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Resumo: O presente artigo faz uma breve análise do tema, cuja intenção é 
apresentar a existência de um suporte jurídico para aplicação da desapropriação 
sancionatória, esta política pública capaz de ser instituída pelos municípios na 
finalidade de que as propriedades cumpram com suas funções sociais. A fim de 
discorrer sobre o tema foram utilizados enquanto aporte teórico artigos jurídicos, 
bem como doutrina e jurisprudência. Ademais, será possível compreender que 
através da aplicação da desapropriação, o meio ambiente pode ser poupado pelos 
constantes avanços urbanos, uma vez que existem espaços que não cumprem com 
a devida função social da cidade e propriedade. 
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Abstract: This article is a brief analysis of the theme, intended to present the 
existence of a legal basis for application of the penalty expropriation, this public 
policy can be established by municipalities in order that the properties comply with 
their social functions. In order to discuss the issue were used as theoretical support 
legal articles as well as doctrine and jurisprudence. In addition, you can understand 
that by applying the expropriation, the environment can be saved by constant urban 
advances, since there are spaces that do not comply with proper social function of 
the city and property. 
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Introdução 

 

 

 O Brasil em suas legislações prevê que há o direito de propriedade, desde 

que cumpra com a função social desta e da cidade em prol de um bem-comum, é o 

que consagra a Constituição Federal em seus Artigos 186 (propriedade rural) e 182 

§2º (propriedade urbana).  

Por princípio, a função social é exatamente o coletivismo sobre o 

individualismo, é o indivíduo como parte da sociedade.  

 Assim, a Constituição Federal de 1988 autoriza mediante lei específica uma 

espécie de desapropriação sancionatória às propriedades urbanas, ou seja, 

propriedades que não cumprem com sua função social e que em última sanção 

podem ser desapropriadas. 

 A desapropriação mencionada é realizada mediante previsão do Plano Diretor 

do município, conforme aludido pela própria Carta Magna como também pelo 

Estatuto da Cidade, Lei 10. 257 de 2001. 

 Impende, expor, que a ausência da aplicação deste recurso de 

desapropriação, faz com que cada vez mais o município recorra à ampliação urbana 

pelas zonas de extremidades, o que causa danos ambientais consideráveis já que 

atingem fauna e flora, como por exemplo, no caso de novos desmatamentos.  

Desse modo, a ampliação da zona urbana deveria ocorrer seguindo a 

utilização completa da área e a exata necessidade de expansão, contudo, 

atualmente existem ampliações sendo realizadas ainda que o centro urbano seja 

dotado de propriedades que não apresentam função social, muitas vezes são 

inutilizados, sendo que a máxima são devido as expectativas imobiliárias.  
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1- AS FUNÇÕES SOCIAIS DA CIDADE E A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

 

A Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 182 prevê que é 

competência do Município mediante lei, implantar as políticas de desenvolvimento 

urbano no objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Desse modo, o Artigo acima citado é a base para que seja desenvolvido 

este trabalho, valendo citar o que interessa diretamente ao estudo proposto: 

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 (original sem grifo), 

 

O texto do Artigo 182 da Carta Magna dispõe sobre a responsabilidade do 

Município através do Plano Diretor em instituir a função social da área urbana, o que 

posteriormente foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade, Lei 10.257/01, 

consolidando as diretrizes gerais da política urbana.  

A função social da cidade e da propriedade urbana devem seguir 

parâmetros para que a destinação do ambiente seja em prol do bem estar social, 

conforme aduz o Art. 2º, Inciso I, da Lei 10.257/01 “garantir do direito a cidades 

sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 
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ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho 

e ao lazer, para as presentes e futuras gerações.” 

 
 

1.1 Da propriedade e função social  
 
 

A propriedade urbana, ainda que particular, deve cumprir com a função do 

social da cidade do plano diretor, e, além disso, segundo regulamenta o Código Civil 

em seu Art. 1.228 §1º, deve estar em conformidade com o meio ambiente num todo: 

 
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 
§ 1

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

finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 
conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 
evitada a poluição do ar e das águas. 

 

Conforme aduz, Édis Milaré (2014) a propriedade foi concebida como 

direito fundamental, porém não pode ser entendida como direito ilimitado e 

inatingível, haja vista que o a própria Lei Civil Brasileira adota uma função ambiental.  

