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RESUMO  

Este artigo trata da regulação e implementação do instrumento de política urbana denominado como 

Transferência do Direito de Construir (TDC) pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal n.10257 de 10 de julho 

de 2001), disponível para ser adotado pelos municípios brasileiros, mediante lei municipal baseada em 

seus Planos Diretores. A lei federal define a TDC em linhas gerais, em seu artigo 35, como a autorização 

do poder público ao proprietário de imóvel urbano, a exercer em outro local, ou alienar, o direito de 

construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o imóvel for 

considerado necessário para determinados fins públicos. O trabalho parte da explicitação e discussão de 

algumas das principais questões que surgem quando da implementação do instrumento para cada uma das 

finalidades previstas. Para tanto, são apresentados os resultados de estudo sobre experiências de 

implementação da TDC em cinco municípios: Porto Alegre/RS, com a utilização da TDC na implantação 

de uma nova avenida perimetral; Natal/RN, em um caso de proteção ambiental; Nova Lima/MG, em um 

caso que passa pela doação de terreno, para fins ambientais; Curitiba/PR, que faz uso da TDC para 

preservação de seu patrimônio cultural; e Salvador/BA, onde a TDC foi implementada para fins de 

regularização fundiária. O estudo realizado revela que as questões presentes na implementação do 

instrumento são principalmente advindas de lacunas nas legislações municipais e de entendimentos 

equivocados dos propósitos da TDC, de suas potencialidades e seus limites. Esses resultados são então 

tomados como bases para uma elaboração sobre a regulação municipal do instrumento, com foco nos 

elementos essenciais a serem considerados para a implementação da TDC como instrumento coadjuvante 

da política urbana municipal.   

 

Palavras-chave: Transferência do Direito de Construir, Estatuto da Cidade, política urbana, políticas 

públicas, desenvolvimento urbano. 
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ABSTRACT 

This article deals with the regulation and implementation of the urban policy instrument known as 

Transfer of Building Rights (TDC) by the City Statute (Federal Law n.10257 of July 10, 2001), available 

to be adopted by Brazilian municipalities. The federal law defines TDC broadly, in its article 35, as the 

authorization of public power to the owner of urban property, to exercise in another place, or to alienate, 

the building rights defined in the Master Plan or in related urban legislation, when the property is deemed 

necessary for certain public goals. The study starts by making explicit and discussing some of the main 

issues that arise when implementing the instrument for each of the goals defined by law. To do so, the 

results of a study on TDC implementation experiences are presented in five cities: Porto Alegre / RS, with 

the use of TDC in the implementation of a new perimeter avenue; Natal / RN, in a case involving 

environmental protection; Nova Lima / MG, with a case of donation of land for environmental benefits; 

Curitiba / PR, which makes use of TDC to preserve its cultural heritage; and Salvador / BA, where TDC 

was implemented for land regularization purposes. The study reveals that the implementation issues of the 

instrument are mainly due to gaps in municipal legislations and misunderstandings of the purposes in 

using the TDC, its potentials and limits. These results are then taken as bases for an elaboration on the 

municipal regulation of the instrument, focusing on the essential elements to be considered for the 

implementation of the TDC as a supporting instrument of municipal urban policy. 

 

Key-words: Transfer of Building Rights, City Statute, urban policy, public policies, urban development. 
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1. INTRODUÇAO 

A Transferência do Direito de Construir (TDC) é um instrumento da política urbana brasileira 

previsto no art. 35 do Estatuto da Cidade1, mediante o qual o poder público municipal faculta ao 

proprietário de imóvel urbano, por autorização legal, exercer em outro local, ou alienar, o direito 

de construir legalmente definido não utilizado em seu terreno, total ou parcialmente. 

Importa destacar a vinculação do imóvel ao interesse público como condição para concessão de 

TDC, quando esse for considerado necessário para fins de implantação de equipamentos urbanos 

e comunitários, assim como para preservação de imóveis considerados de interesse histórico, 

ambiental, paisagístico, social ou cultural, ou ainda quando servir a programas de regularização 

fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse 

social. O Estatuto da Cidade também autoriza a doação do imóvel ao poder público em troca do 

benefício da TDC, avaliado o interesse público pela transmissão da propriedade do imóvel. 

A TDC pode ser utilizada, basicamente, de duas maneiras. Em primeiro lugar, como mecanismo 

negocial para a aquisição de terrenos para fins de interesse público, alternativo à desapropriação. 

Segundo, servindo de compensação aos proprietários cujo direito básico de construir tenha sido 

limitado em virtude de algum interesse público. Tais possibilidades, adotadas dependendo da 

situação de aplicação da TDC, representam a versatilidade do instrumento e sua aplicação em 

diversas situações, conforme as necessidades específicas de cada caso. 

A consolidação do entendimento de que todo proprietário de terreno urbano teria direito de 

construir até um patamar mínimo surge, no Brasil, na década de 1970 juntamente com a noção 

de Solo Criado (Azevedo Netto et al., 1977: 10). De modo complementar, propõe-se que o 

proprietário que sofra limitações neste patamar mínimo usufrua do benefício da transferência do 

direito de construir. Desde então, as ideias subjacentes à TDC vêm sendo adotadas pelas 

administrações municipais com denominações, regulamentação e implementação diferenciadas.  

Esta variedade de formas de implementação persiste mesmo após o Estatuto da Cidade ter 

estabelecido os propósitos básicos da utilização do instrumento, pois deixou a cargo do 

planejamento municipal e sua legislação decorrente a definição das condições específicas para 

aplicação da TDC em cada município.   

Tais diferenças evidenciam o ensejo de uma avaliação a respeito das interpretações sobre como 

operacionalizar a TDC e de sua evolução como ferramenta auxiliar no financiamento da 

urbanização, com o objetivo de compreender as diferenças e semelhanças do instrumento em 

diversas experiências municipais recentes. A identificação de elementos na regulamentação da 

TDC e suas repercussões em casos concretos é ferramenta fundamental para o aprimoramento de 

sua utilização no planejamento municipal.  

 

 

                                                 

1 Lei Federal nº 10 527, de 10 julho de 2001, que regulamentou a política urbana nacional - artigos 182 e 183 na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 
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2. METODOLOGIA 

Este trabalho expressa resultados parciais de pesquisa sobre a regulamentação e implementação 

de instrumentos de política urbana voltados para a gestão municipal de direitos de construir em 

municípios brasileiros, especialmente a OODC e a TDC 2. 

Assim, este estudo tomou como base o levantamento de legislações municipais vigentes – planos 

diretores e leis municipais específicas da TDC, bem como as legislações precedentes e não mais 

em vigor, mas que já previam a TDC.  

