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“[...] hoje compreendemos que esse ‘progresso      

para a civilização’ não é uma conquista, mas        

uma permanente luta cotidiana. Combate     

jamais totalmente vitorioso, que muito     

provavelmente não alcançará sua meta, mas      

que continua a ser encorajado pela esperança       

de vencer.” (BAUMAN, 2009)  
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Resumo 

Analisa-se o uso da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) em Goiânia             

para o período de vigência do Plano Diretor de Goiânia (2007), que abrangeu os anos de 2007                 

a 2017. Desenvolvem-se questões teóricas sobre direito à cidade, urbanização, reforma urbana            

e Estatuto da Cidade. Ademais, são feitas análises de dados sobre a OODC com base em                

informações disponibilizadas pela Prefeitura de Goiânia. Como principais resultados,         

destacam-se a identificação de legislação municipal que versa sobre os aspectos vitais à             

aplicação da OODC; sua maior utilização na região sudoeste do Município; a falta de acesso               

aos dados brutos referentes ao gasto dos recursos; e o foco atual do instrumento como               

instituto financeiro. Conclui-se pela necessidade de aplicação da OODC como instrumento           

político, utilizando-o como mecanismo de balizamento de uma política municipal de           

verticalização. 
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Introdução 

Muitas cidades do Brasil tiveram seu crescimento acelerado durante o século XX.            

Poder-se-ia dizer até mesmo que esse crescimento foi desordenado. Goiânia, capital de Goiás,             

teve a sua fase já na segunda metade do referido século. Para tentar resolver a nível nacional                 

os problemas causados pela urbanização, foram criados o Ministério das Cidades e o Estatuto              

da Cidade. 

Uma das inovações trazidas foi a obrigatoriedade de elaboração de Plano Diretor por             

toda cidade com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas, de especial              

interesse urbanístico, entre outras . Entendeu-se, à época, que esta seria uma lei eficaz para              1

produção de políticas públicas urbanas. A partir dessa legislação, nacionalizou-se a Outorga            2

Onerosa do Direito de Construir (OODC), a ser cobrada a todo cidadão que pretende edificar               

acima dos padrões definidos para determinada área geográfica, como forma de coletivizar os             

ganhos proporcionados ao proprietário pelo direito pretendido. Tendo em vista que a           

edificação acima do padrão exige infraestrutura local adequada, a OODC torna-se meio para             

obtenção de recursos para esses investimentos. Acima disso, importa a avaliação da Outorga            

como instrumento político de balizamento e controle da verticalização de determinado           

município. 

Objetiva-se aqui analisar as potenciais consequências sociais da OODC em Goiânia,           

para que se contribua no debate em torno da revisão do Plano Diretor (PDG). Por isso,                

contextualiza-se o trabalho no período de vigência do último PDG aprovado, qual seja, de              

2007 a 2017. 

A monografia divide-se em 5 capítulos. O primeiro, de natureza teórica e histórica,             

discorre sobre a evolução da cidade e suas características relevantes. Para tanto, a discussão              

passa pelo conceito de direito à cidade por Lefebvre, pelas diferenças entre urbanização em             

países centrais e periféricos concebida por Milton Santos, pela segregação e a cultura do medo               

por Bauman, entre outros. Também realiza-se um breve histórico sobre a cidade de Goiânia e               

a sua ocupação urbana.  

1 Todas as situações nas quais é necessário a elaboração de Plano Diretor estão descritas no art. 41 da Lei nº                     
10.257, de 10 de julho de 2001. Em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. Acesso          
em: 18 junho 2019 
2 O Ministério e seu Histórico. Em: <http://www.cidades.gov.br/index.php/institucional/o-ministerio>. Acesso         
em: 27 agosto 2017 
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O segundo capítulo aborda o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor como instrumentos              

resultantes dos movimentos pela reforma urbana e importantes para que o Estado tenha o              

controle sobre a expansão urbana, ressaltando a função social da propriedade privada. 

O terceiro capítulo destrincha o mecanismo denominado Outorga Onerosa do Direito           

de Construir. Explicam-se sua origem e natureza, a diferença entre direito de construir e             

direito de propriedade e como isso se legitima. 

O quarto capítulo adentra ao estudo de caso relacionado ao PDG/2007. Apresentam-se            

sua estrutura e programas que podem ser financiados com recursos da OODC. Além disso,              

demonstra de que forma Goiânia define a função social da propriedade no Município. 

No quinto e último capítulo, serão analisados dados disponibilizados pela Prefeitura de            

Goiânia. Faz-se uma análise das consequências sociais desse instrumento, com vistas a            

contribuir com o debate em torno da avaliação do PDG/2007 e sua revisão. 
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Capítulo 1: A expansão urbana e o acesso à cidade 

“A cidade é a projeção da sociedade sobre um local” (LEFEBVRE, 2001: 62), assim a               

cidade é definida por Henri Lefebvre, um dos maiores expoentes quando se trata de política               

urbana. Embora a definição seja passível a críticas, ela é uma referência para cientistas,              

gestores públicos e políticos conceberem, criticarem e ajustarem questões pertinentes à vida            

nas cidades. 

Lefebvre descreve historicamente os tipos de cidades, destacando suas características e           

suas diferenças, tendo como ponto central o posicionamento de oposição à tomada da cidade              

pelos interesses do um sistema industrial capitalista. “A cidade tem uma história”, diz ele, “ela               

é obra [...] de pessoas e grupos bem determinados que realizam essa obra nas condições               

históricas” (LEFEBVRE, 2001: 52). Verifica-se logo que desde o início das aglomerações            

humanas existem disputas de grupos por poder e legitimidade no controle e na definição da               

estrutura social. A cidade, como já ressaltado, é o resultado, é a projeção dessas disputas. 

Os processos de transição entre os tipos de cidade são análogos às mudanças sociais              

no que se refere aos modos de produção, à relação campo-cidade e entre classes sociais . Por                3

isso, da análise das cidades ou da sociedade correspondente é possível determinar esses             

padrões de classificação, dos quais Lefebvre destaca quatro: o oriental, o organizador, o             

medieval e o capitalista. Poucas páginas são dedicadas à descrição e classificação que faz das               

cidades anteriores à cidade capitalista, já que seu objetivo com o livro que mais o marcou, O                 

direito à cidade, é explicitar o processo de transição para esse tipo de cidade e os efeitos disso. 

O primeiro padrão de cidade relatado é a cidade oriental, ligado ao modo de produção               

asiático. Neste, o Estado era o grande controlador da produção, predominantemente agrária. A             

cidade seria o centro de onde parte este controle e gestão feitos pela centralização estatal. A                

cidade é simplesmente o local onde se assenta o poder e de onde rege e controla a produção                  

agrícola. A cidade organizadora ou arcaica (grega ou romana) é característica do período             

escravista , no qual a cidade se utiliza da violência e das normas jurídicas para submeter a                4

área de entorno, o que causa críticas do autor já que, nesses casos, as pequenas propriedades                

de camponeses livres eram substituídas por latifúndios. Mais uma vez, a cidade nesse tipo de               

sociedade serve como assento ao poder submetedor das ruralidades. A cidade medieval, ainda             

3 Lefebvre utiliza os conceitos marxistas de classe. 
4 A escravidão aqui se dava por dívidas ou por guerras. Não se confunde com a escravidão por raça, que ocorre                     
em outro período histórico. 
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predominantemente rural e ligada ao modo de produção feudal, abrigava comerciantes,           

artesãos, camponeses, etc. Aqui, as relações urbanas passam a se desenvolver com mais             

independência das rurais, se comparadas com as das cidades anteriores, já que o comércio e o                

artesanato se desenvolveram mais fortemente. Daí depreende-se que as relações conflituosas           

de classe foram acentuadas e a disputa entre modos de produção toma também seu lugar. A                

cidade capitalista, sobre a qual mais será dito, é principalmente comercial e industrial.             

(LEFEBVRE, 2001: 11, 59) 

A transição para a cidade capitalista remonta à Revolução Industrial, que alterou os             

modos de vida desde então. A cidade passou a refletir essas transformações. Um dos              

principais fatos é a mudança da produção de obras para a produção de mercadorias. O autor,                

quando relata as características das cidades anteriores à capitalista, demonstra que as cidades             

eram “centros de vida social e política onde se acumulam não apenas as riquezas como               

também os conhecimentos, as técnicas e as obras” (LEFEBVRE, 2001: 12). À medida que a               

burguesia e a industrialização tomaram conta da vida urbana, perdeu-se o sentido de cidade              

com valor de uso, ou seja, das ruas, das praças, dos parques, para se transformar em valor de                  

troca. Os equipamentos urbanos tornaram-se produtos de valor calculável. 

A produção que antes era predominantemente agrária passou a competir espaço com a             

produção industrial. A produção capitalista passou a ressignificar o espaço lindeiro. Lefebvre            

(2001) usa como exemplo a cidade de Atenas, onde os monumentos antigos tiveram sua             

serventia transformada, tornando-se objetos de “peregrinação estética e de consumo turístico”           

(LEFEBVRE, 2001: 17). A modernização de maquinário no campo e a própria promessa             

capitalista de melhora da qualidade de vida com o trabalho nas fábricas levou milhares de               

pessoas a se aglomerar nas cidades. Sem estrutura e organização, esses “candidatos a             

cidadãos”, muitas das vezes sem emprego, renda e serviços sociais, compuseram, e ainda             

compõem, o exército de reserva do qual a produção capitalista dispõe. Portanto, mesmo onde              

a industrialização é incipiente, aglomeram-se multidões em busca de melhores condições de            

sobrevivência. 

É observando essa realidade que o filósofo francês fala em uma “crise da cidade”              

(LEFEBVRE, 2001: 21). Para o autor, a urbanização e a tomada de “assalto da cidade pela                

industrialização” (LEFEBVRE, 2001: 21) não aconteceram espontaneamente e que na verdade a            

luta de classes se revela nesse processo. A burguesia, classe social dominante, é que             
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ressignificou a cidade e alterou suas bases e conceitos, tanto através da cultura quanto da arte,                

do conhecimento e da ideologia.  5

A principal ação realizada pela classe dominante foi a expulsão do proletariado do             

centro urbano. Fazendo com que estes perdessem o sentido de urbanidade que antes havia. As               

construções aos não-proprietários destinadas, especialmente em Paris, de onde escreve o           

autor, eram monótonas e sem valor arquitetônico, mais adequadas a meros alojamentos que             

para habitar , no sentido empregado pelo autor. Aqui cabe dizer que, muitas vezes, o autor               

utiliza o nome Cidade referindo-se ao conjunto de equipamentos urbanos e organização            

humana que permite a convivência e o usufruto do que se conhece por urbano . Esta               

diferenciação é importante porque quando o pensador fala em “extirpar os pobres da Cidade”,              

ele se refere ao efeito de suburbanização, que elimina do convívio e da possibilidade de               

interação os proletários. 

Além disso, com a intensa valorização das terras como mercadoria nas cidades, têm-se             

que a camada mais pobre da sociedade poderá residir apenas onde seu poder aquisitivo lhe               

permite a compra do imóvel. A ocupação do espaço da cidade se dá através das               

regionalizações por classes no tecido urbano. A ação do Estado, através dos investimentos em              

serviços públicos como água tratada e energia elétrica, transforma-se em mecanismo de            

valorização da terra e consequente “expulsão” dos mais pobres da localidade. Dado o direito à               

cidade, o Poder Público precisa equalizar suas ações de forma a garantir que todos, pobres e                

ricos, tenham capacidade homogênea de acesso ao espaço público. (MARQUES, 2017) 

1.1. O contexto brasileiro e o direito à cidade 

A crise explicada possui escala mundial. No entanto, esta possui especificidades a            

depender do local onde se constrói. Milton Santos (1980) pesquisou justamente essas           

questões. O autor se dedica a explicar como os países classificados como desenvolvidos e             

subdesenvolvidos sofreram os efeitos da industrialização e da urbanização. A conclusão geral            

é de que, quanto mais desenvolvido e industrializado é um país, maior tende a ser a sua                 

urbanização (SANTOS, 2012: 18).  

Santos destrincha o argumento hipotetizando que “nos países subdesenvolvidos         

estamos em face de uma urbanização demográfica, enquanto nos países industrializados a            

5 No capítulo “Industrialização e urbanização”, da obra “O direito à cidade”, de Henri Lefebvre, o autor critica a                   
ressignificação burguesa da cidade, que deturpa a história do local e altera seus usos, dando-lhe os usos                 
adequados à burguesia. A página 21 da referida obra auxilia na interpretação apresentada. 
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urbanização seria principalmente tecnológica ou econômica” (SANTOS, 2012: 34) Para Santos,           

as evidências dessas relações estão em indicadores socioeconômicos utilizados para comparar           

grupos de países que tiveram sua fase de urbanização em diferentes épocas. Países que              

começaram a sua urbanização primeiramente, ou seja, à época da Revolução Industrial,            

possuíam, à época do estudo, melhores indicadores do que aqueles que tiveram uma             

urbanização tardia e acelerada, apesar de os progressos médico-sanitários terem favorecido o           

enorme crescimento vegetativo urbano nas cidades subdesenvolvidas (SANTOS, 2012: 18-34).          

O que também corroboraria com a hipótese levantada pelo geógrafo é a indicação de que, nos                

países desenvolvidos, foi possível maior tempo de maturação das cidades e não só de              

expansão das mesmas. 

Santos vai além, diferenciando o papel da industrialização entre os países: 

Nos países desenvolvidos, a modernização, consequência direta da industrialização,         
desempenhou um papel estimulante em face da quase totalidade dos outros setores            
da atividade econômica. Já nos países subdesenvolvidos, onde a modernização não é            
uma consequência direta da industrialização local, mas de fatores externos, os           
resultados não foram os mesmos.  (SANTOS, 2012: 107) 

Os resultados a que Santos se refere dizem respeito à evolução do emprego, focados              

no terciário, ganho apenas parcial de produtividade no campo, infraestrutura voltada para            

exportação de produtos primários, etc. Nas cidades, onde esses efeitos se mostraram mais             

expressivos, a grande massa, alienada do processo de significação e organização, passou a             

compor a periferia, onde não há cidade. Mesmo quando existem investimentos nessas regiões,             

são focados em uma lógica racionalista de planejamento urbano que pretende apenas trazer             

eficiência ao processo produtivo de interesse do Mercado e não em produzir qualidade de vida               

e adequado acesso aos serviços e equipamentos públicos por todos os habitantes. 

Na realidade, todo o debate em torno da urbanização e do direito à cidade, que tanto                

afeta os países subdesenvolvidos, está focado na seguinte premissa no que diz respeito à              

desigualdade social urbana: as diferentes capacidades de distintos grupos para acessar os            

recursos urbanos define a desigualdade social existente entre eles. (COSTA; et al, 2016: 12-13). 

Essa desigualdade se mostra na diferença de tratamento pelo Estado. O Poder Público             

se omite na prestação de serviços públicos às populações mais vulneráveis, além de tratar com               

violência as informalidades realizadas por esses grupos. As revoltas urbanas e as lutas por              

uma melhor qualidade de vida nas cidades surge dessa situação de carência e violência.              

(COSTA; et al., 2016: 133-134) 



       UFG/FCS - MONOGRAFIA - 2019 - MYCHELL NEIVA RODRIGUES                          15 de 78 

 

David Harvey (2014: 13) defende que é para o contexto de luta dos movimentos             

sociais urbanos que as atenções devem ser voltadas para que se entenda o ressurgimento da               

discussão sobre direito à cidade, apesar de reconhecer a importância da teoria de Lefebvre.              

Segundo Harvey, a ideia de um direito à cidade teria surgido das ruas e da incomodidade da                

população em relação às suas condições de vida e não das conclusões de Lefebvre. 

A disputa pela cidade e a luta por soluções tem longa trajetória. No Brasil, porém,               

somente nos anos 70 e 80 ganhou força o movimento pela reforma urbana (COSTA; et al,                6

2016: 15). O movimento alcançou enorme êxito já que, a partir de uma Emenda Popular,               

foram inseridos dois artigos na Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a função social              

da propriedade urbana e a responsabilidade do Poder Municipal em estabelecer as diretrizes             

de desenvolvimento urbano da cidade. Os artigos citados são o 182 e o 183. O primeiro trata                 

da política de desenvolvimento urbano e o segundo do usucapião de imóvel urbano. Dada sua               

relevância para o debate, seguem abaixo transcritos: 

CAPÍTULO II 
DA POLÍTICA URBANA 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder         
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo           
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-             
estar de seus habitantes. 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para           
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de              
desenvolvimento e de expansão urbana. 

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

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

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

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

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

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

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e             
cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição,          
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que             
não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem              
ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

6 Nos anos 1960 já havia começado uma organização em torno da reforma urbana no congresso do Instituto dos                   
Arquitetos do Brasil. A repressão do Regime Militar dispersou os reformistas. Estes só voltaram a se organizar                 
nos últimos anos do Regime, quando foi projetada a Emenda Popular nº 63, de 1987. (COSTA; et al, 2016: 14-15) 
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§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma             
vez. 

