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RESUMO

Este trabalho dedica-se à análise do uso dos instrumentos do Estatuto da Cidade - aprovado pela Lei 
Federal 10.257/01 – em especial do Direito de preempção, na cidade de São Paulo. A ênfase sobre o 
Direito de preempção deve-se ao seu potencial para viabilizar áreas para a construção de habitação para a 
população de baixa renda. Afinal, é nesta faixa que se concentra o déficit habitacional em todo o país.  Na 
cidade de São Paulo, assim como em outras capitais,  o elevado valor da terra dificulta ainda mais  a 
solução deste problema.
O artigo apresenta inicialmente um breve histórico da formação da cidade de São Paulo, contemplando as 
diferentes compreensões da gestão urbana ao longo do desenvolvimento do município e os novos rumos 
criados para a administração pública da cidade com a aprovação do Estatuto da Cidade.
O Estatuto, visando à construção de cidades menos excludentes e ambientalmente equilibradas, utiliza-se 
do  Plano  Diretor  Estratégico  para, em  suas  diretrizes,  propor  meios  de  adequação  aos  problemas 
fundamentais  da  cidade,  atuando  sobre  os  sistemas  de  transporte,  saneamento,  habitação,  controle 
ambiental e no desenvolvimento econômico e social do município. 
O  Direito  de  preempção  concede  preferência  ao  poder  público  na  aquisição  de  áreas  previamente 
delimitadas, no momento de alienação onerosa deste bem entre terceiros, permitindo assim a criação de 
um “banco” de áreas disponível para ser utilizado conforme as definições dos artigos 25 a 27 do Estatuto 
e conseqüentemente do PDE da cidade de São Paulo.
O  uso  deste  instrumento  de  intervenção  pública  sobre  o  meio  urbano  pode  trazer  resultados 
importantíssimos ao promover alternativa às ocupações irregulares das áreas de risco e de proteção aos 
mananciais  em  todas  as  grandes  cidades  brasileiras.  Assim,  este  instrumento  pode  ser  decisivo  no 
combate  aos  trágicos  deslizamentos,  como  os  registrados  no  início  de  2010  na  capital  carioca  e  às 
enchentes paulistanas que se repetem todos os anos, com todos os prejuízos decorrentes e riscos à vida de 
milhares de famílias.
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ABSTRACT