O estudo foi desenvolvido mediante a investigação de experiências de implementação do 

instrumento em cinco municípios, segundo as finalidades da TDC e situações de doação ou não 

do terreno ao poder público. A seleção dos casos considerou as diferentes possibilidades de 

utilização da TDC previstas na lei federal, bem como seus diversos desdobramentos. 

A análise comparativa da forma como a TDC é regulamentada e implementada evidenciou 

diferenças e semelhanças nos diversos municípios, bem como a variedade de interpretações 

quanto aos fundamentos e os diversos aspectos do instrumento que, em conjunto, podem 

favorecer ou debilitar sua aplicabilidade. 

3. APRESENTAÇÃO DOS CASOS  

Nesta seção, são apresentados casos da utilização da TDC, organizados de acordo com os fins 

previstos no Estatuto da Cidade para os quais o instrumento é utilizado: um caso para fins de 

implementação de uma nova avenida perimetral, em Porto Alegre/RS; dois casos de Proteção 

Ambiental, em Natal/RN e Nova Lima/MG, sendo que este último passa pela doação de terreno 

para fins ambientais; um de Preservação do Patrimônio Cultural, em Curitiba/PR; e um de 

Regularização Fundiária, em Salvador/BA. As experiências municipais revelam peculiaridades 

conforme os fins para os quais o instrumento é utilizado, que contribuem para a compreensão 

dos problemas decorrentes de lacunas ou equívocos na legislação relativa à TDC. 

A análise de cada um dos casos aqui selecionados é precedida das bases adotadas, em cada 

município, para a regulamentação da TDC, bem como outras regulamentações locais que 

dialogam com a implementação da TDC nas finalidades específicas analisadas. Em cada caso, 

são analisados elementos como os coeficientes de aproveitamento básico (CA básico), CA 

máximo ou outros parâmetros que representem os limites urbanísticos em cada área da cidade, as 

fórmulas de cálculo da quantidade de metros quadrados a transferir, as fórmulas de equivalência 

de valores entre áreas, dentre outros critérios gerais ou mais específicos considerados relevantes 

em cada experiência.   

 

                                                 

2 A pesquisa conta com bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq e contou com o financiamento do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq (PIBIC/CNPq) e do Programa de Pós-Doutorado CAPES 

(PNPD/CAPES). 
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3.1. Porto Alegre, RS 

3.1.1. Bases da Regulamentação 

Nos anos 1970, o Decreto Municipal n. 5162/1975 possibilitou que proprietários cujos imóveis 

fossem atingidos parcialmente por traçado viário ou previsão de implantação de áreas verdes 

pudessem utilizar o direito de construir dessa parcela não edificável na parte remanescente de 

seu terreno, a partir da transferência da respectiva parcela afetada ao domínio do município de 

Porto Alegre.  

Em 1979, o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Porto Alegre amplia as 

possibilidades de utilização dessa ferramenta, autorizando seu uso para as áreas vinculadas a 

recuos viários projetados, abertura de vias e instalação de equipamentos urbanos; foi também 

autorizada nesta lei a alienação a terceiro da faculdade de construir.  

O instrumento é definido pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto 

Alegre – Lei n. 434/1999, como Transferência de Potencial Construtivo, que possibilita ao 

Município autorizar a transferência do direito correspondente à capacidade construtiva das áreas 

vinculadas ao sistema viário projetado, à instalação dos equipamentos públicos e à preservação 

de bens tombados, como forma de pagamento em desapropriação ou outra forma de aquisição.  

Um ano antes da aprovação desse plano diretor, o município aprovou a Lei Complementar n. 

409, que instituiu o Plano de Incentivo para Permutas de Índices Construtivos nos imóveis 

atingidos pelo traçado da 3ª Avenida Perimetral. Esse dispositivo também concedia acréscimo de 

índices à área a ser permutada em certos locais, como uma espécie de bônus, condicionando o 

benefício à adesão do proprietário no prazo máximo de trinta dias consecutivos a contar da data 

da primeira convocação do Escritório de Aquisições da III Perimetral, redução do benefício após 

mais trinta dias e a perda do bônus após sessenta dias.  

Em 2012, a Lei n. 703 passa a regulamentar o instrumento para uso específico em obras 

vinculadas à Copa de Futebol FIFA de 2014, com a criação do Fundo da Copa do Mundo de 

2014 (Funcopa), destinado à arrecadação e à aplicação de valores decorrentes da alienação dos 

Índices da Copa de 2014, regulamentado pelo Decreto n. 18368 de 2014. Os recursos desse 

fundo foram vinculados ao financiamento da implantação das obras de infraestrutura, das 

aquisições e das desapropriações, das despesas administrativas e judiciais dela decorrentes, das 

áreas vinculadas ao sistema de transporte e viário projetado, da instalação de equipamentos 

públicos, praças e parques, na preservação de bens tombados, nos programas de reassentamento 

e realocação de famílias atingidas pela implantação das obras e nas demais hipóteses previstas no 

art. 26 do Estatuto da Cidade. 

3.1.2. Avaliação da Experiência de Porto Alegre 

A experiência do município de Porto Alegre é um caso paradigmático do uso da TDC para a 

aquisição de terrenos necessários para a execução de obras de infraestrutura urbana. O 

instrumento foi utilizado em larga escala para a execução da 3ª Avenida Perimetral de Porto 

Alegre, como forma alternativa na aquisição dos imóveis. 
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Nos anos 1990, a Prefeitura de Porto Alegre firmou um contrato com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) para o financiamento de um importante eixo viário previsto desde o 

primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Porto Alegre – a 3ª Avenida Perimetral, 

com uma extensão de 12,3 km de via. O contrato previa que os recursos somente seriam 

liberados com a finalização das desapropriações dos terrenos necessários à obra, com a posse 

formal dos imóveis pela prefeitura.  

O uso do instrumento possibilitou uma maior agilidade na formalização da posse dos imóveis 

envolvidos e a liberação dos recursos para a execução das obras. Na época, o instrumento 

denominado Permuta por Índices Construtivos já havia sido utilizada para a aquisição de 650 

imóveis na cidade, com uma área total de aproximadamente 175.500 m2, no perídio de 1975 a 

1997. A partir de 1998, quando foi criado o Escritório de Aquisição, foram transferidos para o 

município 131.569,59 m2 de terrenos (UZON, 2013). 