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
(BRASIL, 1988) 

Há uma definição importante neste ponto, já que não é o mercado que possui o poder                

de, a seu critério, expandir a cidade, e sim o Estado. A soberania do Estado é clara já no caput                   

do art. 182 quando destina ao “Poder Público municipal” a política de desenvolvimento             

urbano. A necessidade de fixação em lei aprovada pela Câmara Municipal demonstra,           

inclusive, preocupação com a democracia e a participação popular, pois fundada no sistema             

de freios e contrapesos. Torna-se necessário enfatizar sempre esses papéis porque podem            

ocorrer confusões no sentido de considerar sagrada a propriedade privada, o que garantiria ao              

proprietário urbano a disposição de seu bem como lhe aprouvesse, o que não possui base               

constitucional. Ressalta-se aqui o art. 183, que flexibiliza o direito à propriedade destinando             

os imóveis urbanos utilizados sem oposição a seus usuários de fato. Nesse contexto, é papel               

do Estado, devido a outros dispositivos constitucionais, organizar a cidade para que sejam             

garantidos direitos básicos aos cidadãos. O art. 3°, por exemplo, cita a construção de uma               

sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a promoção do bem de todos                

como objetivos da República Federativa do Brasil. O art. 6º é ainda mais específico, já que                

traz um rol de direitos mínimos que devem estar ao alcance de todos os brasileiros, o que                 

abarca, por óbvio, os habitantes urbanos. 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais             

e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,              

idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
[...] 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a              

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à             
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta           
Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) (BRASIL,          
1988) 

Obviamente o Poder Municipal, ao permitir a expansão municipal e legislar sobre a             

ordenação da cidade, pode aumentar ou diminuir desigualdades sociais, estabelecer ou           

eliminar segregações urbanas, etc. A cautela e o constante monitoramento dos resultados das             

políticas urbanas é de extrema importância para evitar os impactos negativos e cumprir com              

mais eficácia os dispositivos legais citados. 
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Considera-se aqui que Bauman (1999), mesmo sem citar diretamente Lefebvre, segue           

sua linha de argumentação ao relacionar globalização e a segregação espacial nas cidades.             

Dinâmicas mundiais têm seus efeitos locais visíveis. O ponto central do livro é a suposta               

existência de duas classes de pessoas: os globais e os locais. 

As pessoas globais são aquelas que possuem condições de se beneficiarem dos            

avanços tecnológicos no setor de transportes e comunicação, o que lhes permite não estarem              

mais presas a determinada localidade. Como exemplos, pessoas que não possuem residência            

fixa e possuem negócios em mais de um país ao mesmo tempo. Ou então pessoas que, apesar                 

de terem uma residência fixa, trabalham em seus escritórios, controlando investimentos e            

produção à distância. Em ambos os casos, vê-se que essas pessoas não possuem conexão             

cultural e de convivência com uma determinada localidade, e sim com uma elite global.  7

Os locais são aqueles que, sem condições de ingressarem nessa sociedade global, estão             

fixas na localidade e dependem dos serviços e negócios ali realizados para sua sobrevivência.              

Sua relação de convivência com outras pessoas também se dá em escala mais local, já que a                 

grande maioria não saberia sequer uma segunda língua. 

Bauman (1999) destaca essas duas classes de pessoas como tipos ideais à moda             

weberiana. O importante é a verificação de que essas classes estão se formando e se               

distanciando cada vez mais à medida que a desigualdade financeira aumenta e a convivência              

entre elas diminui. A polarização está em curso e avança com rapidez. 

Nas cidades, o efeito é a segregação física entre essas classes de pessoas. Como não               

convivem entre si, o distanciamento cultural cresce tanto que surge o medo. A mídia tem sua                

parte no processo. A obsessão por segurança e o individualismo moderno criaram as             

condições para que essa segurança fosse buscada por cada um, e não pela sociedade. Robert               

Castel, citado por Bauman (2009: 17), diz que “a proteção só pode ser coletiva”. O autor                

complementa que foi a destruição do Estado Social e a desregulamentação promovida pelo             

Estado Neoliberal que provocaram a insegurança vivida nos dias de hoje. É a insegurança o               

motivo para a criação dos condomínios fechados. Estes são lugares separados e intramuros            

justamente porque se pretende a segregação física daqueles de quem se tem medo, fazendo              

7 Bauman (1999), na distinção das duas classes, trata de uma elite globalizada que é caracterizada por não estar                   
presa ao espaço, conectando-se a outras elites na constituição de uma sociedade global culturalmente diferente               
das sociedades “locais”. Essas características são feitas aos poucos no livro, sendo necessária uma compreensão               
do todo no estabelecimento de um conceito acabado, já que o autor tece as características e nomeia de forma                   
diversa a mesma classe, às vezes chamando de “senhores do mundo”, “globais”, “elite”, “novos ricos”, “pessoas                
que investem”, etc. 
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com que apenas pessoas de condições econômico-sociais parecidas ali vivam. Sob essa            

perspectiva, Bauman define condomínio como “[...] um lugar isolado que fisicamente se situa             

dentro da cidade, mas, social e idealmente, está fora dela.” (BAUMAN, 2009: 39). O              

condomínio fechado é o ápice da privatização e individualização da busca pela qualidade de              

vida. A deterioração dos espaços públicos é tanto consequência quanto causa desse fenômeno. 

O condomínio fechado, apesar de ser a forma mais clara de segregação, não é a única.                

A subutilização de imóveis em áreas urbanizadas para fins de especulação imobiliária também             

segrega. Battaus e Oliveira defendem ação municipal e utilização de meios para que esses              

vazios urbanos não se mantenham. Dizem os autores: 

A retenção especulativa de um estoque de imóveis nas cidades brasileiras acentua a             
prática da segregação socioespacial, uma vez que blinda áreas urbanizadas e com            
crescente valor de troca, definindo discriminadamente quais são as possibilidades de           
instalação da população de menor renda nessas cidades. (2016. p. 100) 

A relação disso com o que se dizia sobre o papel do Estado na produção do espaço                 

urbano é central, sendo dever da Administração lutar contra a segregação física e produzir um               

espaço de convivência entre as pessoas. A cidade deve ser vista como um todo e como espaço                

público de vida. 

1.2. Goiânia: história e urbanização em um contexto de industrialização tardia 

A discussão inicial e teórica a respeito da evolução das cidades, das consequências da              

expansão desenfreada e da globalização é embasamento para este trecho, onde será discutido             

especificamente o caso de Goiânia, capital do Estado de Goiás. 

A criação de Goiânia se dá no contexto da industrialização tardia pela qual passam os               

países subdesenvolvidos, entre eles o Brasil. A história que se segue após a sua criação é,                

como se verá adiante, de expansão demográfica e especulação imobiliária. 

A nova capital representava a derrubada de uma elite rural dominante, que se deu com               

o golpe de 1930, pois foi somente com a chegada de Getúlio Vargas ao poder e a nomeação                  

de Pedro Ludovico Teixeira como interventor federal em Goiás que os planos de mudança da               

capital foram colocados em prática, planos esses que já eram arquitetados pela nova elite             

política (industrialista) em gestação, os quais acreditavam que o fim do ciclo do ouro na               

região gerava a necessidade de mudança. Goiânia tinha o objetivo de ser um centro              

dinamizador da economia regional e mola propulsora da industrialização do Estado. Getúlio            

Vargas levou a cabo uma versão brasileira da Marcha Para o Oeste. A intenção era fazer                
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crescer demograficamente o interior do Brasil. Isso seria feito através de forte investimento             

em infraestrutura de transportes e de incentivo à industrialização desses locais. A construção             

de uma nova capital no sertão foi ao encontro dessa intenção. 

Inicialmente planejada para 50 mil habitantes, passou por intenso processo de           

expansão nas décadas seguintes à sua construção, principalmente após a saída de Attílio             

Corrêa Lima, que defendia a rigidez dos limites urbanos. Os irmãos Coimbra Bueno passaram              

a ser os responsáveis pela finalização do projeto da capital. Donos de grandes parcelas de               

terras próximas à nova sede, tinham visão diferente. Os irmãos acreditavam que não seria              

possível garantir que esses limites fossem respeitados. A especulação imobiliária, desde a            

época, é inclusive apontada como um dos motivos para que Attílio Corrêa Lima deixasse a               

construção (MOTA, 2004: 26). A disparada do preço da terra dos arredores fez elevar a pressão               

para que fossem liberados loteamentos. 

Aqui entra uma questão importante de análise. No plano inicial proposto por Lima, as              

áreas residenciais eram divididas por classes sociais . Cerca de ⅔ do núcleo inicialmente             8

planejado seria ocupado por habitações de nível “A”, ou “urbana”, nas proximidades da Praça              

Cívica. Na região norte, próxima à área destinada às indústrias, seriam alocadas as habitações              

de nível “B”, ou “operária”, com cerca de ⅓ da área total da cidade. Porém, essas classes                 

baixas não tinham dinheiro para adquirir os lotes e construir suas casas, o que dificultou sua                

ocupação pelo público-alvo. O Estado não garantiu o acesso. Essa não-providência fez com             

que a classe baixa, que trabalhava na própria construção da cidade, praticava o comércio              

informal nas imediações ou que migravam para tentar a sorte, passasse a constituir ocupações              

no entorno da cidade planejada. O Estado, apesar de não providenciar a devida alocação              

dessas pessoas, reprimiu várias vezes esses “loteamentos” clandestinos, em vão. Sem ter para             

onde ir, as pessoas mantinham o modus operandi . Percebe-se que a falta de uma política               

habitacional popular e a pressão dos proprietários de terras ávidos por lucrarem com seus              

terrenos foram os grandes motivos para que os limites urbanos se tornassem um mito (MOTA,               

2004: 35-36):  

E dessa forma a cidade foi se consolidando, desde o início, dividida em duas partes               
distintas: uma parte planejada que ia se concretizando na medida dos investimentos            
públicos, marcada por largas avenidas e edificações “modernas”, símbolo do Estado;           
outra parte formada por moradias improvisadas em áreas invadidas, adensadas,          
localizadas principalmente na beira de córregos, onde raramente o Estado estava           
presente e, quando estava, era por força de repressão. (MOTA, 2004: 37) 

8 Aqui, usa-se a divisão de classe conforme proposta por Bauman e já explicitada: Locais x Globais 
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Interessante notar que é justamente após a industrialização tardia iniciada no Brasil em             

1930 quando os problemas mais nocivos da urbanização chegam em Goiás. Apesar de os              

planos iniciais de Lima e de Godoy já conterem em si o conflito de classes e a segregação                  

urbana, previam formas de conter a especulação imobiliária e a proteção ambiental. Sequer             

isso sobreviveu ao tempo. Em 1946, quando foi eleito Jerônimo Coimbra Bueno, ficou             

marcada sua administração pela regularização de áreas ocupadas e pela permissão de            

loteamentos privados. Em 1947, quando a Planta Geral de Urbanização de Goiânia foi             

aprovada, o crescimento extensivo da cidade passou a ter respaldo legal. Porém era             

obrigatória a instalação de infraestrutura básica, como rede de água, esgoto, asfalto, etc, para              

aprovação do loteamento. A partir de 1950, a Lei 176 revogou os artigos do Decreto 574/1947                

que tratavam dessas obrigações, o que acabou de vez com o planejamento urbano na nova               

capital (MOTA, 2004). 

O quadro a seguir mostra a quantidade de bairros aprovados pelo Poder Público a cada              

década. É possível verificar que é justamente na década de 50 quando acontece o grande               

“boom” de expansão urbana autorizada em Goiânia:  
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Quadro 1 – Quantitativo de bairros no município de Goiânia, por década e situação              
fundiária até 2012 

Déca
da 

Situação 

Total 
Aprovados pela 

Prefeitura de Goiânia 
Aprovado pelo 
Estado/INCRA 

Irregular/ 
Clandestino 

Outros* 
Em 

Aprovação 

1930 8 1 - - - 9 

1940 - 1 - - - 1 

1950 125 5 1 1 - 132 

1960 26 2 - 4 - 32 

1970 22 1 - 2 - 25 

1980 29 - - 1 - 30 

1990 106 1 1 - - 108 

2000 205 - - - - 205 

2010 17     17 

Sem 
Data 

19 30 70 56 5 180 

Total 557 41 72 64 5 739 

Fonte: Prefeitura de Goiânia/ SEPLAM/ DPESE/DVCAD 
Dados trabalhados pelo DPESE/DVSE 
* fazendas, chácaras, registros cartoriais por edital. 
OBS: Senador Canedo foi emancipado em 09/01/88 (Lei Estadual 10.435). Abadia de Goiás foi emancipado em 27/12/95                 
(Lei Estadual 12.799) 
Nota: atualizado em 23 de abril de 2012. 

Vê-se que apenas na década de 50 são aprovados 125 bairros em Goiânia, o que leva a                 

um justo questionamento a respeito da correta introdução desses bairros em um macro             

planejamento da capital. Levando-se em conta que estavam revogadas as obrigações de            

fornecer infraestrutura básica, a relação entre setores ocupados e urbanizados fica           

desfavorável, especialmente quando se relembra que a cidade planejada só existia           

inicialmente em Campinas e no núcleo pioneiro da capital, inacessíveis aos mais pobres. A              

expulsão destes dos centros urbanos é nítida e característica da tomada da cidade pela              

burguesia, como disse Lefebvre, já citado neste texto. Ao flexibilizar o planejamento da             

expansão urbana, o Estado cedeu parcialmente ao Mercado Imobiliário o poder de definir os              

rumos da capital, o que trouxe prejuízo, já que se reafirmou a segregação e a falta de acesso                  

dos munícipes aos equipamentos públicos. 
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A pressão do crescimento populacional da capital também impressiona. O que é algo             

que já foi tratado quando falou-se da desigualdade entre a urbanização nos países             

subdesenvolvidos em relação aos desenvolvidos. Passou a ser impossível conter o aumento da             

cidade e a previsão de 50.000 habitantes ficou muito distante de ser plausível. Não se percebe,                

ao mesmo tempo, proporcional melhoria da qualidade de vida e da industrialização na cidade,              

já que se manteve a pressão por serviços públicos, a existência de vazios urbanos e a pobreza                 

nas periferias, todas essas coisas visíveis ainda hoje. O planejamento, que teoricamente            

sempre existiu mesmo antes de ser obrigatório, apesar de pouco eficaz, foi reformulado             

algumas vezes com o passar do tempo por interesses diversos.  
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Capítulo 2: Planos Diretores: histórico e importância no Brasil 

Desde a industrialização tardia ocorrida no Brasil por volta de 1930, crescem as             

cidades. Fiorillo (2014: 32-33) afirma que com o passar do tempo, aumenta            9

proporcionalmente o número de pessoas que moram em condições irregulares, aqui           

entendidas como sub moradias, inadequadas ou construídas em terreno ilegal. Diz o autor que              

“Uma parte cada vez maior desta população [habitantes da Ásia, África e América Latina] se               

transferiu dos campos para as cidades, sendo certo que apenas uma pequena parte foi aceita               

nas cidades regulares [...]”. Conforme já dito no capítulo anterior e também endossado por              

Fiorillo (2014: 32), as cidades regular e irregular são vizinhas e muitas vezes aparecem na               

mesma paisagem. No entanto, são absolutamente distintas . 10

É com o objetivo de tentar solucionar essa “crise da cidade” que os movimentos              

sociais conseguiram colocar na Constituição um capítulo sobre Política Urbana. Já citados            

alhures, os arts. 182 e 183 fazem referência a um planejamento urbano conduzido pelo Poder               

Público, por meio do Município. Ficou a cargo da União o estabelecimento de linhas gerais, o                

que só ocorreu em 2001 através da Lei 10.257 (Lei do Meio Ambiente Artificial),              

denominada Estatuto da Cidade. Este segundo capítulo versa sobre este tema. 

A virada proposta pelos artigos constitucionais mencionados é importante para o           

entendimento de como o Poder Público passou a enxergar as cidades. Antes apenas             

aglomerações urbanas , passam a exigir de seus habitantes o cumprimento de uma função             11

social definida democraticamente. O argumento principal dos reformistas era a “ideia de que             

os problemas urbanos eram decorrentes da lógica de apropriação privada dos benefícios            

gerados com a intervenção pública” (COSTA; et al., 2016: 117). Segundo Fiorillo,  

As normas de ordem pública e interesse social, que passam a regular o uso da              
propriedade nas cidades, deixam de ter caráter única e exclusivamente individual,           
assumindo valores metaindividuais, na medida em que o uso da propriedade [...]            
passa a ser regulado em prol do bem coletivo [...] (FIORILLO, 2014: 55-60) 

9 Afirmação realizada a partir de dados e publicações colocadas em nota de rodapé das páginas citadas e ao longo                    
do primeiro capítulo do livro em referência. 
10 A distinção se dá através da caracterização de cada uma delas. Entende-se por “cidade legal” o local onde as                    
moradias são adequadas, existe acesso aos serviços públicos, o imóvel possui documentação regular exigida. A               
“cidade irregular”, em contraposição, é aquela ocupada por sub moradias, inadequadas ou construídas em terreno               
ilegal, onde não há acesso aos serviços públicos ou este é precário. 
11 COSTA, et al. 2016. p. 116. Menciona o trecho que: “A solução legal para as controvérsias das cidades, até                   
então, repousava na interpretação dos problemas urbanos sob o marco do Código Civil de 1916, no qual                 
predominava a concepção individualista e do direito de propriedade imobiliário urbano sob o paradigma liberal.” 
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O autor diferencia como o conjunto normativo constitucional brasileiro deixou à           

legislação infraconstitucional decidir a respeito da propriedade, ao contrário de outras           

experiências internacionais, como Estados Unidos e França, que tornaram absoluta a           

propriedade privada. Com a Constituição chamada de “cidadã” , em 1988, o ordenamento            12 13

máximo no Brasil passou a tratar extensivamente do tema, visando harmonizar o direito ao              

gozo da propriedade com o bem-estar coletivo. (FIORILLO, 2014: 54-56) 

Por citar Estados Unidos e França, destaca-se a transição em grande parte das             

democracias ocidentais de um Estado Liberal para um Estado Social. A essas nações ficou              

claro que as relações de trabalho pautadas na liberdade contratual poderiam ser brutais ao              

trabalhador por conta da situação assimétrica de poder. A proteção da dignidade humana             

passou a ser mais valorizada a partir de políticas públicas dirigidas à ala vulnerável.              