This work is dedicated to the analysis  of the use of instruments of the City Statute - adopted by the 
Federal Law 10.257/01 - especially the right of preemption, in São Paulo. The emphasis on the law of 
preemption is due to its potential to create reserve areas for installation of low-income housing. After all, 
in this band is that the housing deficit is concentrated in Brazil. In Sao Paulo, as well as others brazilian 
state  capitals  the  high  value  of  land  only  further  complicates  the  solution  of  this  problem. 
In first the article presents a brief history of the formation of São Paulo, contemplating the different ways 
of urban management  through the development  of  the city and the new directions created for public 
administration of the city with the approval of the City Statute. 
The statute, aimed at building cities less exclusive and environmentally balanced, it uses the Strategic 
Master  Plan (Plano Diretor  Estratégico -  PDE)  for  in its  guidelines,  propose means  to  adapt  to the 
fundamental problems of the city, acting on transportation systems, sanitation, housing, environmental 
control  and  in  economic  and  social  development  of  the  municipality.  
The right of preemption gives preference to the government in the acquisition of areas previously set, at 
the time of sells of this sites, thereby creating a "bank" of areas capable of being used as definitions of 
Articles  25-27  of  status  and  hence  the  PDE  of  São  Paulo.  
The  use  of  this  instrument  of  public  intervention  on  the  urban  environment  can  bring  results  very 
important to promote an alternative to irregular occupation of risk areas, and watershed protection in all 
major cities. May be decisive in combating the tragic landslides, as recorded in Rio, in 2010, and the 
floods in Sao Paulo, with all the losses and risks the lives of thousands of families..
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho dedica-se à análise do uso dos instrumentos do Estatuto das Cidades - aprovado 
pela Lei Federal 10.257/01 – em especial do Direito de Preempção, na cidade de São Paulo. Esta 
ênfase sobre o Direito de preempção deve-se ao seu elevado potencial para viabilizar áreas para a 
construção de habitação para a população de baixa renda. Afinal, é nesta faixa que se concentra o 
déficit habitacional em todo o país.  Na cidade de São Paulo, assim como em outras capitais, o 
elevado valor da terra dificulta ainda mais a solução deste problema.
De  maneira  geral  serão  também  apresentados os  instrumentos  de  intervenção  habitacional 
existentes na legislação urbanística brasileira, quais foram incorporados nos planos urbanos de 
São Paulo1 e  como eles têm sido utilizados  pela administração do município.  A partir  desta 
análise será possível saber como o poder público tem atuado sobre a questão habitacional e com 
isso identificar pontos positivos e eventuais espaços para aperfeiçoamento na aplicação destes 
instrumentos. 
Inicialmente busca-se elaborar um panorama histórico da formação urbana da cidade de São 
Paulo, a partir do pensamento urbano quanto à gestão municipal e certamente a forma como a 
cidade expandiu-se espacialmente com base nos diferentes momentos político-econômicos do 
Brasil e nos diferentes planos urbanos que direcionaram, seja pela ação ou simples omissão, o 
crescimento de São Paulo.
Por fim perceberemos a importância do Estatuto da Cidade para a construção de cidades mais 
justas  e  ambientalmente  equilibradas  através  de  instrumentos  que  representam não  somente 
avanços em relação às políticas de intervenção pública sobre o meio urbano, mas representam 
com maior intensidade uma conquista social de uma luta de décadas dos movimentos populares, 
entidades profissionais, sindicais e acadêmicas, pesquisadores, ONGs, parlamentares e prefeitos 
progressistas em busca do direito à moradia para a maior parte da população, visando, com isso, 
combater  a segregação,  a exclusão territorial,  a cidade desumana,  desigual e ambientalmente 
predatória.  Apresenta-se  então  a  gestão  urbana  em São  Paulo  a  partir  de  2002,  através  da 
utilização dos instrumentos definidos por esta Legislação Federal, contemplados no documento 
legal básico de ordenamento urbano, o Plano Diretor Estratégico – PDE.
A aprovação do Estatuto da Cidade há 10 anos legitimou muitos instrumentos urbanísticos, e 
dentre eles, o Plano Diretor Estratégico responsável por abranger em suas diretrizes, meios de 
adequação  aos  problemas  fundamentais  da  cidade,  atuando  sobre  os  sistemas  de  transporte, 
saneamento,  habitação,  controle ambiental  e sobre o desenvolvimento econômico e social  do 
município. Neste poderoso instrumento estão previstas inúmeras intervenções de controle do uso 
e  da  ocupação  do  solo  urbano,  somente  possíveis  através  da  implantação  de  uma  Lei  de 
Zoneamento  que  contemple  as  definições  e  delimitações  necessárias  para  a  aplicação,  por 
exemplo, do Direito de preempção, instrumento que iremos tratar de forma mais aprofundada.

2. HISTÓRICO RECENTE

Durante  o  século  XIX,  a  cidade  de  São  Paulo  ainda  com  ares  de  vilarejo,  tinha  sua  base 
econômica fundamentada na produção cafeeira, e constituía-se por um aglomerado urbano de 
pouca expressão.
Com a adoção da mão de obra assalariada e a chegada dos Imigrantes entre 1880 e 1890, a 
cidade passou por uma grande transformação, na qual se vê o surgimento de inúmeras atividades 
urbanas associadas à produção cafeeira, além obviamente da explosão demográfica da cidade 
que se expande rapidamente.    