Neste contexto, Milaré, apud Reale (2014, p.275), o Código Civil de 2001 

dispõe que a propriedade “não foi mais considerada sem limites a fruição do próprio 

direito, reconhecendo-se que este deve ser exercido em benefício da pessoa, mas 

sempre respeitados os fins éticos-sociais da comunidade a que o seu titular 

pertença”.  

A propriedade, com o advento do novo Código Civil, passou a 

caracterizar-se por alguns direitos, dentre eles dois merecem atenção, quais sejam: 

o direito limitado e o direito perpétuo relativo.  

Entende-se por direito limitado aquele encontrado em diversas 

disposições legais, gerando obrigações ao dono da propriedade, servindo de 

exemplo o próprio desenvolvimento da função social. A limitação é vinculada a 

perpetuidade do direito de propriedade, pois este também depende que o 

proprietário utilize da área cumprindo com a função social adequada. 

A função social é consagrada como direito fundamental previsto pelo art. 

5º, inciso XIIII da Constituição Federal, logo após a garantia do direito de 

propriedade do inciso XXII. Luciano Camargo Penteado (2008, p. 187 e 188) define 

como função social: 
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é uma cláusula geral que onera as situações jurídicas de direito das coisas, impondo 
ao titular da mesma o dever de atuar: i) de modo geral, sem ofender fins da 
comunidade política em que está estabelecido, determinando diferentes obrigações, 
sujeições e ônus, como situações jurídicas cujo conteúdo é o respeito ao meio 
ambiente sadio e equilibrado, o patrimônio histórico e cultural, bem como o atender a 
certos fins transindividuais, como a paz; ii) de modo específico, quando titular de 
bens de produção, otimizando sua capacidade geradora, a fim de que compartilhe o 
benefício com a coletividade em que se insere. 
 
 

Este conceito se estende ao princípio ambiental denominado por função 

socioambiental da propriedade que “significa dizer que a propriedade, sem deixar de 

ser privada, se socializou, com isso significando que deve oferecer à coletividade 

uma maior utilidade, dentro da concepção de que o social orienta o individual”. 

(Milaré, apud, Espírito da nova lei civil, 2014, p. 275). 

Nesse passe, José Afonso da Silva (2010) dispõe que a propriedade 

urbana é formada e condicionada pelo direito urbanístico para cumprimento de 

função social específica, ou seja, realizar as denominadas funções urbanísticas que 

são: propiciar a habitação; condições adequadas de labor; lazer e circulação 

humana. Estas diretrizes apresentadas pelo autor são o que compõe o ideal de 

função social da cidade.  

Assim, é importante expor que o interesse da propriedade urbana é 

diferenciado da propriedade rural, conforme Silva (2010, p.72): 

 

A Constituição(...) acolheu a doutrina de que a propriedade urbana é um típico 
conceito do direito urbanístico, na medida em que a este cabe qualificar os bens 
urbanísticos e definir seu regime jurídico. A qualificação do solo como urbano, 
porque destinado ao exercício das funções urbanísticas, dá a conotação de 
essencial da propriedade urbana. Esta, diferentemente da propriedade agrícola, é 
resultado já da projeção da atividade humana.  Está, portanto, impregnada de valor 
cultural, no sentido de algo construído pela projeção do espírito do Homem. Pois, 
pelo visto, ela só passa a existir  e a definir-se pela atuação das normas 
urbanísticas.  

 

Nota-se que a propriedade atualmente, ainda que a legislação se 

aproxime ao máximo do direito em aspecto coletivo, figura constantemente ao 

vínculo econômico financeiro. 

 Diante disso, Édis Milaré através do REsp 1.240.122/PR (2014), expõe 

que o uso da propriedade deve ser judicialmente controlado, sendo que, caso 

necessário sejam impostas restrições salvaguardando o direito social, resultando na 

transição de um Direito de danos para um Direito de riscos, bem como da 

propriedade-especulação para a propriedade função. 
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É neste alicerce em que a propriedade rural e urbana também deve 

cumprir com o direito exaurido respectivamente pelos Artigos 186 e 182, parágrafo 

2º da Carta Magna. Ocorre que, o presente texto tem o estudo direcionado às 

propriedades urbanas, ou seja, ao Artigo 182 §2º e principalmente o § 4º, inciso III 

da Constituição Federal, este último que se denomina doutrinariamente por 

desapropriação sanção. 

