentando é resultado do acúmulo dos movimentos 
populares de moradia acerca da questão habitacional. Caberá ao Congresso Nacional analisa-lo, 
discuti-lo e transformá-lo em lei como de real interesse da maioria da população. 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO: 
 

Brasília, 19 de novembro de 1.991. 
 
Prezado Senhor, 
 
As entidades que esta subscrevem, vêm à presença de V. Exa. Apresentar o 

projeto de lei de iniciativa popular para criação de um Fundo Nacional de Moradia Popular e o 
Conselho Nacional de Moradia Popular, que o regerá, nos termos do § 2º do artigo 61 da 
Constituição Federal. 

 
Requerendo, pois, que o projeto de lei, juntamente com o número mínimo de 

assinaturas e os demais documentos anexados, tenham a tramitação estabelecida no Regimento 
Interno desta Casa, subscrevemo-nos 

 
Atenciosamente, 
 
UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA DE SÃO PAULO 
 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES 
 
PRÓ-CENTRAL DOS MOVIMENTOS POPULARES 
 
MOVIMENTO NACIONAL DE LUTA PELA MORADIA 
 
 
 

ACOLHIMENTO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA DIRETORA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS: 

 
 
Exmo. Sr. Dr. 
Deputado Ibsen Pinheiro 
DD. Presidente da Câmara Federal 
Brasília – DF 
 

Assunto: Projeto de Iniciativa Popular, que “cria o Fundo Nacional de 
Moradia Popular – FNMP, e Conselho Nacional de Moradia Popular – 
CNMP e dá outras providências”. 

 
Senhor Presidente, 
 
A Câmara dos Deputados recebeu, em 19.11.91, o primeiro projeto de iniciativa 

popular, cujo despacho de Vossa Excelência (em anexo) determinou que, após exame preliminar da 
Secretaria-Geral da Mesa quanto aos requisitos regimentais (art. 252 RI), fosse distribuído às 
Comissões de Viação, Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior, de Finanças e Tributação, e 
de Constituição e Justiça e de Redação. 

Neste sentido, a Secretaria-Geral, face a não-regulamentação da matéria através 
de projeto de lei ordinária, segundo o que dispõe o art. 14, caput, da Constituição Federal tomou 
diligência junto ao Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que fosse verificada a possibilidade de 



70 

 

conferência da condição eleitoral dos subscritores do projeto em tela, por amostragem 
informatizada, em bases previamente definidas. 

A medida solicitada ao TSE se mostrou inviável, uma vez que aquele Tribunal 
possui cadastrado, hoje, apenas um terço do eleitorado nacional; outra parte encontra-se com 
registro no SERPRO e o restante nos órgãos estaduais da justiça eleitoral. 

Cabe observar que o projeto de iniciativa popular ora presentado à Câmara dos 
Deputados reuniu mais de oitocentas mil assinaturas, distribuídas entre eleitores de dezoito (18) 
Estados da Federação, a saber: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio grande do Sul, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Rondônia, Maranhão, Pará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Bahia, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal. 

Diante do exposto, a Secretaria-Geral da Mesa, após examinar a matéria, opina, na 
impossibilidade da execução de todos os procedimentos materiais, pelo acolhimento do Projeto de 
Lei de Iniciativa Popular, que “cria o Fundo Nacional de Moradia Popular – FNMP e o Conselho 
Nacional de Moradia Popular – CNMP e dá outras providências”. 

Na oportunidade, sugere-se seja submetido à Mesa, conforme dispõe o inciso X, 
do art. 252, do Regimento Interno, o nome do Deputado NILMÁRIO MIRANDA “para exercer, em 
relação ao projeto de lei de iniciativa, os poderes ou atribuições conferidos ao Autor de 
proposição”. 

 
MOZART VIANNA DE PAIVA 
             Secretário-Geral 
 
DESPACHO: 
De acordo. Providencie-se. 
Em 02/04/92 
 
IBSEN PINHEIRO 
      Presidente 
 
(Conforme publicado no DIÁRIO DO CONGRESSO NACINAL – SEÇÃO I – 

Ano XLVII – Nº 44 – QUARTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 199 2 – BRASÍLIA – DF) 
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