1 Assim chamados por definição técnica, podendo, porém, ser conhecidos pelos nomes próprios, tais como Plano 
Urbanístico Básico - PUB, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI, Plano Diretor Estratégico – PDE.
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Nesta fase, observa-se também o aparecimento de novos desafios ao desenvolvimento urbano da 
capital, como por exemplo, a falta de saneamento básico; a necessidade de criação de meios de 
transportes públicos mais rápidos, já que nesta fase não mais se percorria o vilarejo a pé como 
antes  (BONDUKI,  1998:18);  e  a  falta  de  moradia  que  atinge  os  trabalhadores  da  produção 
cafeeira e também os operários da crescente atividade industrial.
Surgem inúmeros bairros novos, constituídos ora por fazendeiros ricos que passam a construir 
suas residências  em meio as facilidade do meio urbano, ora  por habitações  mais  simples  na 
forma de vilas operárias, cortiços e loteamentos de grandes áreas periféricas. Com isso também 
aparecem os primeiros esforços públicos em se criar condições de expansão para a cidade. O que 
se resume basicamente em intervenções capazes de criar melhores condições de trânsito e acesso 
aos novos pontos da cidade, por exemplo, através da abertura de inúmeras vias, ou a própria 
construção de um viaduto sobre o Vale do Anhangabaú.
Surgem  também  intervenções  mais  complexas  na  forma  dos  primeiros  planos  urbanísticos 
voltados desta vez não só à criação de soluções viárias, mas principalmente ao embelezamento 
do município para que as famílias elitizadas recém-chegadas à cidade pudessem se instalar nos 
moldes da elite européia.
Ao longo de todo o período de formação do ambiente urbano paulistano verificou-se a expansão 
urbana  baseada  no  chamado  “trinômio”2,  que  levou à  constituição  de  duas  cidades  distintas 
coexistindo no meio urbano paulistano; em primeiro plano a cidade “oficial” ou formal, onde as 
leis sanitaristas e os planos urbanísticos de embelezamento foram capazes de construir ao menos 
nas imediações do centro velho da cidade um ambiente dotado de boa infra-estrutura e ótimas 
condições de habitação; e a cidade chamada de “informal”,  formada pelos crescentes bairros 
operários  em que a produção rentista  tratava de prover habitações  subnormais  e um enorme 
adensamento  populacional  para  a  criação  de  vilas  e  cortiços  totalmente  fora  dos  padrões 
definidos por legislações do período.
Desde então muitos foram os planos urbanos destinados a organização espacial de São Paulo, 
porém em sua grande maioria estes não enfrentaram questões problemáticas da adequação do 
espaço urbano de uma periferia sempre crescente com novos desafios e dificuldades a serem 
superados.
Em esfera  nacional  o  problema habitacional  amplamente  representado pela  falta  de moradia 
digna em boa parte das cidades brasileiras, foi tratado pelo Governo Federal através de variadas 
e insuficientes políticas assistenciais.
A primeira  formatação  de  política  pública  brasileira  voltada  ao  equacionamento  da  carência 
habitacional  da  população  de  baixa  renda,  implantada  em 1946,  não  se  revelou  eficaz;  não 
somente por ter recursos escassos, mas principalmente por apresentar regras de financiamento 
pouco acessíveis.
A partir de 1964 as intervenções habitacionais federais passam a ser financiadas pelo Sistema 
Financeiro da Habitação – SFH – e sob o controle operacional do BNH – Banco Nacional da 
Habitação – que através da captação de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de serviço – 
FGTS – e  do Sistema  Brasileiro  de Poupança e  Empréstimo  – SBPE – atingiu  um número 
significativo de habitações populares produzidas. 
Este novo modelo passou por várias criticas, dentre elas a incapacidade em atender de forma 
satisfatória à população de baixa renda, por conta de regras de financiamentos pouco acessíveis 
num  modelo  financeiro  baseado  em  uma  economia  inflacionaria  característica  da  realidade 
brasileira  durante  toda  a  vigência  daquele  modelo.  Outro  questionamento  relaciona-se  ao 
formato  centralizador  de  atuação  da  política  deste  período,  que  com  soluções  uniformes, 
representadas principalmente por grandes conjuntos habitacionais de residências padronizadas, 