O Escritório de Aquisição foi criado pelo governo municipal como uma estrutura administrativa 

ligada diretamente à Secretaria da Fazenda, e era responsável por informar aos proprietários 

sobre o uso da TDC e os procedimentos jurídicos para a transferência da propriedade dos 

imóveis para o município, bem como por todas as aquisições de imóveis, por meio de 

desapropriações, permutas por outros imóveis, e participação no reassentamento dos ocupantes 

irregulares em áreas próximas, liberação dos pagamentos aos expropriados e pelo 

desenvolvimento de um cadastro dos imóveis atingidos (UZON, 2013). Essa organização da 

estrutura administrativa facilitou a expressiva adesão dos proprietários de imóveis ao programa 

de TDC. 

O uso TDC para a aquisição de imóveis para a execução da 3ª Perimetral foi significativo, 

representando uma economia de aproximadamente 50% no uso de recursos do orçamento com 

desapropriações. Tal resultado foi diretamente impactado pela existência de um mercado de 

compra e venda de direitos de construir adicionais implementada no município mediante o 

instrumento denominado Solo Criado. A prefeitura promovia os leilões periodicamente para a 

aquisição dos direitos adicionais aos interessados em construir acima de dos patamares básicos 

de edificabilidade (chamados, em Porto Alegre, de índices privados), de acordo com os estoques 

disponíveis por região de planejamento. Logo no período imediatamente anterior às negociações 

dos imóveis necessários à execução da obra, o município suspendeu a realização dos leilões, 

reforçando assim a demanda pela compra de direitos de construir. Segundo Uzon (2013), a 

estratégia foi tão eficiente na promoção da liquidez dos direitos de construir que houve casos em 

que o ‘direito de construir’ passou a valer mais do que o próprio terreno de onde ele se originava.  

Além da suspensão temporária dos leilões e dos incentivos por adesão, a autora, coordenadora do 

processo, conta (UZON, 2013) que os negociadores do Escritório de Aquisição informavam aos 

proprietários sobre a possibilidade de maiores ganhos com a venda dos índices após a finalização 

das obras, quando os terrenos estivessem mais valorizados em decorrência dos efeitos positivos 

das obras. Em sua avaliação, os proprietários obtinham melhores ganhos quando utilizavam o 

direito de construir na área remanescente de seus próprios terrenos, na área da avenida, com a 

dupla apropriação da valorização. 

A boa recepção do instrumento pelos expropriados foi também proporcionada devido à 

possibilidade de os proprietários receberem a indenização em dinheiro, caso não tivesse interesse 

em receber a TDC. Por outro lado, os incorporados imobiliários ficaram insatisfeitos pela 

ausência de realização de leilões no período e a consequente elevação dos preços pelos 

detentores do direito de construir. Segundo Uzon (2013), o uso do instrumento teve como 

vantagem a agilidade em relação ao processo de desapropriação propriamente dito, bem como a 
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redução dos processos judiciais e dos riscos de incorporação da valorização geral pela obra 

pública, que usualmente resultam em aumento imprevisto dos custos inicialmente orçados para o 

pagamento das indenizações.   

Por outro lado, observou-se que o sucesso da TDC em Porto Alegre inibiu a aquisição por 

particulares de direitos de construir mediante o instrumento denominado Solo Criado, o qual 

possuía regras mais restritivas e era disponibilizado pela prefeitura mediante leilão, enquanto o 

direito de construir proveniente da TDC poderia ser comprado diretamente a particulares. Além 

disso, é importante frisar que a economia de recursos para o pagamento das desapropriações 

debilitou, por outro lado a arrecadação via Solo Criado, ou seja, o que foi arrecadado pela 

prefeitura com a TDC deixou de ser arrecadado com a OODC (FURTADO et al. 2007). 

Outra crítica importante é a da consolidação dos “índices privados”, ou seja, o reconhecimento 

de potenciais construtivos autorizados pelo zoneamento municipal como direitos adquiridos dos 

proprietários, uma interpretação legal hoje totalmente superada em âmbito nacional.  

3.2. Natal, RN 

3.2.1. Bases da Regulamentação 

O instrumento da TDC é previsto na legislação de Natal/RN desde 1994, com sua inserção no 

Plano Diretor do Município (Lei Municipal n. 7 de 1994). O Plano Diretor (PD) de 1994 criou 

três zonas para o planejamento do território: a zona de adensamento básico, a adensável e as 

zonas ambientais (denominadas de Zonas de Preservação Ambiental – ZPA). Sobre as zonas 

ambientais, recaíam restrições de uso do solo; em algumas delas, a restrição para a construção 

era total. As zonas de proteção ambiental representavam, então, 40% da área territorial do 

município (SILVA, 2014). 

No período de vigência daquele PD, o direito de construir advindo de TDC somente poderia ser 

recepcionado em terrenos localizados na zona adensável, onde existisse estoque de área, definido 

a partir de quadro com previsão do uso total de área construída por bairro (art. 48). O PD contava 

com uma fórmula para a aplicação do instrumento, que considerava os valores venais do metro 

quadrado dos terrenos envolvidos (art. 48, § 3°), baseados na Planta Genérica de Valores do 

município. A forma da TDC prevista nesse PD não implicava a transferência da propriedade do 

imóvel e as operações de TDC deveriam ser registradas em cadastro específico (art. 48, § 6°), 

com a limitação de TDC a apenas uma vez (art. 48, § 5°). 

No período de vigência desse PD (1994 a 2007), a TDC não foi utilizada em Natal. As razões 

para isso, segundo Silva (2014) foram a existência de estoques fundiários ainda vazios, a 

concorrência com a Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) e o desconhecimento 

técnico e jurídico tanto por parte do Poder Público municipal quanto por parte do mercado. A 

revisão do Plano Diretor (Lei Municipal n. 82 de 2007) mantém o instrumento, porém com 

alterações importantes.  A fórmula de cálculo foi retirada, bem como o mecanismo de 

equiparação dos preços dos terrenos transmissor e receptor. Era esperada a regulamentação da 

TDC por lei específica em um prazo de seis meses, o que não ocorreu. As modificações no plano 

diretor também ampliaram as possibilidades de uso da TDC para além das zonas de proteção 

ambiental, envolvendo também as áreas non aedificandi (com proibição integral de construção), 

o centro histórico e a Área de Especial Interesse Social (art. 66), e também como forma de 

indenização a proprietários afetados por obras de infraestrutura urbana (SILVA, 2014). 
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A experiência do uso da TDC em Natal, segundo o autor, “mostrou-se frágil, não apenas pela 

ausência de regulamentação do instrumento, mas também pela própria forma de interpretar sua 

natureza compensatória” (p. 11).  