Percebeu-se que a mera liberdade formal não era suficiente para garantir a superação da              

miséria. O contexto histórico da ressignificação da propriedade importa para a compreensão            

de como foi possível chegar às conceituações atuais sobre o tema. Segundo Cunha Filho              

(2016: 141-142), o conceito de propriedade, longe de ser algo perfeito e acabado, reflete a              

cultura de um povo e, sofrendo os influxos do tempo, adapta-se às necessidades de cada               

comunidade. Continua o autor: 

Enquanto no auge do Estado liberal a propriedade conforme o Direito era aquela             
adquirida regularmente por seu detentor e cujo uso não prejudicasse os prédios            
vizinhos, a propriedade do Estado social para ser legítima deve atender não só a tais               
pressupostos, como também ter seu uso adstrito a um propósito: o bem estar da              
coletividade. (2016: 143) 

Silva (1988), na mesma linha de raciocínio, diz que a propriedade privada está em um               

sistema dinâmico e retroalimentado com a sociedade, não sendo possível determinar o fruto             

de uma propriedade como sendo apenas de um indivíduo, sem considerar a ação social: 

A propriedade em si não é uma função social, mas resultado das formas de              
socialização entre os homens, razão pela qual deve exercer uma função social,            

12 Destaca-se que, apesar de historicamente as Leis Maiores brasileiras não darem ênfase à propriedade privada,                
foi a partir desta que se iniciou a tentativa de ocupação do Território. Basta uma breve lembrança do sistema de                   
Capitanias Hereditárias. 
13 A Constituição da República de 1934 já determinava a conciliação do interesse privado com o público.                 
Entretanto, a Constituição Federal de 1988 foi simbólica dada a quantidade de menções à conciliação de direitos                 
e à supremacia do interesse público. Segue o parágrafo 17 do art. 113 da CR/34: “É garantido o direito de                    
propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar. A                   
desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da lei, mediante prévia e justa               
indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, poderão as autoridades              
competentes usar da propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado o direito à indenização                 
ulterior.” (CUNHA FILHO, 2016. p. 145) 
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retroalimentando as vantagens advindas das sociedades. [...] o Estado tenha o direito            
de intervir nos direitos e deveres referentes à posse dos seus cidadãos. (2008: 55) 

2.1. O Estatuto da Cidade 

O Estatuto da Cidade foi aprovado em 2001. Trata-se de uma lei que deixa mais clara                

a superioridade do interesse coletivo sobre o individual. É a Lei do Meio Ambiente Artificial               

uma resposta aos anseios sociais explicitados no primeiro capítulo desta monografia, no qual             

foi tratado o conceito de “crise da Cidade”. 

A lei é dividida em cinco capítulos: diretrizes gerais, dos instrumentos da política             

urbana, do plano diretor, da gestão democrática da cidade, e disposições gerais. 

2.1.1. Diretrizes gerais 

Dentre as diretrizes gerais, cabe destacar o art. 2º, IV, que estabelece o planejamento              

do desenvolvimento das cidades e da distribuição espacial da população com vistas a reduzir              

os impactos negativos sobre o meio ambiente. Keppke diz:  

A história da formação de São Paulo revela como as desigualdades sociais            
funcionam como vetor de um dos grandes problemas ambientais dos municípios           
brasileiros: o descontrole no uso e na ocupação do solo, com expansão da área              
urbana sobre áreas ecologicamente frágeis, como as de manancial. (KEPPKE, 2008,           
apud FIORILLO, 2014: 63) 

Apesar de relativo a São Paulo, o texto poderia ser aplicado a Goiânia. Como foi               

exposto no primeiro capítulo, teriam sido a ocupação desenfreada do solo e a falta de política               

habitacional para os mais pobres fatores determinantes para a fragilização ambiental e o             

descontrole do planejamento na capital. 

O art. 2º, VI, determina que a “ordenação e controle do uso do solo” objetiva evitar “o                 

parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à              

infraestrutura urbana”. 

Nessa temática, menciona-se a Lei nº 6.766/79, que trata do parcelamento do Solo             

Urbano. A legislação exige infraestrutura mínima adequada à salubridade da população para            

que seja permitido o parcelamento. Diz o art. 2º, § 5o: 
A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos          
de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário,         
abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de            
circulação. 

A necessidade de um meio ambiente propício é defendida por Silva. Adverte o autor              

para os riscos: “[...] qualquer mudança no perfil da base tecnológica ou nos tamanhos das               
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populações pode superar a capacidade dessa saturação e tornar o ambiente insalubre às             

condições de vida aceitáveis [...]” (SILVA, 2008: 18) 

Voltando ao Estatuto da Cidade e ainda mais condizente com o assunto trabalhado por              

esta monografia, é o inciso IX do art. 2º, que preconiza como diretriz a “justa distribuição dos                 

benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização”. 

Silva traz à tona a teoria de Rawls para resumir a forma como a distribuição dos ônus                 

e bônus da urbanização podem ser justos ou injustos. As gerações atuais não devem distribuir               

a riqueza comprometendo a capacidade das gerações futuras de adquirirem o mínimo social,             

cabendo a cada geração garantir que as condições de vida da geração seguinte seja superior à                

sua. Diz Silva: 

O esquema tende a tornar-se injusto quando as expectativas de qualquer grupo se             
tornam excessivas, isto é, os ganhos de certos grupos são maiores do que a sua               
capacidade em melhorar a condição de todos. (SILVA, 2008: 78) 

O ordenamento do Município que respeita o Estatuto da Cidade deve garantir que a              

função social da propriedade tenha como fim o cumprimento dos arts. 5º e 6º da Constituição                

Federal a todos os seus habitantes, pois são esses artigos determinantes de mínimos             14

constitucionais aos quais todos os cidadãos devem ter acesso. 

Em resumo, Fiorillo (2014) destaca três funções que devem se compatibilizar com a             

dignidade da pessoa humana e por isso devem ser observadas pelo Município com vistas a               

cumprir com a Constituição e com o Estatuto da Cidade: a moradia, o trabalho e o consumo.                 

Neste modelo de democracia liberal, seria indigno que a pessoa não tenha a oportunidade de               

participar da vida pública através da venda de sua força de trabalho, da possibilidade de               

consumir produtos e serviços necessários à sua sobrevivência e de habitar local adequado . A              15

organização da cidade tem relação intrínseca com essas possibilidades e oportunidades. 

2.1.2. Dos instrumentos da política urbana 

É com vistas à promoção dessas possibilidades e oportunidades que o Estatuto da             

Cidade em seu art. 4º estabelece vários instrumentos de política urbana a serem             

regulamentados e aplicados pelos Municípios. Atenta-se ainda que a lista do art. 4º não é               

14 O art. 6º foi transcrito no primeiro capítulo desta monografia. Foi feita também relação entre esse artigo e o art.                     
3º e como estes se conectam à política urbana. 
15 Sobre “habitar local adequado”, cabe salientar que o conceito pode parecer genérico. Defende o autor desta                 
monografia que um local de habitação adequado seja aquele que permita ao cidadão usufruir de suas liberdades                 
de forma ampla, conforme conceito detalhadamente descrito e defendido por Amartya Sen (SEN, Amartya;              
Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010). 
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taxativa e por isso pode ser complementada por outros instrumentos. A lista contempla itens              

de planejamento nacional, regional e municipal, como o plano diretor, bem como            

instrumentos financeiros e tributários, como o IPTU, e instrumentos jurídicos e políticos,            

como a OODC. Além da previsão de estudos de impacto tanto de vizinhança quanto              

ambiental, o artigo exige o controle social e a participação da comunidade quando se tratar de                

uso de dinheiro público. Isso mostra preocupação da legislação quanto ao respeito           

democrático. 

2.1.3. Do plano diretor 

O Plano Diretor é definido pelo art. 182, § 1º, da Constituição Federal como sendo lei                

municipal e instrumento básico da política urbana. O plano vincula as leis orçamentárias e              16

portanto não se deve estabelecer qualquer gasto que não esteja em conformidade com as              

diretrizes por aquele determinadas. Ele é o projeto do Poder Público para toda a cidade, com o                 

qual os projetos individuais dos cidadãos devem se encaixar. 

Definição mais expandida e clara é dada por Sônia Carvalho no mesmo ano da              

aprovação do Estatuto da Cidade como lei: 

Num esforço para sua decodificação, pode-se entender por plano a definição de            
objetivos a serem alcançados e de prazos a serem cumpridos, a indicação de             
atividades, programas ou projetos correspondentes ou necessários à realização dos          
objetivos definidos, bem como a identificação dos recursos financeiros, técnicos,          
administrativos e políticos necessários; e por diretor , as diretrizes estabelecidas em           
conformidade com a proposta social que se pretende alcançar, que constituem uma            
referência para as ações do poder público municipal e dos agentes privados. (2001:             
134)

A expansão da ideia de um Plano Diretor no Brasil se deu após 1930, quando um                

arquiteto francês chamado Donat Alfred Agache (1875-1959) elaborou o que ficou conhecido            

como Plano Agache para o Rio de Janeiro. O Plano teria tido grandes pretensões para resolver               

os problemas da cidade e a esperança de que tal coisa viesse a ocorrer fez com que outras                  

cidades desejassem implantá-lo. Villaça (2005) critica a forma como o Plano Diretor , por ser              17

composto por um conjunto de generalidades, não possui aplicabilidade prática e nem            

determina a fonte dos recursos para cada um dos itens por ele elencados. Daí se conclui que à                  

referida lei municipal é dada maior importância do que ela de fato mereceria. Atribui-se à               

falta de garantias existentes de que o Plano Diretor será cumprido o descrédito dado por               

16 Determinação dada pela Lei nº 10.257/2001, art. 40, § 1º. 
17 VILLAÇA, 2005. Refere-se ao Plano Diretor de São Paulo, o qual ele mesmo relata ser possível generalizar as                   
conclusões aos demais planos diretores pelo Brasil. 



       UFG/FCS - MONOGRAFIA - 2019 - MYCHELL NEIVA RODRIGUES                          28 de 78 

 

Villaça. Para ele, várias leis referentes aos mais variados problemas da cidade já existiam              

antes de ser elaborado um Plano Diretor e já não eram cumpridas. Nas palavras do autor: “Se                 

essas leis rarissimamente foram fiscalizadas e obedecidas, por que insondáveis razões a partir             

de agora, sob o mágico poder do Plano Diretor, elas passarão a sê-lo?” (VILLAÇA, 2005: 15). 

É usual a confusão entre entre Zoneamento e Plano Diretor. Ao contrário daquele, este              

tem a intenção de abranger “todos os problemas fundamentais da cidade. Nesse sentido,            

Dantas da Silva (2008: 2) assevera que o Plano Diretor cumpre a função de pensar a cidade                 

como um espaço integrado e simbiótico, isto é, que as partes da cidade, apesar das diferenças                

que existem dentro dela, são interligadas e interdependentes entre si.  

Essa visão, no entanto, é contestada por Villaça quando diz que não se tem notícias no                

Brasil de que alguma Prefeitura tenha baseado sua administração no Plano Diretor ou que este               

tenha tido grandes utilidades para além do zoneamento (VILLAÇA, 2005: 17). Este último             

considerado útil, prático e menos pretensioso no controle e ordenamento da expansão do             

Município. 

Silva também é crítico da atitude de dar à Lei tamanha relevância, como se por si só,                 

após sua aprovação, fosse ela resolver os problemas do Município. O autor chama a atitude de                

“perigosa” e “irresponsável”, creditando ao conjunto da sociedade através da economia, do            

Estado e dos mercados o encargo pelo sucesso ou fracasso das determinações legais. (SILVA,              

2008: 88) 

Costa, et al. (2016: 120) destaca que diversos municípios fizeram seus planos diretores             

após a obrigação dada pela Lei 10.257. Porém, muitos não souberam ou não quiseram aplicar               

de forma correta os instrumentos, ficando estes desarticulados entre si e com uma política              

urbana mais ampla. 

Até mesmo a aprovação formal do Plano Diretor encontra dificuldades para se            

universalizar nas cidades onde é obrigatório 15 anos depois de sancionado o Estatuto da              

Cidade. Dados da MUNIC 2016 trazidos por Oliveira et al. (2018: 330), 10,8% dos              

municípios com mais de 20 mil habitantes ainda não contavam com a lei aprovada.              

Mencionaram, porém, que estava em elaboração. Do universo de municípios, 50% (2786)            

possuíam plano diretor em 2015. Como alguns instrumentos precisam de regulamentação           
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posterior à aprovação do Plano, presume-se que a efetividade como um todo seja ainda              18

menor. 

Não é trivial, levando-se em consideração o direito à cidade e seu necessário             

ordenamento, que tão poucos municípios implementem os instrumentos de política urbana ou            

os implementem mal. Battaus e Oliveira alertam: 

A manutenção da desordem ‘ilegal’ na urbanização brasileira, por outra via, é uma             
ofensa aos próprios princípios orientadores da política urbana, ao mesmo tempo que            
funcionam como elementos propiciadores de desigualdades sociais, gerando        
verdadeiros apartheids urbanos. (2016: 103) 

2.1.4. Da gestão democrática da cidade 

A criação do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU) é um marco             

histórico importante para o planejamento urbano brasileiro. Estabelecida em 1964, no regime            

militar, tinha amplas responsabilidades no que se refere ao déficit habitacional, aspectos            

técnicos para expansão das cidades, etc. Apesar de sua missão ser considerada positiva, o              

modelo de atuação era centralizador, sendo delegada à sociedade um papel passivo. Oliveira             

et al. dizem o seguinte: 

[...] os planos diretores das décadas de 1960 e 1970 eram concebidos por técnicos e               
especialistas que elaboravam normas dissonantes do conjunto de fatores que          
influenciam e condicionam decisivamente a ocupação e a utilização dos espaços           
urbanos. (2018: 324) 

Ou seja, sem a participação popular, os planos técnicos encontravam pouco eco na             

vida real, baixo conhecimento por parte do público e também baixa aceitação por aqueles que               

lutavam por uma gestão mais democrática, o que os tornava ineficazes. (OLIVEIRA et al., 2018:               

324). Com a decadência do regime militar e a consequente abertura, grupos apoiadores de              

uma reforma urbana se organizaram para exigir maior participação. O fortalecimento da            

reforma urbana se deu até a aprovação do Estatuto da Cidade, onde foi colocado capítulo               

específico para a gestão democrática, já que o envolvimento de todo o povo é vital para o                 

direito à cidade. 

Para tentar garantir que a situação de alienação seja alterada e dada a importância ao               

Plano Diretor atribuída, determina o Estatuto que sejam utilizados instrumentos de           

participação democrática no processo de gestão do Município, incorrendo em improbidade           

18 A Outorga Onerosa do Direito de Construir, objeto deste trabalho, é um desses instrumentos que devem ser                  
regulamentados em lei específica. No próximo capítulo serão apresentados dados específicos em relação à              
implementação deste instrumento. 
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administrativa o prefeito que não tomar providências para que esta participação ocorra. Diz             19

o art. 45 da Lei 10.257/2001: 

Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão          
obrigatória e significativa participação da população e de associações representativas          
dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas              
atividades e o pleno exercício da cidadania. 

A representação popular tem como objetivo garantir que a população atingida pelo            

Plano Diretor se manifeste e construa algo que seja considerado justo. Em uma crítica às               

soluções “de gabinete”, Silva relata que historicamente o Brasil têm tentado adaptar a cidade a               

formas preestabelecidas que desconsideram as vontades populares e a ligação dos indivíduos            

com o lugar no qual residem. Trata-se, por exemplo, de casos de realocação de populações               

para realização de obras, populações estas “jogadas” para lugares distantes e totalmente            

desconectados de seus antigos hábitos e tradições. Diz o autor: 

[...] a simples adaptação das funções à forma, ou vice-versa, pode até ser benéfica à               
cidade como um todo, mas pode vir a tornar-se injusta se não se considerarem as               
necessidades, anseios ou expectativas dos moradores das redondezas das áreas nas           
quais se efetuarão as maiores transformações. (SILVA, 2008: 23) 

Silva coloca a participação popular como um dos quatro vértices obrigatórios para a             20

elaboração ou revisão de um Plano Diretor, sendo possível estender essa afirmação a qualquer              

política pública (SILVA, 2008: 139).  