2 Na definição de Bonduki (2002:12), o padrão periférico de crescimento urbano viabilizou a solução habitacional 
baseada no Trinômio: loteamentos periféricos, casa própria e autoconstrução.
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revelou-se incapaz de enfrentar as especificidades das diversas regiões e grupamentos sociais 
brasileiros.
A  atuação  do  BNH  perdurou  por  mais  de  duas  décadas,  até  1986,  quando  acabou  extinto 
principalmente por não superar as crises do SFH, originadas principalmente pela inflação muito 
elevada  do  período,  responsável  por  desequilíbrios  insustentáveis  nos  contratos  com  os 
mutuários. 
A partir  da  promulgação  da  Constituição  em 1988,  com a  reforma  do Estado  e  um amplo 
processo  de  descentralização,  as  políticas  habitacionais  tornaram-se  responsabilidades  dos 
Estados e Municípios,  bem como diversos outros programas sociais.  E com base nesta  nova 
organização política, o Plano Diretor definido pela Constituição Brasileira como o instrumento 
regulador da função social  da cidade,  seria um esforço novo em solucionar de maneira mais 
homogênea as problemáticas urbanas das grandes cidades do país. No entanto, este deixou de 
cumprir  o  seu  papel,  apresentando-se  como  apenas  um instrumento  legal  sem muita  força, 
vinculado  em muitos  casos  a  interesses  políticos  e  do  mercado  imobiliário,  já  que  desde  a 
obrigatoriedade  constitucional  ao  Estatuto,  aprovado  em  2001,  não  houve  nenhuma 
administração municipal pautada minimamente por Planos Diretores que tivessem um nível de 
abrangência superior ao da definição do Zoneamento da cidade3.
O  Estatuto  da  Cidade,  na  verdade,  chegou  com  um  século  de  atraso  se  comparado  às 
experiências  européias  no que diz  respeito  ao  uso de instrumentos  urbanísticos  para regular 
socialmente o mercado imobiliário e fazer políticas de compensação social através da política 
urbana, pois teve de esperar por anos de conflitos de interesse além de contar com manobras 
legais para que resultasse com seus instrumentos em uma grande ferramenta de acesso à terra 
urbana  para  a  população  de  baixa  renda  em  condições  adequadas,  evitando  a  degradação 
ambiental causada pelas invasões e principalmente enfrentando a exclusão social presentes nas 
grandes cidades brasileiras. Com a sua implementação busca-se estabelecer uma nova visão de 
planejamento e gestão do solo nos centros urbanos, incluindo em suas propostas os mercados de 
baixa renda. 
Os instrumentos de controle da especulação imobiliária estão presentes no Estatuto da Cidade, 
mas  devem-se  estudar  a  fundo  os  Planos  Diretores  de  cada  cidade  para  que  se  constate  a 
capacidade das Prefeituras em superar o descrédito destes instrumentos legais criando uma forma 
de planejamento dos centros urbanos que atendam o desafio de propor uma cidade para todos, 
sobrepondo-se ao que hoje se separa nas chamadas cidade formal e informal.

3. OS PLANOS URBANÍSTICOS DE SÃO PAULO

A  cidade  de  São  Paulo  nem  sempre  teve  o  seu  desenvolvimento  coordenado  por  planos 
urbanísticos nos quais as diretrizes tenham sido elaboradas de maneira conjunta assim como se 
percebe no atual Plano Diretor. Até o inicio do século XX o município teve o seu crescimento 
direcionado  por  políticas  públicas  de  ordenação  do  espaço  baseadas  em  regulamentações 
sanitárias, e por vezes através de planos de “embelezamento”. 
Entre 1900 e 1930 a Prefeitura passou a compreender a necessidade de planejar e adequar o 
crescimento  da  cidade  e  neste  período  elabora  instrumentos  de  intervenção  pública  para 
adequação  do  espaço  de  acordo  com  as  novas  características  da  urbanização  paulistana,  à 
exemplo dos Planos Bouvard e das Grandes Avenidas que respectivamente propunham novas 
soluções ao centro da cidade e ao sistema viário existente visando uma melhor estruturação do 
espaço urbano em desenvolvimento.
Até então as construções paulistanas deveriam obedecer apenas ao “Código de posturas” datado 
de  1.886,  responsável  por  direcionar,  ainda  que  de  maneira  primária,  as  possibilidades  de 