3.2.2. Avaliação da Experiência de Natal  

A partir de 2008, alguns casos de uso da TDC foram efetivados. Entre os anos de 2008 e 2011, a 

Prefeitura Municipal de Natal autorizou cinco processos de TDC, que englobavam um total de 

617.712,23 m² de direito de construir. Desse total, 80,81% são “decorrentes de uma única grande 

gleba localizada na Zona de Proteção Ambiental 01 (ZPA01)” (SILVA, 2014, p. 10). As demais 

autorizações de TDC beneficiaram três proprietários de terrenos localizados no bairro de Capim 

Macio e outro localizado na ZPA 05. 

A análise de processos e laudos elaborados a pedido do Ministério Público estadual realizada por 

Silva (2011) indica que a TDC oriunda do bairro Capim Macio foi utilizada em áreas de intensa 

valorização imobiliária. O potencial construtivo foi utilizado no próprio bairro de origem, onde 

não há zona adensável. 

Uma crítica importante à implementação da TDC em Natal diz respeito à ampliação das zonas de 

utilização do instrumento, pelo PD de 2007. A inclusão de áreas non aedificandi, como as das 

dunas do bairro de Ponta Negra, permitiram a utilização da TDC de forma inadequada, apenas 

como forma rápida de indenização, em substituição à desapropriação indireta (SILVA, 2014). 

Outra irregularidade do caso foi o uso arbitrário de um coeficiente de 2,65 em áreas onde os 

terrenos possuem, tal como previsto no PD, coeficiente de aproveitamento básico igual a 1,2. O 

benefício excessivo aos proprietários apresentou-se também no pagamento de indenização 

adicional em dinheiro. 

Um problema importante verificado no caso de Natal foi a retirada, no PD de 2007, da fórmula 

de equivalência entre valores dos terrenos transmissores e receptores, existente no plano anterior. 

A ausência de regulamentação posterior perpetuou tal problema. Atualmente, o instrumento 

permanece carente de regulamentação mais detalhada no município.  

O atual plano diretor define que a TDC será efetuada mediante autorização especial a ser 

expedida pelo órgão municipal de planejamento urbano e meio ambiente, na qual será 

especificada, em metros quadrados, a área a ser transferida, sem referência a qualquer fórmula de 

equivalência. Ou seja, o cálculo da quantidade de metros quadrados transferidos para o terreno 

receptor não incorpora as diferenças de valores dos terrenos envolvidos. 

Natal é também exemplo de um problema comum em municípios que aplicam simultaneamente 

a TDC e a OODC:  a concorrência entre os instrumentos, quando um deles se apresenta mais 

vantajoso para o proprietário do terreno, tanto em relação ao valor quanto à facilidade de 

aquisição de direito de construir adicional (FURTADO et al., 2007). Essa situação pode ter 

contribuído para a existência de poucos casos de TDC em Natal, em que a aquisição de direito de 

construir adicional mediante o instrumento da OODC era financeiramente mais vantajosa. A 

cobrança da contrapartida da OODC tem como base o Custo Unitário Básico da Construção 

Civil (CUB) e a taxa cobrada corresponde, hoje, a 4% do valor do CUB do empreendimento, 

sem que sejam consideradas as diferenças de preços e de valorização nas distintas áreas da 

cidade.  
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3.3. Nova Lima, MG 

3.3.1. Bases da Regulamentação 

A TDC é prevista na legislação de Nova Lima em 2007, com a aprovação do Plano Diretor 

Municipal – Lei n. 2007, de 28 de agosto de 2007 (art. 93, inc. XXV). O uso do instrumento é 

autorizado para a implantação de parques municipais (art. 37, parágrafo único), mediante lei 

específica. O PD determina a dedução da área utilizada para o cálculo da TDC (art. 107) e a 

possibilidade de suspensão dos instrumentos da Outorga Onerosa do Direito de Construir 

(OODC) e da TDC em caso de saturação do estoque de potencial construtivo (art. 116, § 5º).  

No plano diretor, o único critério para as áreas transmissoras é a possibilidade de uso do 

instrumento para a viabilização de implantação de parques municipais (art. 37, parágrafo único). 

A determinação dos imóveis suscetíveis a receber o direito de construir transferido deve ser 

indicada por lei específica sobra a aplicação da TDC (art. 107, § 2º). 

Em 2008, a Câmara Municipal aprova a lei específica para a aplicação da TDC: a Lei n. 2049, 

que autoriza o Executivo Municipal a receber os lotes da quadra 21B, localizados no bairro Vila 

Castela; a área passa a ser propriedade do município para ser incorporada ao Sistema de Áreas 

Verdes municipal.  Essa operação concedeu aos doadores da área um potencial construtivo de 

72.816 m2, que correspondia à área total dos terrenos doados ao município (AMORIM, 2015, p. 

9). 

No mesmo ano, o Decreto n. 2945 passa a disciplinar a emissão e a aplicação das Certidões de 

Transferência do Potencial Construtivo e indica como áreas receptoras do direito de construir as 

zonas denominadas Zona de Uso Predominantemente Residencial 2B (ZOR 2B), Zona de Uso 

Predominante de Comércio e Serviços 3 (ZOCS 3) e Zona Especial de Revitalização urbana 

(ZERUR). O decreto também determina que os imóveis receptores poderão ter o coeficiente de 

aproveitamento aumentado em até três vezes a área do terreno.  

3.3.2. Análise da Experiência de Nova Lima  

O caso de Nova Lima exemplifica o uso da TDC para a preservação de áreas de interesse 

ambiental, com a possibilidade do uso do instrumento para a criação de parques municipais, com 

a doação da propriedade do terreno ao poder público A TDC foi utilizada para a incorporar uma 

área ao Sistema de Áreas Verdes do município, por meio da Lei n. 2049/2008, com 

regulamentação pelo Decreto n. 2945/2008.  

A análise da experiência de Nova Lima feita por Amorim (2015) explicita as consequências de 

lacunas na legislação referente à TDC e os problemas da incoerência da lei específica da TDC 

com o plano diretor. Conforme a autora, “a forma como os instrumentos foram aprovados e estão 

sendo utilizados tem contribuído para a valorização imobiliária da terra, especulação do solo e 

desigualdade social”, além de ter favorecido o adensamento exagerado em áreas sem 

infraestrutura urbana (p. 15). 

Nesse caso, tanto o PD quanto a lei específica da TDC não determinaram uma fórmula de 

equivalência para a TDC entre terrenos com valores diferenciados. A inexistência de fórmula de 

equivalência na legislação que regulamentou a TDC no município possibilitou a transferência de 
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direito de construir de terrenos transmissores (chamados de geradores de transferência de 

potencial construtivo pelo Decreto n. 2945/2008) para terrenos com valores do metro quadrado 

até cinco vezes maiores. Segundo Amorim (2015), o valor do metro quadrado do terreno na área 

cedente era, em 2007, de R$ 298,61. Já o valor do metro quadrado nas áreas passíveis de receber 

o potencial eram os seguintes: ZOR 2 – R4 236,07; ZERUR - de R$ 374,39 a R4 893,27; ZOCS3 

– de R$ 957,07 a R$ 1531,32.  