As audiências públicas e as representações populares são dois instrumentos possíveis           

para participação recomendadas por Silva. As audiências públicas, por serem muito abertas,            

devem ser expositivas e consultivas. Enquanto as reuniões de representação popular podem            

ser deliberativas a respeito dos pontos do Plano de que dizem respeito. O autor também               

sugere a criação de um site específico para coleta e disseminação de informações a respeito do                

Plano Diretor (SILVA, 2008: 157-158). 

A utilização dos instrumentos e sua efetividade são parciais. Diz Costa, et al. (2016:              

146) que a importante e ampla menção à participação democrática no Estatuto da Cidade não               

significa a produção dos resultados esperados. Há, ainda segundo o autor, a necessidade de              

constante coordenação interfederativa para capacitação e conscientização para utilização dos          

instrumentos. 

19 De acordo com o inciso VI do art. 52 da Lei 10.257/2001 
20 Os outros três vértices são: equipe técnica responsável, disponibilidade de recursos diversos e entrosamento               
político entre os poderes. 
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Oliveira et al. trazem à tona perspectiva proposta por Arnstein de uma escala de              

participação: 

As diferentes intensidades de participação dos interessados nos procedimentos de          
tomada de decisão administrativa, a respeito da metáfora da “escada da participação”            
de Arnstein (1969), têm no degrau mais baixo a ausência de participação, nos             
degraus intermediários a informação ou consulta dos interessados para a tomada de            
decisão final por parte das entidades públicas e no degrau mais elevado o poder de               
codecisão sobre assuntos que lhes dizem respeito. (2018: 329) 

Assim, defendem os autores que o Estatuto da Cidade ajudou na evolução de             

participação nessa escala, apesar de que ainda existe mais a ser feito no que se refere à                 

delegação de poder ao cidadão para decidir. Sendo o Plano Diretor o projeto de futuro para                

toda a cidade, é justo que todos os munícipes possam participar ativamente de sua construção              

(OLIVEIRA et al., 2018). 

Freitas e Bueno (2018) levantam algumas hipóteses para a baixa participação popular,            

que incluem a falta de interesse da população, já que o documento seria tido como pouco útil                 

e efetivo; e a falta de poder de decisão, já que o cidadão, mesmo participando, não se sentiria                  

capaz de interferir no processo. O envolvimento apenas de setores imobiliários seria motivo             

para baixa efetividade do Plano Diretor na busca pelo direito à cidade. Aprimoramento da              

participação é entendida pelos autores como um elemento central para a efetividade de pactos              

legítimos sobre o território. 

2.2 Ministério das Cidades 

Teve sua origem a partir da Medida Provisória nº 103/2003, convertida na Lei nº

10.683, de 28 de maio de 2003, e unificou os esforços em habitação, saneamento e mobilidade                

com a condução do uso e ocupação do solo sob um único projeto nacional integrado. Este                

projeto foi denominado Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano. Lançado em 2004, o            

Plano tinha propostas estruturantes como: a implementação dos instrumentos fundiários do           

Estatuto da Cidade, um novo Sistema Nacional de Habitação, a promoção da mobilidade             

sustentável e cidadania no trânsito, um novo marco legal para o saneamento ambiental e a               

capacitação técnica dos municípios. 

Olívio Dutra, ex-prefeito de Porto Alegre, tornou-se referência nacional no que diz            

respeito à implantação da participação popular na elaboração do Orçamento. Por isso foi             

nomeado por Lula como primeiro ministro do então criado Ministério das Cidades,            

inaugurado em 2003, apenas dois anos após a promulgação do Estatuto da Cidade. O órgão               
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tinha como objetivo a implantação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, descrita            

alhures, e fornecer apoio técnico aos municípios na concretização de políticas urbanas. Coube             

desde sua criação a divulgação de programas de capacitação encarregados de ajudar os             

municípios a articularem de forma correta os instrumentos passíveis de serem aplicados e uma             

política urbana ampla. Tudo isso através do Plano Diretor. (COSTA; et al., 2016) Tonella              

ressalta que a criação do Ministério das Cidades “representou o primeiro passo na direção do               

tratamento das políticas urbanas de forma integrada”. (TONELLA, 2012: 30) Essa integração            

demonstra, para a autora, a importância da superação dos recortes setoriais que            

predominavam até então. A cidade, vista como um todo interdependente, mereceria tal            

atenção. Além disso, cria-se um interlocutor sólido para discussão com a sociedade            

organizada a respeito das demandas urbanas. 

Além disso, o MCidades coordenou a execução de políticas urbanas antes realizadas            

de forma independente. Uma breve observação do organograma do órgão permite visualizar a            

existência de quatro secretarias nacionais subordinadas ao ministro: 
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Organograma 1: Organograma do Ministério das Cidades, após modificação pela Lei Lei nº             

13.502, de 2017 

 

Fonte: Ministério das Cidades. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/index.php/institucional/o-ministerio> 
Acesso em: 21 de agosto de 2018 

Eram elas a Secretaria Nacional de Habitação (SNH); a Secretaria Nacional de            

Saneamento Ambiental (SNSA); a Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana            

(SEMOB); e a Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos (SNAPU).           

Pretendeu-se, a partir da integração e articulação, elaborar políticas que se complementam e             

que integrem um todo coerente. Ressalta-se que existem atribuições solidárias entre a União,             

os Estados e os Municípios no que diz respeito a políticas que interferem na vida das cidades.                 

Por isso, o MCidades foi também o responsável pela coordenação interfederativa. Diz a             21

definição encontrada no sítio oficial: 

conclui-se que o Ministério das Cidades tem, entre muitos desafios a vencer, instituir             
uma política de longo prazo, que tenha continuidade e seja sustentável (como exige a              
mudança da dramática situação das grandes cidades) e subordinar os financiamentos          

21 O Ministério. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/index.php/institucional/o-ministerio> Acesso em:        
21 de agosto de 2018 
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às diretrizes da política de desenvolvimento urbano buscando evitar os erros do            
passado. 

Uma das principais contribuições do Ministério das Cidades era a capacitação dos            

Municípios através do Programa Nacional de Capacitação das Cidades, que visa aumentar a             

eficácia e eficiência das políticas públicas realizadas a nível local. 

Com o início do Governo Jair Bolsonaro, em 01 de janeiro de 2019, o Ministério das                

Cidades fundiu-se com o Ministério da Integração Nacional e passou a ter a seguinte              

estrutura: 
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Organograma 2: Organograma do Ministério do Desenvolvimento Regional, fusão dos          

ministérios da Cidade e da Integração Nacional 

 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Regional. Disponível em: <https://www.cidades.gov.br/organograma> 
Acesso em: 20 de junho de 2019 
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A fusão não extinguiu qualquer das secretarias nacionais ou entidades antes vinculadas            

ao Ministério das Cidades, mantendo-se então a estrutura básica. As atribuições também não             

foram alteradas pela Lei 13.844, de 2019 (conversão da Medida Provisória 870, de 2019).              

Caberá a futuras pesquisas comparar a eficácia de uma estrutura unificada à Integração             

Nacional  com a utilizada entre 2003 e 2018 

2.3. Síntese do capítulo  

O Estatuto da Cidade representa um marco histórico para a política urbana nacional             

alcançado principalmente através das lutas pela reforma urbana ocorridas nas décadas de 70 e              

80 e coroadas pelo capítulo sobre Política Urbana na Constituição Federal de 1988. Da              

propriedade privada urbana passa a ser exigida de forma mais clara sua função social,              

concedendo o poder/dever ao Poder Público para que garanta a efetividade dessa função. A              

propriedade privada existe em relação de troca com a sociedade. Considerando que é injusto              

que alguém se aproprie de algo pelo que não deu causa, torna-se inapropriado o entendimento               

da propriedade privada como sendo um valor supremo. 

A aprovação do Estatuto da Cidade é a regulamentação legal dos artigos            

constitucionais referentes à Política Urbana. O Estatuto oferece uma série de instrumentos que             

podem ser utilizados pelo Município na garantia do direito à cidade. Reformula-se, aqui, o              

papel do Plano Diretor, antes tido como eminentemente técnico para um caráter            

definidamente participativo. A participação surge como mecanismo que cria, além de           

legitimidade, maior eficácia aos instrumentos do Plano e maior conectividade entre as            

necessidades do conjunto da população com a Lei. Críticas são feitas à forma como a               

participação é feita, especialmente devido à falta de conhecimento da população em relação             

ao que é um Plano Diretor e à falta de poder decisório das formas de envolvimento às quais a                  

população é chamada. Além dos aspectos legislativos, a criação do Ministério das Cidades             

também mostrou-se importante não só para o desenvolvimento de políticas urbanas de forma             

direta mas principalmente para a capacitação dos municípios na aplicação de suas próprias             

políticas. 

Da análise da literatura específica, depreende-se que avanços têm sido alcançados.           

Cabe, como em toda política pública, o constante monitoramento e aprimoramento de seus             

instrumentos.  
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Capítulo 3: OODC: o que é e seus possíveis impactos na cidade 

A Outorga Onerosa do Direito de Construir é um instrumento de política urbana dentre              

os elencados no Estatuto da Cidade. Pode ser regulamentado pelos Municípios para que toda              

edificação que pretenda exceder o Coeficiente de Aproveitamento básico tenha que pagar uma             

contrapartida à coletividade pelo excesso construtivo. 

A OODC tem como base o princípio de recuperação de mais-valias fundiárias . Este             22

princípio foi apresentado por Martim O. Smolka: 

A noção de recuperação de mais-valias fundiárias é a de mobilizar, em benefício da              
comunidade, uma parte ou a totalidade dos incrementos de valor da terra (benefícios             
indevidos ou mais-valias fundiárias) que tenham sido decorrentes de ações alheias às            
dos proprietários de terras, tais como investimentos públicos em infraestrutura ou           
alterações administrativas nas normas e regulamentações de usos do solo. (2014: 2) 

Parte-se do pressuposto de que o indivíduo só deve acumular riqueza decorrente das             

próprias atividades e não de terceiros, principalmente do Poder Público. Permissão em            

contrário facilitaria ações de corrupção entre os agentes públicos, responsáveis pelas normas e            

investimentos, e os agentes privados, detentores dos terrenos alvos das políticas, já que o              

investimento público e as alterações das normas de uso do solo afetam o mercado imobiliário.               

E como os recursos são insuficientes para prover homogeneamente em toda a cidade a oferta               

de serviços públicos, os locais melhor servidos pelo Estado acumularão maior valorização. A             

valorização provocada pela ação pública deve ser redistribuída por toda a sociedade. Daí a              

justeza da aplicação de instrumentos como a Outorga Onerosa do Direito de Construir, a              

Contribuição de Melhoria, as Operações Urbanas Consorciadas, entre outros. (SMOLKA,

2014). 

3.1 Função social da propriedade (Direito de propriedade x Direito de construir) 

Permeia o embasamento teórico da OODC a discussão sobre direito de propriedade e             

função social da propriedade que tem relação com as teorias já apresentadas de Lefebvre. O               

direito de dispor da propriedade privada já foi absoluto, na Roma Antiga. Com o passar do                

tempo, isso foi sendo relativizado e desenvolveu-se e implementou-se o valor da função             

social. Esse debate é tratado em dissertação de Ricardo Bosquesi (2006). O autor expõe que a                

OODC não ofende o direito à propriedade, já que atualmente há uma necessidade de             

22 A OODC é um dos instrumentos possíveis para recuperação dessas mais-valias, ao lado da contribuição por                 
melhorias, por exemplo, que não são objetos deste trabalho. Apesar disso, muito da discussão a ser feita é                  
também válida para essas outras formas. 
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harmonizar tal direito com a função social que lhe é integrada. De acordo com a Constituição                

Federal, em seus artigos 5º, XXIII e 182, § 2º, a propriedade privada deve atender sua função                 

social. Descreve-se também como se define a “função social” da propriedade urbana: § 2º A              

propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de            

ordenação da cidade expressas no plano diretor. Há, nesta perspectiva, uma separação entre             

direito à propriedade e direito de construir. O direito de construir pertence à coletividade e por               

isso há a necessidade de pagar-se por isso. No entanto, para não esvaziar o direito à                

propriedade, é reconhecido um mínimo construtivo que faz parte deste direito. Este mínimo é              

justamente o Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA), que é definido pelo município e             

reflete o que aquele ente entende como parte do direito à propriedade. Aquele que pretende               

construir acima do CA deve comprar da sociedade esta autorização. As normas urbanísticas,             

neste contexto, são a própria definição, por parte do município, do que é entendido como               

função social da propriedade naquele território. Furtado et al. (2012: 14) assim resume a              

lógica: “[...] os direitos adicionais ao definido pelo CA básico não pertencem a cada              

proprietário, e sim à coletividade como um todo, e por isso são passíveis de uma concessão,                

ou outorga, para sua utilização.” Daí a relevância da forma como os instrumentos do Estatuto               

da Cidade são implementados. Bosquesi (2006) demonstra em seu estudo que a OODC, dada              

sua importância, pode ser tanto uma ferramenta de supressão quanto de ampliação das             

desigualdades, em uma espécie de “socialização dos ônus e privatização dos lucros”. 

A adoção de coeficiente básico único e a instituição da OODC se dá porque a               

distribuição desigual de índices urbanísticos seria uma espécie de valorização imobiliária tida            

sem esforço do proprietário, constituindo-se parte do item ‘C’ no esquema abaixo            

apresentado. Nele são mostradas as várias interferências na propriedade e como a ação            

pública e de terceiros interfere no valor de um imóvel. A recuperação de mais-valias              

fundiárias, como dito, visa devolver ao Público aquilo que não foi valorizado em razão de               

ações do dono do imóvel. 

  



       UFG/FCS - MONOGRAFIA - 2019 - MYCHELL NEIVA RODRIGUES                          39 de 78 

 

Figura 1: Componentes do valor da terra 

 

Fonte: FURTADO, Fernanda; BIASOTTO, Rosane; MALERONKA, Camila. Outorga Onerosa do Direito de 
Construir: Caderno Técnico de Regulamentação e Implementação. Brasília: Ministério das Cidades, 2012. p. 22 

Nos anos 1500 em Portugal e Espanha, “já se defendia a cobrança de taxas a               

proprietários de terras que se beneficiassem de algum tipo de investimento público”            

(SMOLKA, 2014: 13). No entanto, a divisão entre direito de construir e direito de propriedade               

no que se refere à criação de solo só foi articulada na década de 1970 no âmbito da Comissão                   

Econômica da Europa e da ONU. (FURTADO et al., 2012) No Brasil, o documento mais               

importante sobre o tema é a Carta de Embu (GRAU et al., 1977). Nela importantes juristas da                 

época declararam a constitucionalidade da implementação de um coeficiente único para todos           

os terrenos urbanos do município e o estabelecimento de uma cobrança para utilização do              

direito de construir para além deste coeficiente. Ou seja, para “criar solo”. A Carta              

sensibiliza-se com a situação contemporânea de avanço tecnológico que permite a           

multiplicação de área construtiva não apoiada em solo natural, seja utilizando o espaço aéreo              

ou o sub-solo. Ao invés de ser contrária a essas iniciativas, entende que elas são importantes                

para a compactação da cidade e para a melhor utilização dos serviços públicos, o que são                

desejos legítimos da sociedade. A Carta tenta mitigar efeitos adversos e indesejáveis, fazendo             

com que a valorização que extrapola a ação do proprietário seja revertida para toda a               

comunidade: 

assim como o loteador é obrigado a entregar ao Poder Público áreas destinadas ao              
sistema viário, equipamentos públicos e fazer, igualmente, o criador de solo deverá            
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oferecer à coletividade as compensações necessárias ao reequilíbrio urbano         
reclamado pela criação de solo adicional. (GRAU et al., 1977) 

O debate brasileiro do qual a Carta de Embu é referência está conectado a um               

movimento mundial de reforma urbana, que está por sua vez referenciado na política fundiária              

francesa “Plafond Légal de Densité” . Trata-se de uma lei nacional que estabelecia um             23

coeficiente básico de aproveitamento de 1 para todo o país e 1,5 para Paris (SMOLKA, 2014:               

35).  

3.2 O Solo Criado 

Cabe aqui uma breve explicação a respeito do que é “Solo Criado”. Cria-se solo              

quando a construção tem área edificada superior à área do terreno. Como exemplo, extrai-se              

figura retirada de Cartilha do Ministério das Cidades sobre OODC: 

Figura 2: Possibilidades de ocupação de um lote a partir do mesmo CA básico 

 

Fonte: FURTADO, Fernanda; BIASOTTO, Rosane; MALERONKA, Camila. Outorga Onerosa do Direito de 
Construir: Caderno Técnico de Regulamentação e Implementação. Brasília: Ministério das Cidades, 2012: 30 

Como se vê na imagem, para um município ou região de município no qual o               

Coeficiente de Aproveitamento Básico seja igual a “1”, existem formas diversas de edificação             

no terreno que se enquadram na definição de direito de propriedade exposto na teoria. Para               

construções acima disso, entende-se que houve “criação de solo”, como é o caso de prédios,               

os quais possuem área construída bastante superior à área dos terrenos nos quais se encontram               

(FURTADO et al., 2012). 