3 VILAÇA, Flávio. As ilusões do Plano Diretor, 2005
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implantação de diferentes usos do solo em certas regiões, a altura  máxima das edificações  e 
algumas características construtivas necessárias à época como vãos, aberturas e fachadas.
O Plano elaborado pelo arquiteto francês Joseph Antoine Bouvard, e que leva seu nome, pode ser 
visto como um marco inicial em relação à forma planificada de conduzir os avanços da cidade de 
São Paulo sob uma visão mais abrangente do espaço urbano paulistano.
Ainda que com algumas alterações na sua formatação original este plano foi implantado fazendo 
com que ocorresse então uma grande remodelação da região central da cidade, já abrangendo 
uma área maior do que a comumente considerada em planos urbanos do período. Ao contrário 
dos  planos  “Haussmanianos”  (ACKEL e CAMPOS, 2002:47),  propunha-se neste  plano uma 
estrutura viária radial, com vias, que de maneira diferente do que as estruturas cartesianas que se 
propunham até então, respeitavam e delineavam-se de acordo com o relevo da cidade, partindo 
do centro da cidade, local onde se passou a incentivar a ocupação do setor terciário da economia.
Com base na implantação destas idéias projetadas por Bouvard e a remodelada configuração 
urbana da cidade, surge o Plano de Avenidas, que tendo em vista o forte ritmo de crescimento do 
município, buscava a expansão da cidade, e principalmente da área central de São Paulo para 
além dos anéis viários que contornariam a região nas propostas de Bouvard.  
Este plano pode ser visto como um primeiro exemplo de remodelação urbana da cidade por meio 
de  controles  volumétricos  e  intervenções  pontuais,  visando  à  melhoria  da funcionalidade  do 
espaço urbano paulistano, obviamente sem esquecer-se também de preocupações estéticas e do 
aprimoramento dos espaços residenciais destinados à crescente elite cafeeira.
O  Plano  de  Avenidas  (1930),  com  base  em  um  grande  estudo  do  meio  urbano  paulistano 
elaborado por Prestes Maia4, apresentava propostas de se criar uma estrutura urbana capaz de 
absorver e promover o crescimento vertical e horizontal da cidade com base no modelo viário 
radial-perimétrico,  na  qual  os  novos  eixos  viários  seriam  responsáveis  por  impulsionar  o 
crescimento urbano para fora da área central.
Com  a  implantação  das  idéias  contidas  no  planejamento  proposto  pro  Maia,  superava-se 
definitivamente  o que  se  pretendia  por  Bouvard,  ou seja,  a  ocupação vertical  destinada  aos 
setores terciários e limitada à região central, com uma expansão horizontal da cidade por meio de 
“bairros-jardins” residenciais foi substituída pelo Plano de Avenidas que abria caminho para a 
expansão  territorial  baseada  na  verticalização,  no  adensamento  dos  sucessivos  anéis  viários 
circundantes  do  centro  de  São  Paulo  e  no  incentivo  ao  crescimento  da  mancha  urbana  do 
município através de loteamentos populares periféricos.
Tal modelo de planejamento perdurou até o período de pós-guerra (meados de 1945), quando a 
Prefeitura  viu-se  obrigada  a  realizar  intervenções  urbanas,  ainda  que  expansionistas,  menos 
impetuosas, sob as sugestões de uma atualização dos estudos urbanos já realizados, o Relatório 
Moses. Este estudo destinou-se a elaborar uma visão precisa do meio urbano da cidade capaz de 
direcionar recomendações e planos de se criar uma planta geral e um plano de zoneamento para 
São  Paulo,  soluções  de  classificação  viária,  metodologias  eficazes  para  os  sistemas  de 
transportes e estratégias de financiamento capazes de suportarem os investimentos das obras e 
serviços públicos.
Mais tarde, com a criação SFH e do BNH, os municípios foram obrigados a desenvolver planos 
diretores de desenvolvimento a fim de estarem aptos a receber as verbas do governo federal e 
poderem utilizá-las de maneira previamente estruturada. A Cidade de São Paulo desenvolveu 
planos  urbanísticos  complexos  e  abrangentes  como  o  PUB,  Plano  Urbanístico  Básico, 
responsável  por  direcionar  os  investimentos  repassados  pelo  governo  federal  e 
conseqüentemente controlar também o desenvolvimento da cidade. Neste documento observa-se 
também o controle em relação aos usos permitidos e coeficientes de aproveitamento para cada 
região da cidade, ou seja, um primeiro formato de zoneamento.