Outra questão importante a ser apontada no caso de Nova Lima é a inclusão de zona não prevista 

no plano diretor como passível de receber o direito de construir adicional. De acordo com o PD 

de 2007, é permitido ao poder executivo outorgar onerosamente o direito de construir acima do 

coeficiente de aproveitamento básico em até quatro vezes a área do lote, nas zonas ZOR 2B e 

ZOCS3 (art. 116, §7º). A Lei n. 2049/2008, no entanto, autorizou a recepção do direito de 

construir transferido na ZERUR, não definida como área adensável no plano diretor e, portanto, 

não prevista como área receptora do direito de construir adicional. Ainda que o plano diretor 

tenha determinado que a lei específica da aplicação da TDC será indicada por lei específica (art. 

107, § 2º), tal determinação deveria ser coerente com a definição das áreas adensáveis indicadas 

pelo plano diretor. 

Amorim (2015) também aponta discrepância entre os zoneamentos das áreas cedentes e das áreas 

receptivas determinadas pela Lei n. 2049/2008 e pelo Decreto n. 2945/2008. Enquanto nas áreas 

cedentes o uso é residencial, nas áreas receptoras o uso é comercial e de serviços.   

3.4. Curitiba, PR 

3.4.1. Bases da Regulamentação 

A legislação de Curitiba, a partir da década de 1980, passa a instituir incentivo construtivo para a 

preservação de imóveis de valor cultural, histórico ou arquitetônico, por meio da Lei Municipal 

n. 6337, de 28 de setembro de 1982. Esse incentivo consistia na “autorização para ser erigida 

construção acima dos limites previstos pela legislação em vigor, mediante o compromisso formal 

do proprietário do imóvel de valor cultural, histórico ou arquitetônico de preservá-lo segundo 

orientação da Prefeitura Municipal” (art. 2º). O incentivo construtivo era concedido para a 

construção no próprio terreno do imóvel preservado; nos casos em que não fosse possível 

edificar no terreno do imóvel de interesse de preservação, o direito de construir poderia ser 

transferido para outro imóvel, mediante interveniência da Prefeitura Municipal (art. 4º). 

O Decreto n. 410 de 1982 regulamentou a Lei n. 6337 e estabeleceu regras para a transferência 

do incentivo construtivo, como a sua autorização somente para imóveis localizados nos Setores 

Especiais Estruturais, o respeito à proporcionalidade entre os coeficientes de aproveitamento do 

solo do imóvel a preservar e do imóvel beneficiário, por intermédio de um fator de redução, e o 

limite de 20% (vinte por cento) do potencial construtivo do imóvel a ser recepcionado por 

transferência do imóvel beneficiado. Esse decreto também determinava a obrigação de anotação 

na certidão fornecida pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) ao 

proprietário do imóvel a ser preservado e a proibição de nova transferência do potencial 

edificável transferido. 

Em 2000, a OODC e a TDC foram formalmente instituídas em Curitiba, tendo esta última, 

denominada como Transferência do Potencial Construtivo (TPC), sido regulamentada pela Lei n. 

9803, de 3 de janeiro de 2000, que permite ao “proprietário de um imóvel impedido de utilizar 
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plenamente o potencial construtivo definido na Lei de Zoneamento e Uso do Solo, por limitações 

urbanísticas relativas à proteção e preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Natural e 

Ambiental definidas pelo Poder Público, inclusive tombamento”, transferir parcial ou totalmente 

o potencial não utilizável desse imóvel, mediante autorização do poder público (art. 1º).  

Conforme a legislação, A TPC também pode ser concedida como forma de indenização aos 

proprietários, em desapropriações para fins de interesse público. Essa lei já trazia uma fórmula 

de equivalência para a TPC, considerando-se os valores do metro quadrado dos terrenos 

envolvidos, com base nos valores utilizados para a cobrança do Imposto de Transmissão 

Intervivos de Bens Imóveis. Com a revisão do PD em 2004 (Lei n. 11.266, de 16 dezembro de 

2004), as finalidades do uso da TDC são ampliadas. 

Em 2012, o Decreto n. 1850 alterou algumas condições para a concessão e transferência de 

potencial construtivo. Esse decreto reafirma a aplicação da fórmula de cálculo contida na Lei n. 

9803, mas insere, na mesma, fatores de correção de acordo com o uso da edificação, o tipo de 

acrescimento (coeficiente ou pavimento), além das zonas e setores de uso referente aos lotes 

transmissores e receptores do potencial construtivo.  

É importante destacar a existência concomitante da Cota de Potencial Construtivo (CPC), criada 

no município em 1993, por meio do Decreto n. 380, para a preservação de Unidades de Interesse 

Especial de Preservação (UIEP). A CPC consiste na conversão do potencial construtivo de 

edificações definidas como UIEP em cotas equivalentes a um metro quadrado (1 m²) que podem 

ser comercializadas. O direito de construir, por meio das cotas, é valorado monetariamente de 

acordo com o custo da obra de recuperação do imóvel, sem vinculação ao preço do solo. 

(MÁXIMO, POLUCHA e CIFFONI, 2017) 

Além disso, as cotas podem ser novamente emitidas depois de 10 anos. Essa ideia equivocada foi 

estendida com a Lei n. 14587/2015, que autorizou o restabelecimento do potencial construtivo 

após quinze anos, no âmbito do Programa das Reservas do Patrimônio Natural do Município 

(RPPNM). Essa prática foi ainda estendida e adotada para a restauração e manutenção do 

patrimônio histórico edificado, com a revisão do PD em 2015 (Lei n. 14771). Perdeu-se, desta 

forma, a lógica original estabelecida para a TDC em 1982. 

Conforme Polucha (2017), a CPC surgiu como uma alternativa à TDC, para viabilizar a 

restauração de edifícios de grande porte e de edifícios públicos. Segundo Máximo, Polucha e 

Ciffoni (2017), a trajetória mais recente da CPC tem apontado para a sua desvinculação em 

relação à TDC, consolidando o instrumento como um instituto similar à Outorga Onerosa do 

Direito de Construir (OODC). 

3.4.2. Avaliação da Experiência de Curitiba  

No caso de Curitiba percebem-se diversas incongruências na regulamentação da TDC em relação 

aos seus fundamentos. A sua autorização até o limite do potencial construtivo do terreno, sem 

descontar-se a área construída existente, para casos de imóveis de interesse de preservação, 

representa a geração de índices construtivos de forma artificial e superveniente ao definido pelo 

planejamento urbano. 

