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Resumo: Este trabalho procura analisar a dependência que a função social da cidade tem 
em relação ao planejamento urbano previsto no Estatuto da Cidade em atendimento aos 
preceitos constitucionais. Para que a sociedade tenha qualidade de vida, faz-se necessário 
que a cidade seja equilibrada, colocando à disposição os elementos aduzidos na 
Constituição Federal. Para isso, este estudo busca demonstrar que o planejamento urbano 
feito, mormente, pelo Município, é uma forma de garantir a aplicação deste equilíbrio e, 
consequentemente, dos preceitos constitucionais. 

Palavras-chave: Função social da cidade; Planejamento urbano, Instrumentos do 
planejamento, Qualidade de vida. 

 

  

Abstract: This paper analyzes the dependence of the social function of the city has in 
relation to urban planning set out in the City Statute in compliance with constitutional 
provisions. For that the society has quality of life it is necessary that the city is balanced, 
making available these principles set out in the Constitution. For this, this study seeks to 
demonstrate that urban planning done especially by the municipality is a way to ensure the 
application of this balance and hence of the constitutional principles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na última Idade da humanidade, em todo o globo terrestre, as cidades cresceram 

demasiadamente e, em grande parte, desorganizadas. Pelo excesso de pessoas habitando 

um mesmo local, a qualidade de vida desta população urbana é constantemente ameaçada. 
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A função social da cidade constitui um importante princípio para o alcance desta 

qualidade de vida. A necessidade de seu cumprimento está descrito na Constituição Federal 

de 1988. Por outro lado, o planejamento urbano é uma ferramenta que tem como função 

garantir o cumprimento deste princípio. Deste modo, existe uma interdependência entre 

estes dois institutos, quais sejam, o planejamento urbano e o princípio da função social da 

cidade. 

Com a implantação adequada dos instrumentos do planejamento urbano, dos quais 

o Município tem à disposição os descritos no artigo 4º da Lei nº 10.257/01 – o Estatuto da 

Cidade –, é possível alcançar o equilíbrio entre a sociedade, a economia e o ambiente 

natural e proteger, não somente, a qualidade de vida dos que habitam a urbe, mas o 

planeta. 

 

 

2 FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE  

 

 

Para que o ser humano viva com qualidade, não apenas o seu sucesso profissional, 

conquista pessoal ou relações interpessoais devem ocorrer de modo sadio e equilibrado, 

mas, também, o ambiente onde habita deve o ser. 

O indivíduo que vive em uma cidade, como em qualquer outro lugar, precisa 

respirar, locomover-se, alimentar-se e ter seus momentos de lazer – direitos descritos como 

fundamentais na Constituição federal. 

A cidade é um local onde muitos indivíduos habitam uma mesma região, devendo 

haver um controle sobre essa população, além de mecanismos que assegurem a harmonia 

dela, no que diz respeito ao seu deslocamento, sistema de produção industrial, comercial e 

de serviços. 

Sobre esse ambiente urbano sadio e equilibrado, já que possui íntima relação com 

o ambiente natural, vale citar as palavras do professor Édis Milaré1: 

A exploração desastrada do ecossistema terrestre, de um lado, e a ampliação da 
consciência ecológica e dos níveis de conhecimento científico, de outro lado, 

                                                           

1 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente : A Gestão Ambiental em foco. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011. p. 76. 
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produziram mudanças de natureza técnica e comportamental que, embora ainda 
tímidas, vêm concorrendo para superar a falsa antinomia ‘proteção ao meio 
ambiente x crescimento econômico’. 

A ideia de “função social da cidade” nasce desta maneira, ou seja, quando a cidade 

permite que seus habitantes possam ter o equilíbrio da economia com a sociedade e 

ambiente natural. 

O artigo 182 da Constituição Federal2 traz esta ideia quando determina qual é a 

política de desenvolvimento que deve ocorrer neste ambiente. Este artigo constitucional e a 

Lei nº 10.257/013, denominada “Estatuto da Cidade”, em seu artigo 2º, incluem a expressão 

“função social da cidade” em seus textos, afirmando que a política urbana, tem por objetivo 

o desenvolvimento destas funções, mas não são específicos quanto a estas funções. 