4 MAIA, Francisco Prestes.  Introdução ao estudo de um plano de avenidas para a Cidade de São Paulo, 1930.
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Enquanto tínhamos até a década de 1950, um planejamento urbano voltado à adequação urbana, 
principalmente em relação à infra-estrutura viária, incentivando de certa forma o crescimento 
urbano de São Paulo, no final da década de 1960 o PUB (1969) - segue um caminho inverso no 
qual a expansão urbana desenfreada deixa de ser vista como algo inevitável  (ou símbolo de 
progresso) e passa a ser objeto de controle por intermédio de suas proposições.
O PUB não foi transformado em Lei, ou seja, não foi elevado a um Plano Diretor de fato, no 
entanto, toda a sua influência conceitual pode ser observada nos demais planos urbanísticos de 
São Paulo,  nos quais  se percebe um caráter  extremamente técnico de elaboração de metas  e 
objetivos, à exemplo dos Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado (PDDI’s) das décadas 
de 1970 e 1980. 
Os planos apresentados descrevem muitas vezes objetivos voltados para que o padrão de vida 
urbano seja elevado, reduzindo as desigualdades e permitindo melhores condições de habitação e 
acesso aos serviços públicos; no entanto, viu-se que ao longo dos anos estas características eram 
muito mais um discurso político do que ações efetivas sobre a cidade5.
Durante todo o período descrito acima no qual se constituiu a visão urbanística da cidade de São 
Paulo nota-se um período conturbado no que diz respeito às políticas habitacionais adotadas em 
âmbito Federal.
Após  diversas  alterações  nos  formatos  de  arrecadação,  repasse  e  até  mesmo  alterações 
conceituais  o  antigo  BNH,  por  decorrência  da  incapacidade  de  atender  financeiramente  a 
população de mais baixa renda, da dificuldade em adequar-se às complexidades das necessidades 
habitacionais de cada município e principalmente por não superar as fortes crises do SFH, como 
dito anteriormente acabou por ser extinto. 
A crise do Sistema Financeiro de Habitação e a extinção do BNH criaram um hiato em relação à 
política  habitacional  no  País,  reforçando  então  uma  desarticulação  entre  os  três  níveis  da 
administração e a redução significativa dos recursos disponibilizados para investimento na área. 
Em  São  Paulo,  a  criação  em  1979  do  Fundo  de  Atendimento  à  População  Moradora  em 
Habitação Subnormal – FUNAPS – primeiro fundo municipal destinado à habitação popular para 
o atendimento de famílias com renda de até 4 salários mínimos (SM), residentes no município de 
São Paulo em condições precárias de habitação, permitiu a intervenção política da Prefeitura de 
forma desvinculada ao Governo Federal, no âmbito das práticas de financiamento à habitação 
popular, ainda que com recursos reduzidos.Com a aprovação do Estatuto a administração pública 
e  as  políticas  habitacionais  municipais  voltaram  a  contar  com  um  instrumento  jurídico 
consistente.

4. O ESTATUTO DA CIDADE

A partir de 1988, a nova Constituição exige que municípios com população superior a 20.000 
habitantes  formulem  Planos  Diretores  com  novos  instrumentos  de  planejamento  urbano, 
regularização  fundiária  e  também  diretrizes  capazes  de  orientar  o  processo  de  tomada  de 
decisões governamentais (sugerindo fortemente a participação popular) na gestão das cidades.
Com  isso  a  descentralização  política  se  reforça,  passando  a  ser  atribuição  dos  Estados  e 
Municípios a gestão das políticas de habitação,  seja por iniciativa própria, seja por adesão a 
algum programa proposto por outro nível de governo, seja por imposição Constitucional.
A  cidade  de  São  Paulo,  assim  como  muitos  outros  Municípios  brasileiros  adotara  políticas 
públicas e inúmeros programas habitacionais marcados pelo autofinanciamento e pela atuação na 
regularização fundiária de favelas e loteamentos. Evolução no que diz respeito à administração 
urbana e à aplicação de políticas habitacionais que, no entanto, também pode ser entendida como 
descentralização  ocasionada  por  ausência  do  Governo  Federal,  caracterizada  pela  falta  de 