Outro problema é o da vinculação da utilização do instrumento à viabilização das obras de 

restauração do imóvel. É questionável sua eficácia ao longo do tempo, já que a edificação 

necessitará de futuras manutenções. A solução da permissão para o restabelecimento do direito 
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de construir no imóvel transmissor após um determinado prazo afasta definitivamente o 

instrumento de seus princípios. 

Quanto à Cota de Potencial Construtivo (CPC), trata-se de uma modalidade peculiar de 

instrumento que, por ser relacionado ao conceito de solo criado, representa uma concorrência 

com a aplicação da TDC e da OODC, principalmente pela agilidade de sua aquisição.   

Além disso, a vinculação da concessão da transferência do direito de construir ao custo da obra - 

via CPC ou TDC - desconsidera o fundamento de que a TDC é um benefício a ser concedido 

àqueles imóveis cujo direito de construir tenha sido restringido em virtude de algum interesse 

público.  

No caso da CPC, o direito de construir, por meio das cotas, é valorado monetariamente de acordo 

com o custo da obra de recuperação do imóvel, perdendo qualquer vinculação com a valorização 

do solo, que seria um dos princípios basilares dos instrumentos vinculados à gestão dos direitos 

de construir. O instrumento assume, dessa forma, um caráter explicitamente arrecadatório, 

descolando-se da diretriz da justa distribuição de ônus e benefícios da urbanização. 

3.5. Salvador, BA 

3.5.1. Bases da Regulamentação  

Em Salvador, a TDC é conhecida como TRANSCON e foi prevista pela primeira vez no 

munícipio pela Lei n. 3805 de 1987. A lei que estabelece a TDC em Salvador prevê o 

instrumento para fins de preservação de áreas de interesse do patrimônio histórico, artístico, 

paisagístico e ecológico, implantação de infraestrutura urbana, equipamentos urbanos ou 

comunitários, ou utilização pelo próprio município, regularização de situação fundiária e 

formação de estoque de terrenos pelo município. Com o uso da TDC, o proprietário deverá doar 

o terreno ao Município, mediante escritura pública. 

A Lei de 1987 previa a possibilidade de usar TDC de forma fracionada, a equivalência com base 

no valor do imóvel e a necessidade de autorização legislativa após parecer favorável da 

Secretaria Municipal do Planejamento, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico para 

determinados casos; além disso, vedava o uso do instrumento para a regularização de imóveis 

construídos em desacordo com a legislação municipal vigente e condicionava a concessão da 

TDC quando constatada a inexistência de prejuízos atuais ou potenciais ao patrimônio histórico, 

artístico, paisagístico e ao meio ambiente. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 2004 – Lei n. 6586 – implementa um 

mecanismo que gerou uma concorrência entre a TRANSCON e a OODC, ao restringir utilização 

do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) até que o estoque de 

direitos de construir advindo da TRANSCON atingisse o saldo mínimo de 20% (vinte por cento) 

do total existente na data de entrada em vigor do plano diretor. 

Em 2008, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município – Lei n. 7400 prevê o 

instrumento no rol de instrumentos para o ordenamento territorial. Essa lei amplia as 

possibilidades da TRANSCON em Salvador, autorizando seu uso como forma de pagamento das 

indenizações devidas pelo Município em razão de desapropriação e transferência do domínio do 

imóvel para o município. O índice referencial para o cálculo de direito de construir a ser 
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transferido é o coeficiente de aproveitamento básico (CA básico) do terreno transmissor. No caso 

de edificações integrantes do patrimônio histórico e cultural, o parâmetro utilizado para o cálculo 

é o coeficiente de aproveitamento máximo.  O Valor Unitário Padrão (VUP), definido para o 

cálculo do IPTU, é utilizado para a equivalência de valores imobiliários dos terrenos envolvidos, 

segundo uma fórmula de cálculo. São previstas a TDC de forma fracionada e a autorização para 

a utilização conjunta com a OODC no mesmo terreno receptor. 

Em 2013, o uso da TRANSCON é suspenso pelo Decreto n. 23809 pelo prazo de cento e oitenta 

dias, com fundamento na necessidade de se apurar os reais saldos de TRANSCON existentes no 

Município e a identificação dos titulares desses direitos. O Tribunal de Contas dos Municípios da 

Bahia (TCM/BA) recomendou à Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo 

do Município (SUCOM) a implantação de um sistema de controle e acesso aos saldos de 

TRANSCON.  

Em setembro do mesmo ano, o Decreto n. 24236 estabelece regras para a utilização da 

TRANSCON e contingencia 30% dos saldos existentes, para que se evite a transferência de 

TRANSCON de áreas doadores que já tenham seus saldos esgotados ou insuficientes (art. 2º, 

parágrafo único). Posteriormente, em 10 de outubro, o Decreto n. 24350 estabelece as regras de 

utilização da TRANSCON, especificamente para a área denominada Sítio Catú Antigo. 

A revisão do Plano Diretor em 2016 - Lei n. 9069 – prevê o uso alternativo da TRANSCON e da 

OODC em um mesmo terreno receptor e limita o uso do instrumento no imóvel receptor ao 

limite do coeficiente de aproveitamento máximo, com regras estabelecidas para a utilização 

conjunta da TRANSCON e da OODC, com a autorização para a utilização alternativa desses, 

com exceção, para o primeiro, de áreas definidas na lei. Em bairros específicos, com exceção das 

áreas de borda marítima dos mesmos, o uso da OODC ficou limitado a 50% do potencial 

construtivo permitido para a zona, garantindo assim que parte do direito de construir adicional 

seja permitido via TRANSCON.  

3.5.2. Avaliação da Experiência de Salvador 

Comparativamente com outros casos, a experiência de Salvador é pouco documentada e suscita 

questionamentos quanto à transparência e gestão do estoque do direito de construir. A utilização 

predominante no município teve como finalidade a regularização fundiária. O problema ocorrido 

em Salvador diz respeito à debilidade de controle da utilização da TDC em áreas de borda 

marítima e à concorrência entre a TRANSCON e a OODC. 

A Auditoria do TCM/BA aponta para a existência de deficiência nos controles internos 

referentes à concessão e acompanhamento dos saldos do TRANSCON, possibilitando a sua 

aplicação em duplicidade.  