23 Para um histórico mais detalhado a respeito dessa política, consultar: REZENDE, Vera; FURTADO, Fernanda;               
OLIVEIRA, M. Teresa; JORGENSEN, Pedro. A Outorga Onerosa do Direito de Construir e o Solo Criado: uma                 
necessária avaliação das matrizes conceituais. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais v. 11 n. 2 p.                 
51-71. 
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A criação de solo, além de valorização do imóvel, gera necessidade de mais serviços,              

já que aumenta a densidade populacional naquele terreno. Por isso mesmo, exige-se o             

estabelecimento de um limite máximo de aproveitamento, não ultrapassável mesmo com           

contrapartida, para que a pressão por serviços e infraestrutura não exceda a capacidade total              

daquela localidade. Furtado et al. (2012: 16) ressaltam que a capacidade de infraestrutura             

instalada ou prevista é condição sine qua non para a definição dos limites máximos              

urbanísticos para determinadas áreas. Vê-se então que a OODC não pode ter intenção             

meramente financeira, já que a ausência de limitação urbanística com vistas a maior             

arrecadação causaria impacto extremamente negativo na infraestrutura urbana. Por isso,          

estabelece-se o limite máximo de aproveitamento, que pode ser estabelecido para uma região             

por edificação ou através da criação de um estoque construtivo regional. 

3.3. A natureza da OODC 

Entra-se, assim em uma questão que já se mostrou controversa no Brasil, que é a               

natureza tributária ou não da OODC. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu em               

acórdão de 06 de março de 2008 que a cobrança por Solo Criado não se configura como                 

imposto. A lição de Eros Grau nesse julgado se faz primordial para a pacificação do assunto.                24

Segue abaixo transcrição de matéria obtida do site do STF a respeito da decisão: 

Em seu voto, o relator, ministro Eros Grau, contestando essa alegação, explicou as             
diferenças entre “tributo” e “ônus”, de acordo com a doutrina. No caso do tributo,              
salientou, existe a obrigação do pagamento, conforme dispõe o Código Tributário           
Nacional, após ter ocorrido seu fato gerador. Mas ponderou que “não se pode falar              
em tributo se não houver relação jurídica de prestação obrigacional”. Ele esclareceu,            
ainda, que o não pagamento de um tributo implica sanções jurídicas. 
Já o ônus, continuou Eros Grau, é uma faculdade do proprietário, cujo exercício é              
necessário para a obtenção de um determinado objetivo. Eros Grau citou alguns            
exemplos do conceito de ônus. “Ninguém tem o dever de dirigir automóvel”, disse o              
ministro. “Mas, para dirigir, tem que arcar com o ônus de se habilitar perante o ente                
público”. Ninguém, tampouco, é obrigado a participar de uma licitação. Mas, para            
participar, tem que arcar com o ônus de pagar a caução, disse. O ministro salientou               
que o não pagamento de um determinado “ônus” não implica em sanção jurídica. 
Assim, frisou o ministro, a parcela do “solo criado”, instituída pela lei de             
Florianópolis, não é tributo. Trata-se, segundo ele, de um exemplo claro de ônus,             
afirmou. A parcela do “solo criado” é facultada ao proprietário do imóvel, para que              
ele possa construir acima do coeficiente determinado pela lei. Seu não pagamento            
não acarreta nenhuma sanção; o proprietário apenas não poderá construir acima do            
que prevê a lei, concluiu.  25

24 Ministro do STF. Foi um dos grandes nomes que contribuíram para a Carta de Embu, já mencionada nesta                   
monografia. 
25 Plenário mantém norma de Florianópolis que instituiu cobrança de parcela do “solo criado”. Disponível em:                
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=84461>  Acesso em: 03 set 2018 
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Sobre a legitimidade municipal para legislar a respeito de OODC, o mesmo Eros Grau              

afirma (GRAU apud REZENDE, 2009: 60) que, por não ter natureza tributária, não depende de               

previsão constitucional e por isso o Município pode estabelecer esse ônus. 

3.4 A relação entre OODC e TDC 

TDC é a Transferência do Direito de Construir e significa a capacidade do dono de um                

lote exercer sua capacidade construtiva em outro lote ou de vender essa capacidade a             

terceiros. Suponha-se, por exemplo, que o proprietário de um terreno localizado em uma             

região da cidade onde o coeficiente de aproveitamento básico (CA) seja igual a 1 possua               

construído nesse terreno uma residência cuja ocupação seja 0,6 vezes a área do lote. Resta               

então 0,4 de capacidade construtiva o qual pode ser usado em outro imóvel ou vendido. Há                

regras para isso. O art. 35 do Estatuto da Cidade prevê que o mecanismo pode ser utilizado                 26

caso o lote ou parte dele seja destinado a fins públicos elencados nos incisos elencados no                

artigo. Considera-se a TDC importante instrumento para que a Prefeitura garanta ao            

proprietário atingido pelas hipóteses do art. 35 que o direito de construção derivado do direito               

de propriedade  não seja prejudicado, o que se constituiria uma injustiça. 27

A relação entre OODC e TDC se dá porque, havendo capacidade construtiva “no             

mercado” e caso ela seja mais barata do que a OODC, alguém que queira edificar acima do                 

CA procurará adquirir a capacidade construtiva nesse mercado ao invés de comprar essa             

capacidade na Prefeitura através de OODC. Tal mecanismo, a depender das leis municipais,             

poderá descapitalizar o(s) Fundo(s) recebedor dos recursos de Outorga Onerosa. 

A superposição entre os instrumentos pode ser danosa também para efeitos           

urbanísticos. Fernanda Furtado relata o caso de Salvador. A TDC já estava em vigor desde               

26 Transcrição do art. 35 da Lei 10.257/2001: 
Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano,               

privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir                 
previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado                
necessário para fins de: 

I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou               

cultural; 
III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa                

renda e habitação de interesse social. 
§ 1o A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder Público seu imóvel, ou                  

parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput. 
§ 2o A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da transferência do                 

direito de construir. 
27 Sobre Direito de propriedade x Direito de construir, verificar o capítulo 2. 
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1987, enquanto a contraprestação por solo criado teve criação apenas em 1994. A quantidade              

de TDC no mercado era grande e por isso a reação negativa dos detentores dessas “moedas”                

pressionaram a Prefeitura a adiar a aplicação da OODC para somente quando a quantidade de               

TDC no mercado tenha se reduzido a 20% do verificado em 2004. Não defendem os autores                

que não possam existir ambos os instrumentos. Deve-se analisar constantemente, porém, o            

mercado de potencial construtivo para que tanto a OODC quanto a TDC cumpram seu papel               

(FURTADO et al., 2006: 13-14). 

3.5. Da implantação da OODC pelos municípios 

Dos municípios brasileiros, apenas 6,65% haviam instituído a OODC em 2001,           

segundo dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (NETO et al., 2014: 14).             

Mesmo após o Estatuto da Cidade, aprovado no mesmo ano de 2001, a previsão de cobrança                

de OODC no Plano Diretor não é fator suficiente para sua efetivação, já que o art. 30 da Lei                   

10.257/2001 exige a aprovação de lei específica que regulamente a outorga. Nesta lei deverá              

constar a fórmula de cálculo, os casos de isenção e a contrapartida exigida. Além do mais,                

como explicam Neto et al. (2014: 20), depende a efetividade do grau de incorporação que os                

gestores municipais fizerem do instrumento nas políticas públicas. Concluem Neto et al.            

(2014: 48-89) que, apesar das fortes iniciativas do Governo Federal, houve baixa assimilação             

desses esforços por parte dos Municípios, que não implementaram os instrumentos do            

Estatuto da Cidade em sua completude, quantitativa e qualitativamente.  

As dificuldades para implantação passam pela falta de capacitação técnica dos           

municípios e a falta de vontade política. Smolka (2014: 39) apresenta números coletados na             

Pesquisa de Gestão Municipal de 2008 (MUNIC). Dentro de uma amostra aleatória de 60             

municípios entre os 241 que em 2005 tinham mais de 50.000 habitantes, apenas 65% deles               

possuíam a legislação, enquanto apenas 13,3% efetivamente aplicavam o instrumento. 

As primeiras implantações, feitas antes mesmo do Estatuto da Cidade, sofreram           

diversas ações judiciais. Longo foi o processo tanto de convencimento do setor privado             

quanto de derrotas judiciais a esse grupo, como em Florianópolis e Santo André (FURTADO et               

al., 2006: 14-15).  

Pesquisa realizada por Furtado et al. (2006) relata a inexistência, à época, de bases              

estatísticas e que a culpa provavelmente se deve à falta de integração entre órgãos municipais              

responsáveis pela arrecadação, planejamento, gestão dos recursos. Cada qual possui suas           
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informações sem necessariamente haver o compartilhamento. Já que cada Município tem           

autonomia para definir sua política de OODC, o desenvolvimento de novas técnicas e da              

comparação da eficiência entre as variadas políticas existentes depende da existência dos            

dados (FURTADO et al., 2006: 3).  

Além disso, o entendimento sobre as formas de implantação varia dada a gama de              

interpretações sobre o instrumento que o Estatuto da Cidade permite. Diz o mesmo estudo              

acima citado: 

Aqui, vale mencionar os casos de Florianópolis e Porto Alegre. Ambas não            
apresentam intenção declarada de revisão, apesar das profundas diferenças na forma           
como essas cidades incorporaram as ideias do SC (Solo Criado). Praticamente todos            
os parâmetros de definição do instrumento são diferentes, e às vezes diametralmente            
opostos, nesses dois casos. Das bases conceituais às finalidades e ao próprio            
entendimento da natureza do instrumento, passando pelo estabelecimento de índices,          
pela fórmula de cálculo e sua base de valor, são duas experiências difíceis de              
comparar, entretanto em ambos os casos o entendimento local é o de que já se está                
atendendo às diretrizes do EC (Estatuto da Cidade). (FURTADO et al., 2006: 21) 

Com base na própria concepção de isonomia da regulamentação frente aos cidadãos,            

grande parte da literatura e até mesmo a Carta de Embu (1976) defendem o estabelecimento               

de um CA básico único para toda a cidade. Uma diferenciação nesse sentido criaria vantagens               

legais para quem possuísse lotes em regiões onde é aceito maior aproveitamento, o que seria               

considerado injusto (REZENDE, 2009: 60). 

3.5.1 Da arrecadação 

Para a coleta não há uma única regra. Cada município brasileiro que utiliza a OODC a                

faz à sua maneira. Smolka (2014: 38-39) traz em seu informe um pequeno resumo que               

convém citar para fins de comparação: 

Na prática, a cobrança pelos direitos de construir adicionais varia entre as cidades             
que aplicam o instrumento, e as dificuldades em determinar o valor de direitos de             
construir adicionais levaram muitas cidades a adotar atalhos que consistem no uso de             
bases de valor que são apenas aproximações, ou que estão apenas indiretamente            
relacionadas ao incremento de valor da terra acumulado. Por exemplo, as cidades de            
Florianópolis e Natal calculam a contrapartida como uma porcentagem do custo           
unitário da construção civil aplicada à área adicional a ser construída, o que, na              
opinião de alguns, se assemelha à cobrança de uma taxa pela licença de construir              
(Furtado et al. 2010). 
Também é frequente o uso de fatores de ajuste do montante avaliado, sendo alguns              
deles definidos sobre bases politicamente negociadas, em lugar de bases técnicas           
(como nos municípios de Goiânia e Alvorada). Enquanto Campo Grande cobra uma            
porcentagem fixa de 70% do incremento estimado do valor da terra, Salvador            
simplesmente aplica 50% sobre o valor original da propriedade. Apesar de algumas            
cidades tomarem como referência o valor estimado de mercado, outras se baseiam            
no valor fiscal, em geral desatualizado (Furtado et al. 2010). 
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No estudo realizado por Furtado et al. (2006) também não foram encontrados padrões             

nem de CA básico e nem para a fórmula de cálculo. Além disso, os locais e tipos de                  

edificações sobre as quais se incidiria a OODC são bastante diferentes. A pesquisa mostra              

casos em que apenas os comerciais são afetados. Em outras cidades, apenas as edificações             

residenciais. E assim por diante. O mesmo vale para as fórmulas de cálculo. Cada cidade               

possui sua forma distinta de calcular a valorização da da terra por conta do índice urbanístico                

e consequentemente sua forma distinta de recuperá-la. 

O volume de recursos arrecadados costuma ser tido como baixo pelos municípios. Nos             

casos estudados pelos autores, foram encontradas motivações diversas a depender de como a            

cidade formula o cálculo da contrapartida. Goiânia, Florianópolis e Curitiba foram citados            

como exemplos de como os limitadores da fórmula podem reduzir a quantia devida.   28

3.5.2 Da aplicação 

Na aplicação dos recursos, a Lei 10.257/2001 delimita em seu art. 31 os seguintes usos               

possíveis: 

I – regularização fundiária; 
II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 
III – constituição de reserva fundiária; 
IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse              
ambiental; 
VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

A utilização dessas contrapartidas para redistribuição de renda é defendida por Furtado            

et al. (2012: 48-49) como forma de coerência entre a cobrança e a utilização. Não faria                

sentido cobrar uma contrapartida financeira por conta da apropriação privada de ações            

públicas na legislação urbanística e em seguida aplicar a renda em infraestrutura ou operações              

urbanas exatamente onde a contrapartida foi cobrada, produzindo uma nova apropriação,           

agora devido a investimento público. Diz o Caderno produzido por Furtado et al.: 

Os benefícios financeiros obtidos com a aplicação da OODC devem cumprir as            
finalidades previstas no próprio Plano Diretor, com base em mecanismos de gestão            
que proporcionem efetivo controle social sobre a sua utilização. Para isso, estes            
recursos financeiros devem ser geridos de forma diferenciada através de um Fundo            
Municipal específico. (2012: 49) 

28 Ressalta-se que o texto foi escrito em 2006 e por isso a situação atual dos Municípios citados pode ser bastante                     
diversa. Neste trabalho, analisar-se-á o caso de Goiânia. 



       UFG/FCS - MONOGRAFIA - 2019 - MYCHELL NEIVA RODRIGUES                          46 de 78 

 

Furtado et al. (2006) revela que os recursos são “normalmente direcionados para            

investimentos públicos de caráter redistributivo, priorizando áreas carentes das cidades.”          

(2006: 8) No entanto, foram encontrados casos em que os recursos possuem destinação             

diversa daquela determinada pela Lei. Florianópolis, por exemplo, destina os recursos ao            

caixa único da Prefeitura, sem controle posterior quanto à utilização para os fins específicos              

do art. 26 do Estatuto da Cidade. A autora ressalta que são exceções e que a maioria dos                  

municípios pesquisados procura aplicar a renda nas políticas redistributivas. 

A existência de um Fundo específico é tida como fundamental, conforme já ressaltado             

na citação direta alhures. A gestão através dele facilita a fiscalização e a garantia de que a                 

contrapartida será usada conforme a Lei. Entre os municípios pesquisados por Furtado,            

Goiânia é um exemplo de cidade possuidora não só do Fundo como também de conselho               

consultivo que controla como os gastos são feitos (FURTADO et al., 2006: 10).  

Depreende-se que para a completa utilização do instrumento é necessária a verificação            

de seu procedimento como um todo: da coleta da contrapartida à aplicação desta. Desse ponto              

de vista, Smolka (2014: 36) demonstra preocupação com o pagamento da mais-valia em             

habitações de interesse social. A depender de como a engenharia legal for feita, é possível que                

essas residências sejam construídas em regiões bastante afastadas e já de baixa renda. Seria              

esta uma forma de gentrificação e reforço das desigualdades sociais. Por isso, a contrapartida              

em dinheiro têm sido a forma mais recomendada. Apesar de não garantir a correta utilização,               

dá ao Poder Público o controle mais direto. 

3.6. Síntese do capítulo 

A OODC foi criada como um instrumento jurídico-político de recuperação de           

mais-valias fundiárias, que ocorrem devido a valorização de imóveis a partir de investimentos             

realizados pelo Poder Público e por terceiros. A literatura analisada considera justo que o              

proprietário reembolse parte da valorização à coletividade. A compra do direito de construir             

acima do coeficiente de aproveitamento básico, portanto, mostra-se como uma das formas de             

como se pode recuperar a mais-valia, uma vez que a criação de solo em locais mais integrados                 

multiplica os ganhos do proprietário e intensifica o uso de infraestruturas e serviços criados              

por outros. 

A recomendação da literatura é de que o coeficiente de aproveitamento seja único em              

toda a cidade e também unitário. Construções que ultrapassem esse limite são consideradas             
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como não incluídas no direito de propriedade e podem ser cobradas como direito de construir.               

Por se tratar da compra de capacidade construtiva, a OODC não se confunde com              

instrumentos tributários, já que não é uma obrigação a todos imposta e sim uma cobrança feita                

àqueles que pretendem construir acima do CA básico. 