5 A Cidade que não pode parar – Planos Urbanísticos de São Paulo no Século XX – Org.: Nádia Somekh e Cândido 
Malta Campos. São Paulo, 2002.
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repartição clara  e institucionalizada de competências e responsabilidades,  e indefinição sobre 
incentivos e repasse de recursos significativos para que os governos dos estados e municípios 
pudessem oferecer programas habitacionais realmente eficazes.
Neste contexto e dadas as necessidades cada vez mais urgentes de enfrentamento dos problemas 
urbanos e do déficit habitacional, percebe-se a enorme importância da promulgação do Estatuto 
da Cidade que após treze anos de disputas políticas surge como instrumento balizador desta nova 
forma organizacional do pensamento político em relação não só à administração das grandes 
cidades, mas às políticas habitacionais. 
A promulgação do Estatuto da Cidade por meio da Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 
2.001, não só regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal  e hoje “estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências”, mas acima de tudo representou a 
vitória democrática sobre a maneira de direcionar os futuros dos centros urbanos brasileiros com 
base  em  diversos  instrumentos  urbanísticos  que  como  descrito  em  seu  primeiro  artigo 
estabelecem “normas de ordem pública e interesse social  que regulam o uso da propriedade 
urbana em prol  do bem coletivo,  da segurança  e do bem estar  dos cidadãos,  bem como do 
equilíbrio ambiental”. 
Com base no Estatuto é que se pode perceber na prática a transformação do discurso político 
contido  nos  planos  urbanísticos;  através  de  práticas  de  um  planejamento  urbano  menos 
excludente e capaz de propor soluções mais democráticas de acesso a terra e à cidade. 
De uma maneira  geral  pode-se também ressaltar  a  forma como as diretrizes  instituídas  pelo 
Estatuto  fundamentam-se na criação,  conforme sugere a constituição,  de um plano maior  de 
diretrizes estratégicas para o desenvolvimento urbano, com visão e abrangência global sobre as 
problemáticas locais, capaz de fixar metas e orientar em longo prazo o desenvolvimento das 
cidades  através  de  seus  instrumentos;  O  Plano  Diretor.  Instrumento  de  responsabilidade  do 
executivo  municipal  a  ser  aprovado pela  Câmara  de Vereadores  e  considerado “instrumento 
básico da política municipal”, pelo texto constitucional.
O Estatuto  da Cidade regulamentou e através  de seus instrumentos  expandiu os dispositivos 
constitucionais  sobre política  urbana,  como resultado de um intenso processo de negociação 
entre  as  forças  políticas  e  sociais  brasileiras,  portanto  é  imperioso  e  urgente  que  seus 
mecanismos sejam efetivamente utilizados!

5. O PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO DA CIDADE DE SÃO PAULO

A partir de 2002 o município de São Paulo, com base nas determinações do recém promulgado 
Estatuto das Cidades, passou a ter como instrumento básico de ordenamento urbano o Plano 
Diretor Estratégico - PDE, contemplando entre suas diretrizes todos os instrumentos estipulados 
pela  Legislação  Federal  que  instituiu  o  citado  Estatuto.  Atualmente  em  vigor,  o  plano 
promulgado como a Lei Municipal 13.430 na gestão da Prefeita Marta Suplicy inseriu também 
neste novo cenário das políticas públicas da cidade, uma série de diretrizes e metas a serem 
cumpridas a partir de sua implantação.
Como formas de adequação às dinâmicas transformações do meio urbano em São Paulo, foram 
previstas  revisões  periódicas  do  PDE.  Assim,  o  PDE evoluiria  a  partir  da  análise  quanto  à 
aplicação  dos  seus  instrumentos  e  dos  resultados  gerados  e  se  necessário,  tais  instrumentos 
seriam adaptados ou transformados de modo a constituírem ferramentas de intervenção sempre 
atuais.
Dentre os inúmeros objetivos do PDE podemos destacar: a garantia a todos os habitantes da 
Cidade ao acesso a condições seguras de qualidade do ar, da água e de alimentos, de circulação e 
habitação em áreas livres de resíduos, de poluição visual e sonora, de uso dos espaços abertos e 
verdes; a melhoria da qualidade de vida da população, particularmente no que se refere à saúde, 
à educação, à cultura, às condições habitacionais, à infra-estrutura e aos serviços públicos, de 
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forma a promover a inclusão social, reduzindo as desigualdades que atingem diferentes camadas 
da  população  e  regiões  da  Cidade;  e  a  democratização  do  acesso  à  terra  e  à  habitação, 
estimulando os mercados acessíveis às faixas de baixa renda.
Todos os objetivos do PDE, de acordo com o texto legal que o institui, deveriam ser revistos e 
analisados no ano de 2006 a fim de que pudessem ser cumpridos em todas as suas metas até o 
prazo limite de 2012. Ambos os prazos já sofreram alterações e por esta razão ainda que não 
exista uma revisão oficial sobre os instrumentos capaz de identificar, possivelmente, resultados 
da aplicação do PDE, podemos analisar a forma como seus instrumentos,  em particular o do 
Direito de Preempção tem sido utilizado e suas conseqüências em relação ao meio urbano.