Segundos relatos em meios de comunicação, podem ser destacados dois locais importantes de 

aplicação da TDC: Nordeste de Amaralina, num dos trechos de maior valor imobiliário de 

Salvador, e o Bairro da Paz, na Avenida Paralela, numa região onde está o principal vetor atual 

de crescimento da cidade (RIBEIRO JR. e MACAMBIRA, 2014). Devido ao controle precário, 

direitos advindos de TRANSCON após o plano diretor de 2008 estariam sendo utilizados na área 

de borda marítima, o que era proibido pelo PD de 2008, sendo tal proibição reafirmada no PD de 

2016.  
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Segundo a Procuradoria do Meio Ambiente, o uso da TRANSCON em área de borda marítima 

só foi considerado possível juridicamente para um caso concreto, no qual os títulos foram 

adquiridos como pagamento de indenização em 1991, 1992 e 1994 (TCM/BA, 2013, p. 11).  O 

relatório do TCM/BA afirma que “ficou caracterizada induvidosa ilegalidade na aplicação da 

legislação pertinente, porquanto, a administração pública municipal deixou de receber os 

recursos que caberiam em decorrência de OODC em áreas da borda marítima ao invés de 

autorizações do direito de construir – TRANSCON's” (p. 12). Além disso, a Auditoria TCM/BA 

aponta para a existência de deficiência nos controles internos referentes à concessão e 

acompanhamento dos saldos do TRANSCON, possibilitando a sua aplicação em duplicidade.  

4. ELEMENTOS BÁSICOS PARA A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

DA TDC3 

Cabe à regulamentação e à gestão municipal da TDC promover experiências mais ou menos 

exitosas de sua aplicação na perspectiva de interesses públicos, podendo ser identificados 

elementos nas leis municipais indispensáveis para sua adequada aplicação. 

Para a aplicação da TDC é exigida, pelo Estatuto da Cidade, a sua previsão nos planos diretores, 

com a determinação das condições relativas à sua aplicação por lei urbanística decorrente do 

plano diretor. 

Um dos primeiros elementos da regulamentação municipal é a definição das finalidades para as 

quais o instrumento poderá ser utilizado no município. A legislação municipal pode ser mais 

específica quanto a essas finalidades, de acordo com as necessidades locais. 

O instrumento da TDC vem sendo aplicado como uma forma de viabilizar a aquisição de 

terrenos para a realização de projetos e obras públicas, como alternativa à desapropriação, em 

face às dificuldades ou deficiências na obtenção de recursos necessários à desapropriação no 

município, com a desoneração dos cofres públicos no momento inicial.  

Nos casos de preservação de edificações de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou 

cultural, a TDC pode ser aplicada como um incentivo à preservação de imóveis ou áreas verdes, 

ou como uma de compensação aos proprietários cujo direito de construir até o CA básico tenha 

sido restringido, ou até suprimido, de forma diferenciada em relação à zona onde se encontra, 

como uma restrição excepcional (FURTADO, RABELLO, BACELLAR, 2018). 

A TDC pode ser utilizada como meio para que o poder público obtenha imóveis para destiná-los 

à política habitacional ou, por exemplo, para regularizar a situação fundiária de um terreno 

particular ocupado irregularmente por população de baixa renda. Nesse caso, o proprietário que 

teve seu terreno ocupado recebe o benefício da TDC e os moradores continuam vivendo no local, 

porém de forma regular, através de programa de regularização fundiária. É importante destacar 

que não se deve utilizar a TDC para os casos nos quais as condições da posse já preencham os 

requisitos para a obtenção da propriedade do imóvel pelos posseiros, via usucapião, uma vez que 

o proprietário não teria mais o direito ao terreno pelo decurso do tempo por posse mansa e 

pacífica.  

                                                 

3 Esta seção é baseada no trabalho elaborado pelas autoras, juntamente com Sonia Rabello, Transferência do Direito 

de Construir - Caderno Técnico de regulamentação e implementação, 2018. 
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Definições e/ou critérios e prévios para áreas receptoras e transmissoras são garantias da 

previsibilidade e homogeneidade da aplicação da TDC e pautadas por critérios de planejamento 

urbano: eixos de crescimento/adensamento urbano, capacidade da infraestrutura de absorver a 

densidade construtiva e populacional nas áreas receptoras, e restrições em virtude de interesse de 

preservação. 

Nas áreas receptoras, é possível adquirir direitos de construir através de TDC para serem 

utilizados em um ou mais terrenos, respeitados os limites urbanísticos máximos dessas para 

evitar o adensamento não planejado nesses locais. Da mesma forma, é também possível que os 

direitos de construir a serem adquiridos para um terreno em área receptora sejam oriundos de 

mais de um imóvel em área transmissora. Ou seja, há a possibilidade de se transferir 

parceladamente o direito de construir. 

A relação da TDC com os coeficientes de aproveitamento é importante tanto nas áreas ou zonas 

transmissoras quanto nas receptoras.  Nos terrenos transmissores, segundo os fundamentos do 

solo criado e a necessária coerência com a aplicação da OODC, a TDC deve ser concedida até o 

limite do CA básico definido para a zona. Ao considerar que a TDC é uma forma de 

compensação às restrições de forma diferenciada ao direito de construir, a transferência estaria 

limitada aquele direito não exercido no terreno. Já nas áreas ou zonas receptoras é indispensável 

que sejam respeitados os limites de aproveitamento máximo no imóvel receptor, em coerência 

com as definições do planejamento urbano e da capacidade de suporte da infraestrutura urbana 

do adensamento. 

As fórmulas de cálculo definidas para a aplicação dos instrumentos urbanísticos têm a finalidade 

de garantir a previsibilidade, transparência, homogeneidade e o tratamento equânime entre 

aqueles que irão se beneficiar da TDC. As fórmulas da TDC objetivam: i) definir a quantidade de 

direito de construir a ser transferido, e ii) reconhecer a diferença entre o preço do metro quadrado 

dos terrenos envolvidos na transação de direitos de construir. Existem, portanto, dois tipos de 

fórmula, que podem, alternativamente, ser agrupados em uma única. 

O primeiro tipo determina a relação do benefício da TDC como o CA básico e os 

aproveitamentos máximos, além demonstrar como – ou se - descontar do cálculo TDC a área da 

edificação existente no terreno. O segundo – que podemos denominar fórmula de equivalência - 

é importante para evitar o enriquecimento indevido por meio da concessão da TDC, quando são 

transmitidos direitos de construir de terrenos de baixo valor para terrenos em áreas mais 

valorizadas. Na ausência de fórmulas de equivalência ocorrem distorções quanto aos benefícios 

concedidos (FURTADO, RABELLO, BACELLAR, 2018). 

Por fim, é importante que a legislação municipal explicite as relações da TDC com outros 

instrumentos urbanísticos, principalmente a OODC, em virtude do compartilhamento de suas 

bases conceituais e da complementariedade desses instrumentos na efetivação do princípio da 

justa distribuições dos benefícios e cargas do planejamento e da urbanização (BACELLAR e 

FURTADO, 2016). 