A taxa de aplicação do instrumento ainda se mostra dificultada por falta de vontade e               

força políticas da Administração Municipal e por sua falta de capacitação técnica, apesar da              

existência de órgão responsável por isso (Ministério das Cidades / Desenvolvimento           

Regional) conforme mostrado no capítulo 2. 

Quando aplicado, a Lei estabelece quais usos podem ser feitos dos recursos auferidos.             

Por isso, maior é a necessidade de controle e transparência, já que não podem ser destinados                

ao caixa comum do Tesouro. 

Nota-se, no entanto, que a relevância dada ao aspecto financeiro superpõe debate            

sobre as possibilidades de uso da OODC como o que ele foi criado para ser, um instrumento               

político. Essa potencialidade mostra-se ainda mais oportuna nas metrópoles, onde há maior            

pressão por edificações verticais. A OODC é o instrumento capaz de colocar em prática             

políticas municipais de verticalização, considerando-se que é o Poder Público Municipal o            

ente legítimo  para conduzir a política urbana.  29

29 Discussão feita no capítulo 2, quando foram trazidos os artigos constitucionais sobre o tema. 
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Capítulo 4: O Plano Diretor e a OODC em Goiânia 

Neste capítulo faz-se primeiramente uma breve perspectiva histórica a respeito dos           

planos diretores de Goiânia. Em sequência, será apresentado o Plano Diretor de Goiânia de              30

2007, com foco na lei específica e nas possibilidade de aplicação da Outorga Onerosa do               

Direito de Construir (OODC). 

Atílio Correia Lima foi o idealizador do primeiro Plano Diretor de Goiânia (1933).             

Responsável pela implantação do núcleo pioneiro, abandonou o projeto, que sofreu           

modificações por Armando Augusto de Godoy (1938). A nova capital foi planejada para             

abrigar 50 mil habitantes. Expansões posteriores seriam feitas através da construção de            

cidades-satélites e de cinturões verdes para conservação da cidade (NASCIMENTO; OLIVEIRA,           

2015: 150).  

Tanto Nascimento e Oliveira (2015) quanto Juliana Mota (2004) relatam o respeito            

inicial aos planos e que a expansão era monitorada pelo Governo Estadual. Tal situação              

perdurou até 1950, quando o Decreto nº 16, de 20/06/1950 permitiu que particulares criassem              

loteamentos sem infraestrutura. A única exigência aos construtores era a abertura das vias. O              

Quadro 1 (página 20) desta monografia mostra que, após 1950, uma enxurrada de novos              

loteamentos foram abertos na capital. Essa expansão desordenada criou novas demandas por            

serviços públicos, que não eram oferecidos por aqueles que abriam os loteamentos, mas que              

são necessários à convivência entre os novos moradores, como escolas, parques, hospitais,            

mobilidade, etc. Como resultado, a cidade, ainda na década de 1960 e 1970, já estava               

descaracterizada no que diz respeito ao projeto inicial. 

Em 1971 foi aprovado o Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia, coordenado            

por Jorge Wilheim. O estudo feito pelo urbanista detectou um forte crescimento espontâneo             

da cidade e estimou que “tal crescimento provocaria o surgimento de muitos loteamentos             

aleatórios, dificultando a atuação da Prefeitura, tanto no planejamento quanto no atendimento            

das demandas por serviços de infraestrutura” (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2015: 152). Segundo           

os mesmos autores, nas décadas de 1980 e 1990 o crescimento da malha urbana se acelerou de                

forma descontínua. Ou seja, vários vazios urbanos surgiram nas periferias da cidade. Nas             

regiões mais centrais, ao mesmo tempo, ocorria a verticalização descontrolada da cidade, que             

não obedeceu critérios urbanísticos ou a infraestrutura local e sim os interesses imobiliários. 

30 A retomada é resumida pois o tema já foi tratado no Capítulo 1 e tem a intenção apenas de situar novamente o                       
leitor na história da nova capital. 
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O Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia subsequente foi aprovado em           

1992. Algumas das prioridades eram a expansão a sudoeste, estipular a função social da              

propriedade, a preservação cultural e ambiental e a ocupação de vazios urbanos, dentre outras.              

A ocupação dos vazios foi parcialmente respeitada, sendo os loteamentos subsequentes à sua             

aprovação os localizados nesses espaços (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2015).  

4.1 O Plano Diretor de Goiânia (2007) e sua estrutura 

4.1.1 A função social 

Em 2007 foi lançado o Plano Diretor de Goiânia (PDG), em obediência às            

determinações do Estatuto da Cidade, que havia sido aprovado em 2001. Em seu art. 2º, a Lei                 

Complementar nº 171/2007 (PDG) assim diz: 

Art. 2º A Política Urbana do Município de Goiânia sustentar-se-á nos princípios da             
igualdade, oportunidade, transformação e qualidade, tendo por objetivo o pleno          
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, garantindo           
à população a requalificação do território do Município e uma cidade mais justa e              
sustentável.  

Vê-se que a função social da propriedade, conceito necessário ao entendimento do            

objeto desta monografia, é mencionada já no início da Lei. Para “função social da cidade” o                

inciso V do art. 2º traz a seguinte definição: “[...] uso racional e adequado da propriedade                

urbana, dos recursos naturais e preservação do meio ambiente.” 

Mais à frente, no art. 120, são definidos no Plano Diretor os objetivos de interesse               

público que fundamentam o controle de ocupação: 

Art. 120. O modelo espacial adotado para ocupação da Macrozona Construída é            
resultante da relação entre a área do lote e a edificação nele implantada e visa a                
consecução dos seguintes objetivos de interesse público: 
I - garantir à cidade uma distribuição equilibrada e funcional da volumetria urbana e              
da densidade populacional compatível com a infra-estrutura e os equipamentos          
instalados; e 
II - favorecer a paisagem urbana assegurando a insolação, a iluminação e a             
ventilação das edificações e a garantia do meio ambiente ecologicamente          
equilibrado, na perspectiva da sustentabilidade urbana. 

Em resumo, a função social em Goiânia pode ser depreendida do conjunto do Plano              

Diretor, estando todo ele balizado pelos princípios já citados do art. 2º, V. 

4.1.2 Dos eixos estratégicos 

A caracterização do Município e a definição de objetivos é feita através de eixos              

temáticos. São eles: ordenamento territorial, sustentabilidade sócio-ambiental, mobilidade,        
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desenvolvimento econômico, desenvolvimento sociocultural e gestão urbana. Para cada eixo          

temático, são definidas as diretrizes, as estratégias, os programas e os subprogramas a serem              

colocados em prática, o que facilita o monitoramento da política, já que as classificações e               

estruturação já estão dadas pelo próprio Plano Diretor (GOIÂNIA, 2007).  

A) Do ordenamento territorial 

O ordenamento territorial de Goiânia tem como objetivo manter um equilíbrio entre o             

desenvolvimento econômico e o meio ambiente. Além disso, determina a Lei que os eixos de               

desenvolvimento e adensamento serão os eixos de transporte coletivo, o que demonstra a             

prioridade dada ao sistema público de transporte em detrimento do individual. Para o assunto              

deste trabalho, chama a atenção o inciso VIII do art. 6º, que coloca como diretriz da estratégia                 

de ordenamento territorial “permitir a todos os cidadãos acesso igual aos bens e serviços              

oferecidos pelo Município”. 

Nesse Eixo são definidos programas que visam colocar em prática as diretrizes           

estabelecidas em artigos anteriores. Dois programas são caros a esta monografia: Programa de             

Atualização Normativa, que visa regulamentar e adaptar normas municipais em consonância           

com o Estatuto da Cidade e aplicar os instrumentos por ele determinados; e Programa de               

Regularização Fundiária, que visa a aplicação de instrumentos e normas para urbanização            

com prioridade para a população de baixa renda e o fornecimento de equipamentos públicos              

adequados. 

B) Da sustentabilidade sócio-ambiental 

Preocupa-se com a sustentabilidade em sua forma ampla, abarcadas a proteção, a            

recuperação e a manutenção dos aspectos paisagísticos, históricos, culturais, arqueológicos e           

científicos. Nesse sentido, o Estatuto da Cidade permite que sejam utilizados recursos da            31

Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) para: “[...] VII – criação de unidades de               

conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; VIII – proteção de áreas de               

interesse histórico, cultural ou paisagístico; [...]”. Portanto, três dos programas elencados no            

art. 13 do Plano Diretor poderiam ser financiados pelos recursos da OODC. São eles: 

 

(I) Programa de Valorização do Patrimônio Natural; 

31 BRASIL. Lei nº 10.257/2001. Art. 26 
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(II) Programa de Valorização do Patrimônio Cultural; e 

(III) Programa de Implantação e Preservação de Áreas Verdes. 

C) Da mobilidade, acessibilidade e transporte 

Este eixo estratégico define em seu primeiro artigo (art. 15) que o objetivo é garantir               

acesso amplo e democrático ao espaço urbano, eliminando ou reduzindo a segregação            

espacial. Em suas estratégias, define também a prioridade do transporte não motorizado sobre             

o motorizado e do coletivo sobre o individual. Esta hierarquização, apesar de pouco vista na               

realidade das cidades, aliada à democratização do espaço urbano proposta como objetivo da             

estratégia, coaduna-se com a noção de direito à cidade para todos. 

Como o Estatuto da Cidade não autoriza a utilização dos recursos da OODC para              

investimentos específicos em mobilidade, este assunto não será aqui tratado, apesar de sua             

reconhecida importância para a sociedade.  

D) Do desenvolvimento econômico 

Visa-se o crescimento da economia e o avanço social. Exige-se também o respeito ao              

meio ambiente. Mais conectados ao assunto constante nesta Monografia, dois objetivos           32

definem que as atividades econômicas devem ser espalhadas pelo tecido urbano: “Art. 39. A              

implementação das estratégias de promoção econômica dar-se-á visando: [...] II - disseminar            

pelo território do Município as atividades econômicas; III - garantir a instalação das             

atividades econômicas pelo tecido urbano; [...]”. O espalhamento das atividades em tudo            

concorda com a necessidade de divisão equitativa do bônus do crescimento da economia. 

A maioria dos programas desse eixo temático visa promover melhores taxas de            

emprego e renda à população. A depender de como a política fundiária se executar, poder-se-á               

ter melhores resultados. Para isso, o investimento público terá de ser feito na infraestrutura              

dos locais com menor fluxo econômico para incentivar a abertura de empresas e negócios              

onde ainda não existem. 

Além de democratizar as atividades produtivas em toda a cidade, reduz-se a pressão             

por meios de transporte, uma vez que o cidadão terá oportunidade de adquirir produtos e               

exercer profissão em localidade mais próxima à sua residência. 

32 Os objetivos citados estão elencados no Art. 39, II e III, Lei Complementar nº 171/2007. Município de                  
Goiânia. 
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Os recursos advindos da OODC podem satisfazer essa questão, uma vez que podem             

ser usados tanto para regularização fundiária quanto para instalação de equipamentos urbanos            

e comunitários. Ambas as providências tendem a atrair investimentos privados, os quais            

devem ser ordenados no sentido de aplicar o uso misto do empreendimento. 

E) Do desenvolvimento sócio-cultural 

Em cada um dos três primeiros artigos deste eixo temático (arts. 42 a 44 do               

PDG/2007), é possível verificar a existência de expressões de maior democratização da            

cidade: 

Art. 42. O Poder Público Municipal priorizará a inclusão social da população,            
adotando políticas públicas que promovam e ampliem a melhoria da qualidade de            
vida dos seus cidadãos, atendendo às suas necessidades básicas, garantindo a           
fruição de bens e serviços sócio-culturais e urbanos e a participação da            
população. 
Art. 43. Constituem estratégias norteadoras das ações dos agentes públicos e           
privados na cidade e da aplicação dos instrumentos de gerenciamento do solo            
urbano, quanto aos aspectos sócio-culturais: aquelas voltadas à promoção         
institucional da moradia provida de toda a infra-estrutura urbana, a valorização,           
divulgação e proteção cultural e do patrimônio histórico, a disseminação e estímulo            
à prática esportiva e ao lazer, o acesso digno à saúde e à educação, e a inserção do                  
cidadão aos benefícios da cidade. 
Art. 44. As políticas abordadas neste Capítulo têm como objetivos gerais a inclusão             
social, o estímulo à participação popular na definição, execução e controle das            
políticas públicas, a preservação e melhoria da qualidade de vida, bem como a             
superação das dificuldades que se antepõem ao uso pleno da cidade por aqueles             
que nela vivem. (grifo nosso) 

Nota-se a relevância atribuída ao uso da cidade pelo Legislador Municipal, que definiu             

para este eixo estratégico o pleno acesso aos espaços públicos da cidade como rumo a ser                

seguido no desenvolvimento urbano. 

Programas habitacionais são parte desse processo uma vez que, a depender de onde             

são executadas as residências, limita-se o uso pleno dos espaços da cidade. Por isso, o Plano                

Diretor trás Seção dedicada à Promoção da Moradia. Ressalta-se o inciso III do art. 50, a                

respeito dos objetivos da implementação da estratégia: 

III – a aplicação dos instrumentos redistributivos da renda urbana e do solo da              
cidade, na implementação da política habitacional de interesse social, com vistas a            
viabilizar mais oportunidades de produção de moradia, por meio da aplicação dos            
instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. 

Mais sobre o assunto será discutido nesta monografia quando for tratada a questão específica              

de como são aplicados os recursos provenientes de OODC em Goiânia. Adianta-se, para             

efeito de destaque, que 50% da renda deve ser revertida à Habitação Social. Por hora, cabe                
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mencionar que o foco da dita Seção está na classe trabalhadora de baixa renda, que precisa de                 

auxílio estatal para ver garantido seu direito constitucional à moradia.  33

Em relação à Cultura, o Estatuto da Cidade permite a utilização para preservação de              

áreas de interesse histórico e cultural. As estratégias e programas expostos nesta Seção podem              

ser utilizados para esse fim. O mesmo ocorre em Seção seguinte, que trata de Esporte, Lazer e                 

Recreação. Programas com este fim podem utilizar recursos provenientes de OODC, uma vez             

que a Lei assim permite. Para ambos os casos o Plano Diretor estabelece que as oportunidades                

de acesso a esses equipamentos devem ser ampliadas e distribuídas pela cidade, o que está               

harmonizado com a bibliografia trazida até aqui. 

Outras seções dedicam-se a questões sociais relevantes mas que não são objeto desta             

monografia tais como educação, saúde, assistência social e segurança alimentar. 

4.1.3 Dos instrumentos urbanísticos 

Os instrumentos urbanísticos destinam-se ao cumprimento da função social da cidade.           

O Plano Diretor caracteriza os vários tipos de uso e parcelamento do solo admitidos e quais                

impactos causam. Isso faz com que seja possível posteriormente regular cada uma das formas              

de uso segundo suas especificidades. Como exemplo, os empreendimentos de impacto são            

conceituados e regulados nos arts. 94 a 97, que determinam a realização de Estudo de Impacto                

de Vizinhança, Estudo de Impacto Ambiental e Estudo de Impacto de Trânsito. 

Dentre os instrumentos, encontram-se os parâmetros urbanísticos (arts. 102 e 103), por            

meio dos quais o Poder Público regula a ocupação do solo e sua edificação. São instrumentos                

normativos desta natureza os seguintes: (I) dimensionamento mínimo do lote; (II) coeficiente            

de aproveitamento básico; (III) índice de ocupação; (IV) índice de permeabilidade; (V) recuos            

e afastamentos; e (VI) altura máxima da edificação. O inciso II, sublinhado, mais interessa              

para esta monografia, uma vez que é determinante para o entendimento do mecanismo por              

meio do qual trabalha a OODC.  34

Os instrumentos elencados no parágrafo anterior não são aplicados de maneira           

uniforme em toda a cidade tendo em vista que esta, por sua grandeza, sofreu processos               

diferentes de urbanização e adensamento com o passar dos anos, além das diferentes             

33 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a                     
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma                 
desta Constituição. BRASIL. Constituição Federal. Art. 6º 
34 Esta relação foi explicada no Capítulo 3. 
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intenções do Poder Municipal em relação ao futuro de cada região. Por isso, o Plano Diretor                

divide o Município em 4 (quatro) tipos de Áreas: (I) Adensáveis; (III) Desaceleração de              

Densidades; (III) Adensamento Básico; e (IV) Restrição à Ocupação. Os nomes dados são             

sugestivos em relação às suas características. Para fins de aplicação da OODC as áreas que já               

sofreram adensamento ou que estão aptas ao processo são de maior relevância. Destaca-se que              

as Áreas Adensáveis são aquelas contíguas aos Eixos de Desenvolvimento. Este último            

conceito pode ser observado no art. 82: 

Art. 82. Para efeito de implementação do modelo espacial e visando promover um             
maior ordenamento das funções urbanas, integrando o uso do solo ao sistema de             
mobilidade urbana, ficam instituídos os Eixos de Desenvolvimento, apoiados na rede           
estrutural de transporte coletivo [...]. 