A doutrina vem preencher a lacuna legal, tentando delimitar o que seria a função 

social da cidade. Celso Antonio Pacheco Fiorillo4, por exemplo, explica quais são as funções 

da cidade com base no que diz os artigos 5º e 6º da Constituição Federal. Ele entende que a 

cidade cumpre sua função social, somente, quando estes artigos são atendidos. Assim, 

[...] significa dizer que a função social da cidade é cumprida quando esta 
proporciona a seus habitantes o direito à vida, à segurança, à igualdade, à 
propriedade e à liberdade (CF, art. 5º, caput), bem como quando garante a todos um 
piso vital mínimo, compreendido pelos direitos sociais à educação, à saúde, ao lazer, 
ao trabalho, à previdência social, à maternidade, à infância, à assistência dos 
desamparados, entre outros encartados no art. 6º.5 

Ainda sobre as funções sociais da cidade, mais adiante, Fiorillo6 diz que “a função 

social da cidade é cumprida quando proporciona a seus habitantes uma vida com qualidade, 

satisfazendo os direitos fundamentais, em consonância com o que o art. 225 preceitua”, o 

qual trata do direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado. Demétrius Coelho Souza7, 

no entanto, ensina que estas se distinguem em quatro, quais sejam, a habitação, o trabalho, 

a circulação e o lazer. 

                                                           

2 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil . Brasília, DF: Senado, 1988. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 11 abr. 2015. 
3 BRASIL, Lei nº 10.257, de 10 de Julho de 2001. Estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências. Diário Oficial [da] União . Brasília, 10 jul. 2001. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/Leis/LEIS_2001 /L10257.htm>. Acesso em 11 abr. 2012. 
4 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro . 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 
p. 550. 
5 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Op cit, p. 550. 
6 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Op cit, p. 550. 
7 SOUZA, Demétrius Coelho. O Meio Ambiente das Cidades . São Paulo: Atlas, 2010. p. 63. 
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Cabe dizer, acerca da habitação, que é dever do Poder Público manter a moradia 

digna dos seus habitantes. O trabalho, do mesmo modo, deve ser viabilizado de modo que 

possibilite aos habitantes da cidade a devida produção e sustento. A circulação deve ser 

facilitada através de um sistema de transporte adequado. E o lazer existe quando a cidade 

contém praças, teatros, parques, etc. 

O professor Celso Antonio Pacheco Fiorillo8 inclui o “consumo” como mais uma 

função social da cidade, dizendo que ela deve ter as condições econômicas para manter o 

comércio e os serviços essenciais para a vida humana, assim como manter a ordem 

econômica nacional. 

Uma sociedade deve manter uma relação equilibrada com o aspecto econômico e 

ambiental e, no que diz respeito à sociedade urbanizada, quando se atribui uma função 

social à cidade, mais do que atender o seu aspecto social, deve-se atender o seu aspecto 

econômico e ambiental, tendo em vista que não existe vida para o ser humano e, por 

conseguinte, para a cidade, sem a presença destes últimos. 

 Estas funções sociais da cidade são interesses difusos. Isto porque todos os 

habitantes da cidade são afetados por elas, as quais consistem em direitos transindividuais 

e indivisíveis. 

De todo modo, o artigo 3º da Constituição Federal, determina à necessidade da 

construção de uma sociedade livre, justa, solidária, a garantia do seu desenvolvimento, a 

erradicação da pobreza, da marginalização, a diminuição das desigualdades sociais e 

regionais e a promoção do bem de todos sem qualquer forma de discriminação. Portanto, a 

cidade, onde se encontra a maior parte da população do país, conforme o exposto no 

próximo tópico deve ter estes objetivos, também, na elaboração de seu planejamento 

urbano. 

Quando observado o princípio da função social da cidade, consequentemente, esta 

proporcionará uma vida com mais qualidade aos seus habitantes. 

É passível notar, assim, a importância do alcance das funções sociais da cidade. 

Essa importância decorre, não apenas da necessidade de atingir os objetivos constitucionais 

expostos em seu artigo 3º, mas da própria realidade econômica, ambiental e social do ser 

humano. 

                                                           

8 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Op cit, p. 550. 
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3 ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO PARA CUMPRIMENT O DA 
FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE  

 

 

O direito urbanístico, assim como o direito ambiental, trata do meio ambiente, mas 

com ênfase na proteção da urbe, como forma de garantir a qualidade do crescimento 

urbano. Neste sentido, a Constituição Federal, em seus artigos 182 e 183, conforme o já 

mencionado, dispõe sobre a “política de desenvolvimento urbano”, a qual busca manter 

sadio o meio ambiente urbano e garantir a qualidade de vida de seus habitantes. Sobre o 

termo “urbanismo”, Elida Sá e Isa Brito9 ensinam que: 

O termo ‘urbanismo’ é derivado do latim urbes. Inicialmente a sua constituição foi 
liga à arte, face à necessidade estática de embelezamento e estava inserida no 
contexto social e histórico da época em que foi criada, [...]. Atualmente o urbanismo 
é considerado a técnica, a ciência e a arte de planejar a cidade, disciplinando seu 
crescimento, suprindo as necessidades básicas do homem. 