 

 

2- DA DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO 

 

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2007, p.149), a 

desapropriação "é o procedimento administrativo pelo qual o poder público ou seus 

delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou 

interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu 

patrimônio por justa indenização". 

Desse modo, a perda do bem é substituída em patrimônio por 

indenização, que em regra é pecuniária. Todavia existem exceções sob as quais o 

proprietário recebe o valor em títulos de dívida pública e de dívida agrária. 

Conforme colaciona o Art. 182, parágrafo 4º da Constituição Federal o 

município mediante o Plano Diretor urbanístico pode requerer do proprietário que o 

solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, cumpra com a função 

social, pois caso não o faça pode-se infringir em penas. 

As penas pelo artigo mencionado são, sucessivamente: I- parcelamento 

ou edificação compulsórios; II- imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana progressivo no tempo; III-  desapropriação com pagamento mediante títulos 

da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com 

prazo de resgate de até 10 (dez) anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 

assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 

Diante disso, é certo verificar que a Constituição consagra duas formas de 

desapropriação, uma denominada comum e a outra por desapropriação-sanção. 

José Afonso da Silva (2010), determina como desapropriação comum 

àquela cuja utilidade é promovida para um bem social sob real necessidade, 

utilidade ou interesse nos termos do artigo 5º, inciso XXIV e 182, parágrafo 3º da 
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Carta Mãe, tendo sua realização mediante prévia e justa indenização em dinheiro. 

Por outro lado, a desapropriação-sanção é aplicada por descumprimento de 

imposições constitucionais urbanísticas, sendo devidamente considerada como 

pena já que o proprietário do terreno urbano não deu a efetividade da função social. 

Insta salientar que, em caso de sanção, também existe a indenização, contudo 

como verificado no artigo o valor pago ao invés de prévio e em dinheiro é mediante 

títulos de dívida pública. 

Sendo assim, é possível verificar que há o respaldo constitucional para 

que as zonas urbanas sejam aproveitadas da melhor forma possível, constituídas 

por plano direto urbanístico na finalidade de cumprir com os princípios da função 

social. Ademais, é interesse do município que as propriedades nele constantes 

gerem renda e proventos ao sistema econômico local, o que de fato não acontece 

quando a cidade encontra-se saqueada por expectativas mobiliárias em terrenos 

sem qualquer aproveitamento condizente à função social. 

Nesta análise, sobre vertente ambiental, é certo verificar que as 

expansões dos centros urbanos vêem se realizando sem que realmente haja  

superlotação, modo que o direito/dever de desapropriar pelo Artigo 182, parágrafo 

§4º não é aplicado e tampouco gera o resultado da previsão Constitucional. 

 

 

3- OS IMPACTOS AMBIENTAIS E A EXPANSÃO URBANA DEVIDO AO DESUSO 

DA DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO 

 

 

A extensão demográfica urbana vem gerando preocupação desde a 

questão de educação ambiental e a devida conscientização, quanto ao próprio 

crescimento populacional desenfreado. 

 Tais fatores são determinantes na existência do impacto ambiental, 

podendo ser citado, por exemplo, o desmatamento para a expansão das áreas 

urbanas, a quantidade de resíduos sólidos gerados, a poluição e contaminação dos 

recursos hídricos.  

Todavia, o direito ambiental surge no momento em que torna necessário 

ponderar a atividade humana com as agressões geradas ao meio ambiente. O Art. 

225 da Constituição Federal, caput, dispõe que: 
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Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 
gerações. 

 

Nota-se, portanto, que o intuito não é preservar para o presente, mas sim 

para todo o tempo, conforme Milaré (2014, p. 59) “Em verdade, a agressão aos bens 

da natureza é a própria teia da vida, pondo em risco o destino do homem, é uma das 

calamidades geradoras do “pânico universal” que assombra a humanidade”. 

Existe atualmente a preocupação em readequar e realinhar os recursos 

humanos com os ambientais, que é o que compõe o desenvolvimento sustentável. A 

sociedade atua com características de grandeza ilimitada, ou seja, o poder 

financeiro predomina a real qualidade de vida, criando cada vez mais uma 

população capitalista e consumerista. 

Um dos reflexos desta característica social vincula-se a especulação 

imobiliária, modo que o homem guarda na espera de maior lucro, atuando 

exatamente ao contrário do que a Constituição prevê sobre o coletivismo e bem 

estar social. 