 

 

 

 



Página 14 de 18 

 

5. CONCLUSÃO 

A pesquisa sobre as diversas formas de regulamentação da Transferência do Direito de Construir 

teve como objetivo realizar comparações entre as experiências municipais no que diz respeito à 

sua regulamentação e implementação, assim como seus efeitos na estruturação e dinâmicas 

urbanas. Obtiveram-se análises importantes quanto a aspectos contidos nas regulamentações, 

decorrentes de uma variedade de desdobramentos das intepretações quanto aos fundamentos e 

aos diversos aspectos do instrumento, que podem favorecer ou debilitar sua aplicabilidade. Ficou 

evidente que efeitos negativos da aplicação da TDC resultam de um conjunto de fatores, 

principalmente equívocos e aspectos importantes não contemplados, que devem ser considerados 

de forma conjunta, com repercussões diretas na aplicação.  

Em Nova Lima, o terreno transmissor e as zonas receptoras foram definidos em lei e decretos 

para um caso específico, não havendo uma regra mais geral para casos posteriores, enquanto em 

Natal a recepção do direito de construir se deu em desacordo com os parâmetros de adensamento 

previstos no plano diretor. 

Como ficou demonstrado nos casos de Natal e Nova Lima, a inexistência de critérios e/ou 

fórmulas de equivalência para incorporar as diferenças entre o preço dos terrenos envolvidos na 

TDC na legislação municipal repercute em ganhos econômicos injustos. Outros problemas 

verificados nos dois casos são a falta de definição prévia das áreas ou zonas receptoras, ou a 

utilização direito de construir proveniente da TDC em áreas em desacordo com o definido pelo 

plano diretor; ainda, a falta de consideração e de controle quanto à capacidade de 

adensamento/infraestrutura de outras áreas da cidade que receberam o direito de construir 

adicional e o uso da TDC como mero instrumento indenizatório, em especial, quando o benefício 

é concedido para terrenos localizados em áreas non aedificandi. 

Curitiba é um caso excepcional de utilização de instrumentos relacionados ao direito de 

construir, caracterizado pela complexidade como são utilizados. Os principais equívocos na 

legislação desse município dizem respeito à reconstituição do direito de construir no imóvel 

beneficiado pela TDC e à vinculação da TDC (ou da CPC) à execução da obra de restauração das 

edificações. A criação de um instrumento híbrido de TDC e OODC – CPC demanda maiores 

pesquisas para verificar os seus possíveis benefícios e prejuízos em relação aos instrumentos 

precedentes. 

O uso da TDC em Porto Alegre viabilizou as desapropriações em um prazo mais curto que o 

usual em casos de processos judiciais face à desapropriação de imóveis pelo poder público, em 

grande parte como consequência de uma estrutura administrativa voltada para esclarecer aos 

proprietários envolvidos e a administrar o processo de concessão de TDC no município. 

A utilização da TDC em Salvador é exemplo de concorrência entre os instrumentos. Os 

benefícios econômicos decorrentes da TDC acarretaram em redução do potencial de arrecadação 

via OODC, principalmente em áreas valorizadas da cidade como a orla marítima. 

As relações entre os CA básicos e os aproveitamentos máximos exigem uma maior definição na 

quase totalidade dos municípios pesquisados. Existem municípios que concedem a autorização 

para a TDC até o potencial construtivo máximo do imóvel transmissor e outros que não 

explicitam na lei esses limites e demais parâmetros urbanísticos para o uso do direito de construir 

adicional advindo da TDC. A concessão da TDC até os limites máximos de aproveitamento dos 

terrenos transmissores é especialmente incoerente nos municípios com aplicação consolidada da 

OODC.   
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Também relacionada aos coeficientes de aproveitamento, é importante considerar a diferenciação 

da concessão da TDC nos casos de doação ou não do terreno ao poder público, sendo a opção da 

doação do terreno uma alterativa à desapropriação. Com o intuito de tornar a opção pela TDC 

mais atrativa em relação ao pagamento em dinheiro da indenização da desapropriação, os 

municípios tendem a considerar os potenciais construtivos da zona do terreno transmissor para o 

cálculo do direito de construir a ser transferido, o que além de impróprio, cria um ruído no 

entendimento das bases da TDC.  

Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade de uma melhor compreensão dos 

contornos do instrumento pelas administrações municipais, em especial quanto aos coeficientes 

de aproveitamento do terreno, além das relações da TDC com a OODC. A concorrência entre o 

uso da OODC e da TDC, já verificada em pesquisas anteriores, ainda persiste, seja pelas 

vantagens financeiras do uso de um ou outro instrumento ou por mecanismos menos burocráticos 

para a aquisição de direito de construir adicional ao CA básico. Nos municípios que aplicam 

ambos instrumentos, parece ainda ser necessário explicitar que a TDC não representa recursos 

gratuitos, senão uma economia de dinheiro em um momento inicial para a aquisição de terrenos 

necessários a obras ou equipamentos urbanos e comunitários e que seu uso excessivo repercute 

em redução do potencial de arrecadação via OODC. 

Percebeu-se, com a pesquisa, a necessidade de permanente monitoramento quanto à relação entre 

a regulamentação da TDC e suas práticas de implementação, com a coordenação de todo o 

processo de aplicação da TDC pela administração pública municipal, desde o controle da 

quantidade dos direitos de construir advindos da TDC disponíveis para a comercialização e dos 

valores dos terrenos envolvidos nas operações de TDC, até a promoção dos devidos 

esclarecimentos aos proprietários envolvidos e demais cidadãos. Os casos de Salvador, Porto 

Alegre e Curitiba expressam, cada um por meio de aspectos distintos, o papel fundamental do 

controle público e social das operações de TDC, podendo resultar em maior transparência de 

todo o processo. Em Salvador, a falta de um controle efetivo da utilização de direito de construir 

adicional em áreas valorizadas das bordas marítimas – com limitações a isso na lei – demonstra a 

relevância do aspecto gerencial da administração municipal relacionado à aplicação da TDC.  

Em que pesem as imprecisões e lacunas encontradas, a pesquisa e análise comparativa revelaram 

oportunidades para o aprimoramento do instrumento, bem como seu potencial para a gestão 

urbana e a complementação de políticas públicas. Sua aplicação efetiva no sentido do interesse 

público demanda legislações coerentes com o planejamento urbano, abrangentes e completas no 

que diz respeito aos aspectos mais fundamentais da regulamentação e implementação do 

instrumento, como condição para que as experiências sejam bem-sucedidas, sem, no entanto, 

garantir uma implementação isenta de problemas.  
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