Desta forma, o urbanismo tem o significado de “aprimoramento” da vida de uma 

cidade, buscando, portanto, um desenvolvimento, o qual, para continuar sendo proveitoso e 

mantenedor, deve respeitar o meio ambiente, a sociedade e a economia. 

Esta ideia está clara na Constituição Federal. Enquanto o artigo 21, XX, da 

Constituição Federal dispõe sobre a responsabilidade da União acerca da instituição de 

diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano, em seus artigos 182 e 183, conforme o já 

mencionado, ela dispõe sobre a “política de desenvolvimento urbano” a ser executada pelo 

Município a qual busca manter sadio o meio ambiente urbano e garantir a qualidade de vida 

de seus habitantes. Dito de outro modo, José Afonso da Silva10 elucida que: 

A política Urbana busca realizar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, sendo que o § 1º da art.182 define 
o Plano Diretor como instrumento básico dessa política. Tudo isso, em última 
análise, quer dizer que a Política Urbana, tem por objeto construir e ordenar um meio 
ambiente urbano equilibrado e saudável. 

É claro, conforme o que ensina o ilustre professor ao citar o artigo 182 da 

Constituição Federal, que o plano diretor é um instrumento básico para o cumprimento da 

                                                           

9 SÁ, Elida; BRITO, Isa. O planejamento como construção da cidadania. Direito Ambiental , São Paulo, v. 7, n. 2, 
p.34-53, jul./set. 1997 p. 53. 
10 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional . 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 221. 
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função social da cidade. Todavia, o ente federativo responsável por este cumprimento tem 

um leque enorme não taxativo de instrumentos da política urbana, os quais estão descritos 

no Estatuto da Cidade, em seu artigo 4º. Ao final deste, estão o EIA (estudo prévio de 

impacto ambiental) e o EIV (estudo prévio de impacto de vizinhança). Estes dois 

instrumentos visam proteger o ambiente, seja ele o natural ou o artificial. 

Sobre o ambiente urbano. A Constituição, em seu artigo 23, VI, determina que é 

responsabilidade de todos os entes Federativos a proteção do meio ambiente contra todas 

as formas de poluição. Já em seu artigo 183, determina que é responsabilidade municipal a 

organização urbana, de maneira a garantir a salubridade dos munícipes. 

Evidentemente, esse ordenamento urbano deve respeitar os preceitos do artigo 225 

da Constituição que delimita que “todos tem o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado”11, bem como, o artigo 5º que trata da função social da propriedade. E para que 

a função social da propriedade urbana seja realizada é necessário seguir o que delimita o 

artigo 182 da Constituição Federal12: 

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. 

[...] 

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

Fundamentalmente, o Município exerce um papel de destaque no cumprimento 

desta função social, conforme entende José Afonso da Silva13: 

Em verdade, as normas urbanísticas municipais são as mais características, porque 
é nos Municípios que se manifesta a atividade urbanística na sua forma mais 
concreta e dinâmica. Por isso, a competência da União e do Estado esbarra na 
competência própria que a Constituição reservou aos Municípios [...]. 

Sob este prisma, o Município tem o dever de garantir o crescimento equilibrado da 

cidade. E, para isso, é necessário que o Município delimite a forma de uso e ocupação do 

solo, conforme preceitua o artigo 30, VIII, da Constituição Federal. O crescimento urbano 

que não se enquadra nos parâmetros legais estipulados, não provoca, apenas, a queda da 
                                                           

11 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.  Brasília, 5 out. 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 11 abr. 
2015. 
12 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.  Brasília, 5 out. 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui% C3%A7ao.htm>. Acesso em: 11 abr. 
2015. 
13 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. p. 62. 
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qualidade de vida local e a degradação ambiental, mas também, permite a ocorrência de 

desastres naturais. 

Por este motivo, o Município, além delimitar a forma de uso e ocupação do solo, 

deve atender o estabelecido na Lei nº 12.608/1214 em seu artigo 8º: 

III - incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal; 

IV - identificar e mapear as áreas de risco de desastres; 

V - promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações 
nessas áreas; 

[...] 

VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a 
intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das 
edificações vulneráveis; 

VIII - organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em 
situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança; 

IX - manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos 
extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações 
emergenciais em circunstâncias de desastres; 

[...] 

XI - realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de 
Proteção e Defesa Civil; 

XIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres. 

Para auxiliar o Município nesta tarefa, o artigo 4º do Estatuto da cidade, conforme o 

já explicado, trata dos instrumentos do planejamento. Vale citar alguns: o plano diretor; a 

disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo, o zoneamento ambiental; o plano 

plurianual, as diretrizes orçamentárias e orçamento anual, a gestão orçamentária 

participativa, os planos, programas e projetos setoriais e os planos de desenvolvimento 

econômico e social15. 

O zoneamento é mais um instrumento que cumpre um papel elementar. Nesse 

sentido, José Afonso da Silva16 define que "o zoneamento pode ser entendido como um 

                                                           

14 Lei n. 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa 
Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as Leis 
nos 12.340, de 1o de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 
8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências. Diário Oficial 
[da] União , Brasília, 11. abr. 2012. Disponível em: <http:// http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2012/Lei/L12608.htm>. Acesso em: 20 out.2014. 
15 Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Diário Oficial [da] União , Brasília, 10. set. 2001. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 5 abr.2012. 
16 SILVA, p. 237. 
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procedimento urbanístico destinado a fixar os usos adequados para as diversas áreas do 

solo municipal", delimitando assim, as áreas passíveis de ocupação e as que devem ser 

preservadas, conforme as particularidades de cada cidade. 

O controle do espaço promovido pelo efetivo zoneamento garante um equilíbrio na 

distribuição geográfica da população, em sua densidade, no sistema de produção, de 

trabalho e de locomoção, de modo que a cidade tenha condições de manter a qualidade 

social, econômica e ambiental, constituindo o tripé da sustentabilidade, que possui respaldo, 

inclusive, na Constituição Federal. 

Assim, é certo que o planejamento urbano, de uma forma geral, é o meio capaz de 

fazer o Município alcançar o seu objetivo no que diz respeito ao desenvolvimento salutar da 

cidade. Este deve ser transparente. Isto, para atender, também, o princípio da publicidade. 

De todo modo, o adequado planejamento urbano permite, inclusive, que a população possa 

o acompanhar, conforme explicam Elida Sá e Isa Brito17: 

[...] o planejamento permite que a população tome conhecimento dos destinos que 
os políticos desejam atribuir à cidade, participação das decisões ou tendo 
oportunidade de se opor a elas, evitando-se o fato consumado. Planejar é uma 
decisão política que deve ser lastreada na técnica, orquestrada para transformar a 
realidade existente, permitindo ao Estado se organizar para atingir, com eficiência e 
baixo custo, seus objetivos. 

Explana-se, assim, a importância que o planejamento urbano tem na garantia da 

função social da cidade, principalmente, aquele que deve ser desempenhado pelo 

Município, tendo em vista que, não obstante o papel deste estar descrito na Constituição 

Federal, são as populações e autoridades locais que conhecem os problemas sociais, 

econômicos e ambientais da cidade, podendo os identificar e os resolver com mais 

facilidade que as demais unidades da federação. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 

                                                           

17 SÁ, Elida e BRITO, Isa. O planejamento como Instrumento da Construção da Cidadania: Revista de Direito 
Ambiental . Revista dos Tribunais, v. 7, São Paulo, Jul/Set de 1997, p. 44. 
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Como ilação ao exposto sobre a relação entre a função social da cidade e o 

planejamento urbano, é passível dizer que, para o alcance desta função social, como forma 

de garantir a adequada qualidade de vida urbana, é necessário: 

I. que a cidade busque o cumprimento dos direitos estabelecidos nos artigos 5º 

e 6º da Constituição Federal; 

II. que o Município realize o planejamento urbano determinado na legislação, 

tanto na constitucional quanto na infraconstitucional, como o Estatuto da Cidade, fazendo 

uso dos instrumentos da política urbana, como o plano diretor, zoneamento e estudos 

prévios de impacto ambiental, de vizinhança e seus relatórios, assim como permitir o 

acompanhamento deste planejamento pela população; 

III. que todos busquem a sustentabilidade urbana, a qual é possível através do 

equilíbrio da sociedade com a economia e o ambiente natural. 
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