Ademais, o pânico universal já existe, o crescimento populacional e 

expansão territorial idem, e deixar em desuso o direito de desapropriação-sanção 

tem consequencias ao direito ambiental humano, suprindo o coletivismo pelo 

individualismo. 

Desse modo, a desapropriação-sanção e a expansão urbana 

compreendem a um estudo genérico sobre os solos, afinal a desapropriação em 

questão é aplicada em zona urbana, e a discussão da expansão territorial também 

condiz ao solo.  

Conforme José Afonso da Silva (2010) é importante expor que existem 

diversos tipos de solos, dentre eles o solo de expansão urbana (zonas de 

urbanificação) que deve ser conservado para atender ao crescimento futuro.  

Imperioso ressaltar que conforme o doutrinador acima, a urbanificação e 

urbanização são conceitos diferentes, o primeiro faz parte do segundo, todavia este 

último é característica de qualificação urbanística na qual desempenha função 

urbana (exemplo: loteamento). Diante disso, quando o município não realiza esta 

distinção está propenso à denominada desordem urbanística, ou seja, “permitir o 

crescimento desordenado das cidades, vilas e povoações”.  
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Assim, é vislumbrado que o município deve elaborar e efetivar um plano 

de zoneamento territorial que respeite as limitações urbanísticas. Momento que, 

caso este ente venha visualizar a aplicação da desapropriação-sanção, esta política 

administrativa pode ser capaz de prevenir o crescimento desordenado. 

Além da prevenção do crescimento desordenado, é certo que a utilização 

devida do território diminui gradativamente a contribuição aos impactos ambientais, 

sejam eles, a destruição da fauna e flora, ou resíduos sólidos sem as devidas 

destinações finais, contaminações da água (etc).  
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CONCLUSÃO 

 

 

É certo que o mundo atua visando o crescimento desde meados da 

Revolução Industrial, contudo neste momento países passaram a se reunir em 

conferências para alcançar medidas ambientais, tendo a preocupação com as 

presentes gerações e as futuras. Destas preocupações surgiram princípios e 

tratados que se respaldam no crescimento populacional acelerado e a capacidade 

de recursos para a população, garantindo a qualidade de vida e um ambiente 

desenvolvido e ao mesmo tempo sustentável. 

O Brasil é um país com uma carga ambiental enorme, diversos biomas e 

ecossistemas, e por isso torna sua responsabilidade ter leis eficientes para cumprir 

com o cuidado ambiental e a diminuição dos impactos ambientais. Atualmente tem 

base legal forte, com Leis, Decretos e até fundamento Constitucional para a 

preservação ambiental, contudo, por vezes todos os recursos não são devidamente 

aplicados. 

Neste entender, cumpre ressaltar a possibilidade constitucional designada 

aos municípios em instituir perante o plano diretor urbanístico o dever de 

cumprimento da função social da cidade, sob pena de que a propriedade sofra 

desapropriação caso não esteja adequada ou fruindo ao bem coletivo. 

A Lei Maior ainda aplica a desapropriação em último caso, permitindo que 

aquele quem esteja irregular e for autuado tenha tempo para cumprir com a função 

social, mas o lapso temporário tem efetivo caso designe a desapropriação.  

Ocorre que, atualmente muitas áreas urbanas são mantidas sem a função 

social por vínculo de especulação imobiliária, tempo em que a expansão 

populacional torna imperioso ao município em ampliar sua zona urbana, ainda que 

não tenha necessidade devido, estes locais vazios e inutilizados. 

Portanto, a partir do momento que o município prefere ampliar sua zona 

urbana do que instituir a aplicação do Artigo 182, parágrafo §4 da Constituição 
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Federal que prevê a possibilidade de desapropriação mediante indenização de 

títulos da dívida pública, ele também auxilia na degradação ambiental.  

O impacto ambiental na ampliação de uma zona urbana, ainda que leve 

tempo, é mensurável quando se percebe a perda da fauna e flora. Não se trata de 

tentar instituir uma visão biocêntrica, da qual o homem encontra-se em mesma 

estrutura que os demais seres, contudo, é uma medida de preservação para as 

próximas gerações como dita o antropocentrismo híbrido. É, portanto, utilizar do 

recurso da expansão quando todo o solo urbano estiver devidamente utilizado, 

respeitando a função social. 
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