A ocupação do solo em Goiânia deve estar, por força do transcrito artigo, imbricada ao               

sistema de transporte público. As Áreas Adensáveis, portanto, devem estar ao longo dos eixos              

estruturantes do transporte coletivo. 

Para além das Áreas descritas, o Plano Diretor estabelece um outro tipo, chamado de              

Áreas de Programas Especiais (APEs). São APEs aquelas sujeitas a parâmetros urbanísticos            

específicos que não se enquadram em uma das quatro áreas já citadas alhures. As APEs               

podem ter caráter social (art. 121), urbanístico (art. 132) ou ambiental (art. 133). A depender               

dos objetivos que se quer atingir, estabelecem-se parâmetros adequados aos fins. Por            

exemplo: aceitação de edificação com altura máxima superior à prevista nas áreas ao redor,              

para construção de prédio com apartamentos destinados à população de baixa renda;            

determinação de coeficiente de aproveitamento máximo inferior a 1 (hum), em área onde se

pretende melhorar a infiltração de água para abastecimento de lençol freático; exigência de             

aplicação de modelo arquitetônico específico com vistas a harmonizar a estética de            

determinada região; etc. Em resumo, a utilização desse instrumento permite adaptar os            

parâmetros urbanísticos às especificidades de cada local do Município. 

A) Dos instrumentos específicos: OODC, FMDU e FMHIS 

O Plano Diretor de Goiânia lista em seu art. 134 um conjunto de 38 instrumentos que                

podem ser usados pelo Município para “planejamento, controle, gestão e promoção do            

desenvolvimento urbano”. Furta-se de listá-los todos. Serão transcritos, no entanto, dois os            

quais possuem relação direta com esta Monografia: “[...] XVIII - outorga onerosa do direito              
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de construir e de alteração de uso; XXV - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano -               

FMDU; [...]” 

A OODC é regulada entre os arts. 146 e 154 do PDG/2007 e versa sobre o direito de                  

construir exercido acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico. Define-se o CA básico            

como igual a 1 (hum) como padrão para todas as áreas, salvo a de Restrição à Ocupação. Os                  

que pretenderem construir acima do CA básico deverão pagar pelo direito uma contrapartida             

financeira. Nota-se que o Município de Goiânia optou pela retribuição financeira em            

detrimento de receber bens, obras ou serviços , conforme autorizado pela Lei Federal nº            35

10.257/2001. 

O preço da contrapartida será calculado mediante aplicação de fórmula descrita no art.             

150, abaixo mostrada: 

 
VOO = (Vm x VI) x QSC. 
Onde: 
VOO = valor da outorga onerosa; 
Vm = valor do metro quadrado da área representada na Tabela de Preço Público,              
constante de Lei própria; 
VI = valor do índice; 
QSC = quantidade de metros quadrado de solo criado. 

 

Depreende-se da fórmula apresentada que o valor a ser pago é proporcional tanto à              

quantidade de solo a ser criado quanto ao valor de mercado que o imóvel possui. Destaca-se                

apenas o algarismo “VI”, que representa um índice. Este é descrito nos artigos subsequentes              

com base nas áreas, sendo 0,1 para a Adensável, 0,15 para a Adensamento Básico e 0,2 para a                  

Desaceleração de Densidades. Vê-se que se pretende incentivar prioritariamente a          

verticalização das regiões contíguas aos eixos de transporte coletivo, diminuindo-lhes o valor            

a ser pago em OODC. 

A Lei Municipal nº 8.618/2008 regulamenta a concessão da outorga em Goiânia. Esta             

visa detalhar e complementar o que está escrito no Plano Diretor. Além de prever qual será a                 

Tabela de Preço Público (utilização do CUB - SINDUSCON/GO), regulamenta também           

outras formas de contrapartida como bens, obras e serviços. 

Em relação à alocação de recursos, o Plano Diretor estabelece através do art. 210 o               

seguinte: 

35 Para o caso de contrapartida em bens, obras e serviços, o beneficiário celebrará Termo de Compromisso após                  
análise de oportunidade e conveniência pelo Poder Público. Os casos serão analisados um a um pela Prefeitura.                 
(GOIÂNIA, Lei nº 8.618/2008, art. 4º) 
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Art. 210. Os recursos auferidos com a aplicação da Outorga Onerosa do Direito de              
Construir e com a adoção de alteração de uso mediante contrapartida financeira            
serão geridos na forma seguinte: 
I – 50% (cinqüenta por cento) pelo Fundo Municipal de Habitação de Interesse             
Social – FMHIS; 
II - 50% (cinqüenta por cento) pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano –             
FMDU. 

Já que apresentam centralidade financeira, é preciso adentrar-se no tratamento dos           

fundos. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU) é ligado à Secretaria            

Municipal do Planejamento Urbano e Habitação . Segundo o art. 189 do PDG/2007, §1º, o              36

FMDU objetiva gerenciar os recursos orçamentários e financeiros dos programas estruturados           

no âmbito do Município de Goiânia, destinados à implementação da política urbana e do              

processo de planejamento municipal, em consonância com os artigos 26 e 31 da Lei             

10.257/2001 (Estatuto das Cidades). Os recursos que o compõem são elencados na Lei que o               

instituiu (Lei nº 7.494/1995, art. 2º) e são bastante diversos, sendo a OODC apenas uma               

dessas fontes. O acesso a dados brutos de entrada e saída financeira do Fundo auxilia na                

análise do quanto a OODC contribui para o montante geral. 

Apesar de não listado entre os instrumentos do art. 134 do Plano Diretor, o FMHIS é                

um dos principais quando se trata de OODC e de habitação de interesse social. O instrumento                

foi criado pela Lei nº 8487, de 06 de dezembro de 2006, como agente financiador das políticas                 

do Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social. Transcrevem-se seus objetivos: 

Art. 2º Fica instituído o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social –             
SMHIS, com o objetivo de: 
I - viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à                
habitação digna e sustentável; 
II - implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e            
viabilizando o acesso à habitação voltada à população de menor renda; e 
III - articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e            
órgãos que desempenham funções no setor de habitação. 
(GOIÂNIA. Lei nº 8.487/2006. Art. 2º) 

Chama atenção dois itens relativos aos princípios e às diretrizes do Sistema que tratam              

especificamente da função social da cidade: 

d) função social da propriedade urbana visando a garantir atuação direcionada a            
coibir a especulação imobiliária e permitir o acesso à terra urbana e ao pleno              
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade. (GOIÂNIA. Lei nº            
8.487/2006. Art. 4º, I) 
 
b) utilização prioritária de incentivo ao aproveitamento de áreas dotadas de           
infra-estrutura não utilizadas ou sub-utilizadas, inseridas na malha urbana;         

(GOIÂNIA. Lei nº 8.487/2006. Art. 4º, II)  

36 Vinculação estabelecida pelo art. 52 da Lei Complementar Municipal nº 276, de 03 de junho de 2015 
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Evidencia-se a preocupação do legislador municipal em direcionar o Executivo para           

que promova a função social e habitação adequada com melhor localização, uma vez que é               

frequente a construção de imóveis para população de baixa renda em lugares afastados onde              

não há provisão de serviços públicos. Nesse sentido conceitua o Plano Diretor, em seu art. 49,                

o que é uma moradia digna: aquela que dispõe de instalações sanitárias adequadas, que              

garanta as condições da habitabilidade, e que seja atendida por serviços públicos essenciais. 

A integração à malha urbana facilita o acesso à cidade e suas oportunidades. Do              

conjunto da legislação, depreende-se que a ocupação dos vazios urbanos com habitação de             

interesse social é oportuna e recomendável. 

Assim como no FMDU, a origem dos recursos que compõem o FMHIS é             

diversificada. A Lei 8.487/2006 elenca um total de 11 (onze) fontes, sendo uma delas a               

OODC. A destinação desses recursos refere-se a obras, bens e serviços necessários ao            

provimento de habitações em áreas urbanas e rurais que sejam de interesse social e destinadas               

às populações de baixa renda. A finalidade prevista pela Lei Municipal está plenamente de              

acordo com a Lei Federal nº 10.257/2001, uma vez que seu art. 26, II, assim permite. 

4.2 Síntese do capítulo 

Verificam-se na história do planejamento de Goiânia que, por ser uma cidade            

projetada, outros planos de desenvolvimento e ordenanças fundiárias precederam o Plano           

Diretor de 2007. Este, no entanto, foi o primeiro aprovado após a promulgação do Estatuto da                

Cidade. Objetivando seguir os ditames do Estatuto, o novo Plano Diretor estabeleceu a função              

social da propriedade para o Município de Goiânia e considerou a implementação de             

instrumentos autorizados pelo Estatuto, entre eles a OODC. Este, que já vinha sendo aplicado,              

ganhou novo fôlego e foi fortalecido. 

Além disso, o Plano Diretor estabelece uma série de eixos estratégicos, dentro dos             

quais constam programas e subprogramas a serem implementados. Alguns deles, inclusive,           

podendo receber recursos provenientes de OODC. Esses recursos compõem uma das fontes de             

financiamento de dois Fundos Municipais, que investem em Habitação Social e           

Desenvolvimento Urbano.   
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Capítulo 5: A OODC em Goiânia: análise de dados e oportunidades 

Com o fim de subsidiar o debate em torno da revisão do Plano Diretor em vigor, a                 

Prefeitura de Goiânia lançou publicação apresentando dados a respeito da OODC no            37

Município para o período de 2007 a 2017. Gráficos mostram as quantidades de Outorgas              

concedidas por ano e por bairro. O objetivo deste capítulo é analisar os números e as                38

conclusões publicadas e discorrer sobre as possíveis consequências sociais do modelo de            

implantação adotado pelo município.  

Dados obtidos junto à Gerência do FMDU trazem o quantitativo de OODC por bairro.              

No entanto, grande parte das outorgas não possuem em seu registro o bairro específico e são                

cadastradas como “bairro não encontrado”. Foi elaborada a tabela abaixo para facilitar a             

visualização desse problema. 

Tabela 1: Quantidade e valor total de OODC por situação da localização. Valores             

referentes aos anos 2007 - 2017. 

Bairro Quantidade Valor 

não encontrado 272 R$ 55.076.832,69 

encontrado 342 R$ 17.732.179,27 

Fonte: FMDU. Elaborada pelo autor. 

Percebe-se que apesar da quantidade de OODC localizável ser maior, o valor de             

outorga é apenas 32,2% em relação ao valor do que está tido como “não encontrado”. Tal fato                 

dificulta o rastreamento do dinheiro e a avaliação da política. 

Feita a ressalva acima, os dados rastreáveis foram divididos em duas sequências de             

classificação: por quantidade e por valor. No total, 77 bairros receberam empreendimentos            

que pagaram OODC. Utilizando-se o princípio de Pareto , foram selecionados          39

aproximadamente os 20% primeiros de cada classificação para análise: 

37 Goiânia do Futuro: Documentos. Disponível em: <https://goianiadofuturo.goiania.go.gov.br/documentos/>        
Acesso em: 26 mai 2019 
38 Dados obtidos junto à Gerência do FMDU também serão utilizados. 
39 O Princípio de Pareto, também conhecido como regra 80/20, afirma que existe grande desigualdade entre                
causas e efeitos. Em regra, 80% dos efeitos são causados por 20% das causas. Assim, o princípio permite que o                    
esforço empregado seja feito apenas na parte correspondente aos 20% que causam os 80% dos efeitos, como                 
forma de otimizar o tempo e a energia. No caso desta monografia, por se tratarem de 77 bairros, grande parte                    
deles com apenas uma pequena contribuição em relação ao todo, optou-se por aplicar o Princípio de Pareto e                  
analisar apenas os primeiros 15 bairros de cada classificação. 
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Tabela 2: Quantidade e valor total de OODC por bairro. Classificação por quantidade.             

Valores referentes aos anos 2007 - 2017. 

Nº Bairro Quantidade Valor 

1 Jardim América 28 R$ 561.746,07 

2 Setor Bueno 22 R$ 928.800,37 

3 Jardim Goiás 18 R$ 3.865.290,77 

4 Parque Amazonia 18 R$ 1.186.094,53 

5 Setor Leste Universitario 16 R$ 153.079,01 

6 Setor Marista 16 R$ 605.959,12 

7 Setor Oeste 14 R$ 986.864,53 

8 Setor Sudoeste 13 R$ 345.781,29 

9 Setor Pedro Ludovico 11 R$ 185.158,55 

10 Jardim Atlantico 10 R$ 963.433,68 

11 Setor Bela Vista 10 R$ 374.397,18 

12 Setor Central 10 R$ 177.725,60 

13 Setor Sul 9 R$ 177.089,65 

14 Vila Rosa 9 R$ 132.324,36 

15 Setor Leste Vila Nova 7 R$ 178.841,22 

Fonte: FMDU. Elaborada pelo autor. 

Os 15 primeiros (20,8%) somam apenas 211 outorgas, o que corresponde a 61% do              

quantitativo localizado. A distribuição pelo território é maior do que faz supor o princípio de               

Pareto. É a conclusão também da Prefeitura em seu material publicado: “Observa-se uma             

diluição de sua aplicação em toda a Macrozona Construída, sem que a esta gerasse              

adensamentos significativos.” O texto institucional não explica o que quer dizer com            40

“significativos”. 

Quando a classificação é feita por valor, a sequência é a seguinte: 

40 GOIÂNIA. Prefeitura Municipal de Goiânia. Relatório Técnico de Revisão do Plano Diretor de Goiânia.               
Coord.: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação - SEPLANH. Superintendência de            
Planejamento Urbano e Gestão Sustentável. Comissão Executiva do Plano Diretor. Goiânia. 31 jan. 2018. p. 181.                
Disponível em: <https://goianiadofuturo.goiania.go.gov.br/documentos/> Acesso em: 26 de maio de 2019 
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Tabela 3: Quantidade e valor total de OODC por bairro. Classificação por valor.             

Valores referentes aos anos 2007 - 2017. 

Nº Bairro Quantidade Valor 

1 Jardim Goiás 18 R$ 3.865.290,77 

2 Setor Candida de Morais 1 R$ 1.706.929,89 

3 Vila Alpes 4 R$ 1.327.259,32 

4 Parque Amazonia 18 R$ 1.186.094,53 

5 Setor Oeste 14 R$ 986.864,53 

6 Jardim Atlantico 10 R$ 963.433,68 

7 Setor Bueno 22 R$ 928.800,37 

8 Setor Marista 16 R$ 605.959,12 

9 Jardim América 28 R$ 561.746,07 

10 Residencial Barcelona 1 R$ 531.352,16 

11 Loteamento Faicalville 5 R$ 519.717,72 

12 Vila Lucy 1 R$ 419.273,16 

13 Parque Oeste Industrial 6 R$ 379.573,20 

14 Setor Bela Vista 10 R$ 374.397,18 

15 Setor Sudoeste 13 R$ 345.781,29 

Fonte: FMDU. Elaborada pelo autor. 

Os 15 primeiros (20,8%) bairros da classificação geral somam R$ 14.702.472,99, o            

que equivale a 82,91% do total (R$ 17.732.179,27) arrecadado nas outorgas localizáveis. A             

classificação por valor mostra maior concentração que a feita através de quantidade.            

Questiona-se se há contradição aqui em relação à afirmação de diluição feita pela Prefeitura. 

Apesar da imprecisão dos dados, foi elaborado um mapa com o objetivo de localizar              

territorialmente os bairros onde houve arrecadação de OODC tanto por quantidade quanto por             

valor, utilizando-se as informações das tabelas mostradas acima. 
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Mapa 1: Localização dos bairros onde houve maior arrecadação / aplicação de OODC             

em Goiânia. Demonstração territorial das tabelas 2 e 3. 

 

Legenda: 

= localização dos 15 bairros da Tabela 3 (classificação por valor) 

= localização dos 15 bairros da Tabela 2 (classificação por quantidade) 

= pontos de referência 
 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando a ferramenta Google My Maps. 
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A tendência mostrada no mapa, tomando a Praça Cívica como ponto de referência             

principal, é de verticalização a sudoeste. Devido à conurbação com o município de Aparecida              

de Goiânia, não há mais espaço para crescimento horizontal nessa direção. Por isso, surge a               

pressão para a verticalização. Os demais 62 bairros de cada tabela, mesmo tendo sido alvos de                

arrecadação / aplicação de OODC, são menos significativos. O uso do princípio de Pareto              

permite a verificação do que mais produz efeitos, ou seja, a verticalização a sudoeste. 

Por conta da consequente densificação dessa região, há que se definir, na revisão do              

Plano Diretor de 2007, políticas direcionadas de infraestrutura. 

Outra afirmação da Prefeitura é de que no período entre 2010 e 2016 a aplicação se                

deu principalmente nas áreas adensáveis assim definidas pelo PDG 2007 . Essa informação            41

não pôde ser confirmada por falta de acesso aos dados brutos. A individualização e marcação               

de onde foi aplicada cada OODC comercializada permitiria a construção de uma mancha             

territorial mais precisa do que a elaborada no Mapa 1. 

5.1 Relação entre OODC e TDC em Goiânia 

Aspecto sem o qual não é possível elucidar suficientemente o uso de OODC em              

Goiânia é sua relação com a Transferência do Direito de Construir (TDC), mais             

especificamente porque interfere tanto na arrecadação quanto na aplicação de recursos de            

OODC.

A TDC foi estabelecida em Goiânia principalmente com a finalidade de evitar a             

desapropriação, instrumento pelo qual se deve pagar antecipadamente e em dinheiro àquele            

que tem seu imóvel adquirido pela Prefeitura. Devido à necessidade de aquisição de áreas              

para implantação de obras públicas como o Puama (Programa Urbano Ambiental Macambira            

Anicuns), a Municipalidade ofereceu aos donos de imóveis o pagamento mediante TDC, ou             

seja, ao invés de pagamento antecipado em dinheiro, o proprietário receberia em forma de              

direito de construir. Este direito poderia ser utilizado pelo próprio recebedor ou ser negociado              

livremente no mercado. A emissão de direitos de construir e sua distribuição criou uma nova               

moeda circulante na capital e se tornou mais atrativa do que negociar diretamente com a               

41 GOIÂNIA. Prefeitura Municipal de Goiânia. Relatório Técnico de Revisão do Plano Diretor de Goiânia.               
Coord.: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação - SEPLANH. Superintendência de            
Planejamento Urbano e Gestão Sustentável. Comissão Executiva do Plano Diretor. Goiânia. 31 jan. 2018. p. 181.                
Disponível em: <https://goianiadofuturo.goiania.go.gov.br/documentos/> Acesso em: 26 de maio de 2019 



       UFG/FCS - MONOGRAFIA - 2019 - MYCHELL NEIVA RODRIGUES                          63 de 78 

 

Prefeitura o pagamento da OODC, já que esta tornaria o empreendimento mais caro do que se                

fossem compradas TDCs de particulares. 

Essa relação, além de diminuir a arrecadação de OODC, diminui o controle do Poder              

Público sobre os locais onde será aplicada a verticalização, pois não há estabelecimento de              

estoque construtivo em Goiânia. O estoque construtivo funciona como limitador que atua           

quando a densidade de determinada região atinge o limite da infraestrutura e impede que seja               

criado solo ainda que os parâmetros urbanísticos permitam. Como não existe esse instrumento             

na capital, fica desimpedida a densificação extrema, salvo se rigidamente aplicado o Estudo             

de Impacto de Vizinhança. O estoque construtivo, no entanto, é mais objetivo e transparente. 

A Prefeitura, em sua publicação , reconhece equívocos na política de TDC e que isso              42

ocasionou uma perda potencial de arrecadação da ordem de R$ 166.000.000,00 entre 2007 e              

2017, o que teria dificultado e até inviabilizado a realização de ações de interesse público. 

5.2 Consequências sociais 

A aplicação de OODC traz sempre consequências sociais. A depender de como se             

implementa, as consequências podem ser maiores ou menores. Relembra-se neste ponto           

aspecto já tratado: OODC é um instrumento político de recuperação de mais-valia fundiária,            

não um instrumento somente arrecadatório. Com isso em mente, é preciso avaliar o modelo              

numa perspectiva de análise social.  

Gentrificação é a alteração da composição social de determinada região. Processo no            

qual classes mais abastadas passam a ocupar um local em substituição às classes carentes.              

Apesar de o CA básico ser único para toda a cidade, a aplicação de diferentes parâmetros                

urbanísticos sem cuidados adicionais permite a gentrificação, já que o potencial construtivo de             

um imóvel é levado em conta quando de sua comercialização. O Quadro 2 foi elaborado pela                

Prefeitura para facilitar a visualização dos parâmetros aplicáveis em Goiânia. 

  

42 GOIÂNIA. Prefeitura Municipal de Goiânia. Relatório Técnico de Revisão do Plano Diretor de Goiânia.               
Coord.: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação - SEPLANH. Superintendência de            
Planejamento Urbano e Gestão Sustentável. Comissão Executiva do Plano Diretor. Goiânia. 31 jan. 2018. p. 197.                
Disponível em: <https://goianiadofuturo.goiania.go.gov.br/documentos/> Acesso em: 26 de maio de 2019 
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Quadro 2: Parâmetros urbanísticos por Unidade Territorial em Goiânia. Plano Diretor de            

2007. 

Unidade 
Territorial 

Coeficiente 
básico não 

oneroso 

Limite 
altura 

Fração Ocupação 

Subsolo Até 7,5 m Acima 7,5m 

Adensável 1,0x área 
terreno ou até 

6,00 m de 
altura 

sem 
limite 

sem fração 
(exceto 
AEIS) 

90% sem limite 50% 

Desaceleração sem 
limite 

sem fração 90% sem limite 50% 

Adensamento 
básico 

9,00 m 90,00 m² 90% sem limite 50% 

Uso sustentável 9,00 m 180,00 m² 40% 40% 40% 

Fonte:  GOIÂNIA. Prefeitura Municipal de Goiânia. Relatório Técnico de Revisão do Plano Diretor de Goiânia. 
Coord.: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação - SEPLANH. Superintendência de 
Planejamento Urbano e Gestão Sustentável. Comissão Executiva do Plano Diretor. Goiânia. 31 jan. 2018. p. 180. 
Disponível em: <https://goianiadofuturo.goiania.go.gov.br/documentos/> Acesso em: 26 mai 2019 

Considera-se, para efeitos didáticos, um exemplo fictício. Suponha-se um morador de           

classe média que resida há vários anos em uma mesma residência. A cidade, crescente,              

modifica-se ao redor de seu logradouro e passa a compor área de maior interesse              

mercadológico. A área, próxima a um eixo estrutural de transporte coletivo, é tida como              

Adensável pelo Plano Diretor e passa a obedecer parâmetros urbanísticos mais flexíveis. Seu             

imóvel passa a ter grande valorização. O morador vê a oportunidade e decide vender seu               

imóvel. Com o dinheiro, passa a morar em residência superior só que em região mais distante

e menos provida de serviços públicos. Apesar de hipotético, o exemplo dado é verossímil e               

acontece sem interferência do Estado. Bairros inteiros são gentrificados no interesse do            

mercado. 

A OODC em Goiânia, como instrumento político, nada tem feito a esse respeito uma             

vez que não exige, para criação de solo, parcela destinada à população de menor renda. Tal                

exigência tem o potencial de garantir a convivência entre pessoas de diferentes classes sociais              

no mesmo espaço. Relembra-se neste ponto teoria de Bauman apresentada no primeiro            

capítulo, segundo a qual o distanciamento entre as classes aumenta o estranhamento e o medo               

em um ciclo retroalimentado.  

Destaca-se que a constatação se aplica tanto a imóveis residenciais quanto comerciais.            

Quando da construção de um grande shopping center ou prédio de escritórios executivos,             
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ficam excluídos os pequenos comerciantes e autônomos de menor porte, que precisam se             

deslocar para lugar mais distante ou ficar às margens da edificação gentrificada exercendo             

atividade informal. 

A concessão de OODC, portanto, não tem levado em conta as diferenças de impacto              

entre uma verticalização homogênea e uma heterogênea. 

Há também diferenças arquitetônicas que precisam ser consideradas quando da          

concessão de OODC. O uso de fachada ativa, por exemplo, já está presente nos Planos               

Diretores de algumas cidades brasileiras e é utilizada ao redor do mundo como forma de               

diminuir a violência e aumentar a qualidade de vida na cidade (SCOPEL, 2017). O processo de               

concessão de OODC é uma oportunidade para promover o uso misto e ativo das edificações,               

objetivando o convívio de diferentes classes sociais. A legislação urbanística em Goiânia não             

traz exigências nesse sentido. 

Outra diferenciação também precisa ser levada em conta quando se trata de            

verticalização: o público alvo. A legislação goianiense já prevê a existência de Áreas de              

Programas Especiais, nos quais são aplicados parâmetros urbanísticos específicos . Para que           43

se aumente a capilaridade das diferentes classes sociais no tecido urbano, a OODC pode              

considerar se o público alvo da edificação é a população de menor renda. Edifícios de mais                

baixo custo e dedicados a essa faixa podem contribuir para a redução do déficit habitacional e                

serem construídos em bairros em situação de gentrificação. Tais construções, para serem            

incentivadas, precisariam de redução ou mesmo isenção de OODC. A legislação atual não             

contempla essa situação. 

Os vazios urbanos também não são tratados quando da concessão de OODC. A Figura              

6 do Plano Diretor de Goiânia mostra em detalhes a situação: 

  

43 Mais sobre este tópico foi tratado no capítulo 4. 
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Figura 2: Lotes vagos em Goiânia de acordo com o Plano Diretor de 2007. 

 

Fonte: Figura 6. Plano Diretor de Goiânia - 2007. Disponível em 
<http://www.goiania.go.gov.br/download/legislacao/PLANO_DIRETOR_DO_MUNICIPIO_DE_GOIANIA_20
07.pdf>. Acesso em: 22 jun  2019 

Sendo finita a demanda por imóveis, seria preciso ocupar primeiro os lotes vazios e              

depois, se necessário, verticalizar. No entanto, isso não é considerado. Vazios podem ser             

encontrados até mesmo em centros urbanizados onde os serviços públicos atuam. A título de              

exemplo, duas fotos de satélite foram tiradas de lotes vagos às margens da Avenida              

Anhanguera, ao longo da qual funciona o único BRT (bus rapid transit ) da capital até o                

presente momento: 
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Foto 1: Imagem de satélite de lote vago à margem da Avenida Anhanguera 

 

Fonte: Google Earth (2019). Av. Anhanguera - Ipiranga, Goiânia - GO, 74453-390. Coordenadas: 16°39'55.1"S 

49°19'04.2"W . Acesso em: 05 jun 2019.  
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Foto 2: Imagem de satélite de lote vago à margem da Avenida Anhanguera 

 

Fonte: Google Earth (2019). Av. Anhanguera, 6285 - St. Oeste, Goiânia - GO, 74110-010. Coordenadas: 
16°40'42.2"S 49°16'09.3"W . Acesso em: 05 jun 2019. 

Taxa mínima de ocupação de vazios urbanos deveria ser atingida antes de serem             

liberadas novas verticalizações. A OODC pode atuar como incentivo para além da utilização             

de IPTU Progressivo, conforme prevê o Estatuto da Cidade, na ocupação dos vazios urbanos.              

O próprio mercado seria levado a ocupar essas áreas para que novos estoques construtivos              

fossem liberados pelo Poder Público. 

5.3 Transparência do instrumento 

A OODC, como instrumento de recuperação de mais-valia fundiária, possui vertente           

financeira como já tratado nos capítulos 3 e 4. Seus recursos têm destinação definida no               

Estatuto da Cidade. Por isso, exige-se transparência específica tanto da arrecadação quanto da             

utilização dos recursos. 



       UFG/FCS - MONOGRAFIA - 2019 - MYCHELL NEIVA RODRIGUES                          69 de 78 

 

Para execução deste trabalho, tentou-se acesso aos dados brutos para testá-los em            

modelos estatísticos. A Prefeitura de Goiânia afirmou não possuí-los no nível de detalhamento             

desejado. O inteiro teor dos pedidos e das respostas estão em anexo a esta monografia. 

Questionamento pode ser feito em relação à transparência do instrumento em todos os             

Municípios brasileiros. Se uma capital do porte de Goiânia não possui dados brutos             

disponíveis à população, o que esperar de municípios menores que optem por aplicar a              

OODC? 

Apesar disso, mesmo a análise do pacote legislativo e de informações publicadas pela             

Prefeitura já permitem avaliações preliminares sobre suas características e quais problemas           

estão ou não sendo atacados pelo instrumento.  
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Conclusão 

A cidade passou por diversas transformações com o passar dos anos. A forma como o               

Estado interfere e influencia a vida na cidade também variou. No modo de produção              

capitalista, a cidade se molda ao processo produtivo e se organiza de modo a garantir maior                

produtividade. Nesse contexto, outros aspectos da vida em comunidade como a convivência,            

os símbolos, os usos, etc, restam prejudicados. Tudo transforma-se em mercadoria. 

Nos países que sofreram industrialização tardia, como no Brasil, o efeito foi ainda             

mais forte. Crescimento demográfico explosivo sem que houvesse proporcional         

industrialização ocasionou inchaço das cidades e uma grande massa de desempregados           

crentes em promessas de vida melhor urbana. A mecanização da produção agrícola também             

contribuiu para isso. O Estado, omisso na função da justa distribuição do desenvolvimento,             

não impediu a formação de grandes contingentes de despossuídos nas áreas suburbanas das             

cidades. E, por ser a cidade reflexo da organização socioeconômica de uma comunidade, é              

através da forma como se distribuem os ônus e bônus da vida urbana que se pode medir o                  

nível de desigualdade social existente entre os diferentes grupos citadinos. Goiânia, fundada            

no contexto de industrialização tardia do Brasil pós 1930, exemplifica o processo descrito            

durante o trabalho. Projetada como cidade racional, organizada e segregadora, não destinou            

áreas aos atraídos por sua construção e teve crescimento explosivo após o Governo desistir de               

seu projeto inicial. 

É da disputa pelo acesso à cidade que surgiram no mundo e no Brasil os movimentos                

pela reforma urbana. Passada a assunto constitucional em 1988, afirmou-se como política            

nacional em 2001 com a aprovação do Estatuto da Cidade e em 2003 com a criação do                 

Ministério das Cidades. As duas instituições mostraram-se os fundamentos para que se            

dessem aos Municípios instrumentos e capacitação técnica para garantia da função social da             

propriedade privada. Esse novo arranjo (no Brasil) esclarece que é o Estado o guia da política                

urbana através do ente Municipal e é este o responsável por determinar qual é a função social                 

da propriedade e como os instrumentos devem ser aplicados no território. 

O principal argumento dos reformistas é o de que é injusta a apropriação particular da               

valorização imobiliária por conta de investimentos públicos e de terceiros. Entende-se que a             

cada um corresponde apenas o ganho ao qual tiver dado causa. A propriedade privada está em                

constante interação com o meio e por isso sua valorização não inclui apenas atos praticados               
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por seu proprietário. Por isso, entende-se que é justa a aplicação de instrumentos pelo poder               

público com vistas a recuperar essa diferença. São esses os instrumentos de recuperação de              

mais-valia fundiária, como a Outorga Onerosa do Direito de Construir, a Contribuição de             

Melhoria e a Operação Urbana Consorciada. 

A OODC, objeto deste trabalho, corresponde à contrapartida dada pelo proprietário           

pelo direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico. Considerado não            

ofensivo ao direito de propriedade, o direito de construir separa-se deste e deve ser comprado               

à parte segundo os critérios e parâmetros definidos pelo Plano Diretor. Por suas             

características, não é considerada um instrumento tributário e sim um ônus específico a ser              

pago para atingir objetivo específico, qual seja, o direito de construir acima do CA básico. 

Apesar de sua importância como instrumento político de redistribuição e recuperação           

de mais-valia, constituem minoria os Municípios que o aplicam. As principais razões são a              

falta de capacidade técnica e a falta de vontade política. 

Em Goiânia a OODC é aplicada e está prevista tanto no Plano Diretor de 2007 quanto                

em Lei específica. A arrecadação proveniente da aplicação do instrumento possui utilização            

específica e limitada estabelecida pelo Estatuto da Cidade. Consideraram-se, portanto, quais           

programas e subprogramas do Plano Diretor de 2007 poderiam ser financiados por esses             

recursos. O acesso aos dados brutos permitiria verificar qual foi a proporção de destinação              

dada a cada um dos usos permitidos por Lei. Na análise da legislação, verificou-se que 50%                

dos recursos são destinados a habitação social. Outros 50% são utilizados nos demais             

programas. Maior nível de detalhamento não foi possível por negativa da Prefeitura Municipal             

de Goiânia. 

A transparência do instrumento é um dos quesitos de relevância e a ela deve ser dada                

prioridade por determinação constitucional. Dados impressos obtidos junto à Gerência do           

FMDU permitiram concluir que é pequeno o controle do Poder Público sobre a OODC na               

capital. Menor é o da sociedade. 

Quanto ao aspecto político da outorga, notaram-se oportunidades de utilização ainda           

não previstas no PDG 2007 e que tendem a cooperar para o cumprimento da função social da                 

propriedade, aumento da coesão da malha urbana e maior convivência interclasses. O            

estabelecimento de estoque construtivo vinculado à ocupação de vazios urbanos, a menor            

oferta de TDC ao mercado, a obrigatoriedade de uso misto e fachada ativa das edificações e o                 
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estabelecimento de cotas sociais nesses empreendimentos são algumas das oportunidades que           

foram identificadas. 

Este é um trabalho datado. Refere-se a Goiânia e à legislação aplicável na vigência do               

Plano Diretor de 2007. A revisão bibliográfica, o tipo de dados buscados e a metodologia de                

avaliação, no entanto, podem ser estendidos a outras cidades e períodos, o que permite              

replicação do método e comparação no tempo/espaço. Ressalta-se que, para todos os casos, é              

imprescindível o apoio e a transparência do Poder Público com vistas à melhor avaliação das              

políticas públicas.  
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ANEXO 1 - Processos de solicitação de informações à Prefeitura de Goiânia sobre o uso               
de recursos advindos da arrecadação de Outorga Onerosa do Direito de Construir 


