6. O DIREITO DE PREEMPÇÃO E SUA UTILIZAÇÃO

Segundo autores como Bassul (2004:119) os instrumentos  previstos no Estatuto das Cidades 
podem ser vistos como “distributivos”, aqueles que visam a democratização dos direitos e do 
acesso à cidade e a toda sua infra-estrutura; e “redistributivos” – conceitualmente definidos com 
o objetivo de reduzir as desigualdades sociais através da redistribuição fundiária urbana, assim 
como a sua valorização decorrente do investimento urbano, que concentrados como propriedade 
privada de alguma forma desrespeitem a função social da propriedade.
Na linha dos instrumentos redistributivos encontra-se o Direito de Preempção que ao conceder 
preferência  ao poder público na aquisição de áreas previamente delimitadas,  no momento de 
alienação onerosa deste bem entre terceiros, permite a formação de um “banco” de áreas capazes 
de serem utilizadas  conforme as definições  dos  artigos  25 a  27 da Lei  Federal  10.257/01 e 
conseqüentemente do PDE da cidade de São Paulo. 
Assim como alguns outros instrumentos de intervenção urbana contidos no estatuto das cidades e 
utilizados  no  PDE  paulistano,  a  preempção  foi  baseada  na  experiência  francesa  do  direito 
urbanístico,  a  qual,  com o  objetivo  de  utilizar  algumas  áreas  estratégicas  para  preparar  ou 
facilitar intervenções públicas no meio urbano, definia as ZAD – Zone d’aménagement diféré – 
que são locais demarcados por leis especificas com vigência de quatorze anos para possíveis 
aquisições pelo poder público. 
Conceitualmente o PDE faz uso do direito de preempção de maneira bem semelhante, porém 
como define Pinto (2005) o prazo de vigência das demarcações brasileiras é muito mais reduzido 
(cinco anos, podendo ser renovados por mais um), bem como é extremamente exíguo o prazo 
para manifestação de interesse público em relação às ofertas de terrenos (trinta dias) o que de 
certa  forma  pode  tornar  o  instrumento  ineficaz  principalmente  em  decorrência  da  maneira 
burocrática como hoje se organizam as administrações locais.
O Plano Diretor Estratégico de São Paulo, de acordo com o que determina o Estatuto da Cidade 
ampliou  a abrangência  do direito  de preempção,  até  então utilizado mais  comumente  para a 
aquisição de áreas tombadas, de forma a garantir ao Poder Público Municipal preferência para 
aquisição de imóvel urbano desde que tais locais se façam necessários ao município para:
I – regularização fundiária;
II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
III – constituição de reserva fundiária;
IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;
VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico;
Para que este instrumento possa ser utilizado, no entanto, é necessário utilizar-se da Legislação 
de  uso e  ocupação do solo,  que  delimita  as  áreas  em que incidirá  este  instrumento  fixando 
também prazo de vigência, não superior a cinco anos, para esta classificação sobre os imóveis 
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determinados, podendo este prazo máximo ser renovado a partir de um ano após o decurso do 
prazo inicial de vigência. 
A legislação urbanística de São Paulo define que cada Subprefeitura,  através de seus Planos 
Regionais  Estratégicos,  estabeleça  o  imóvel  dentro  de  seu  território  administrativo  a  ser 
delimitado  como  área  para  a  execução  do  Direito  de  Preempção;  também fica  a  cargo  das 
administrações  regionais  promoverem a  averbação  do  direito  de preempção  na  matrícula  do 
imóvel, no cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária competente.
Através  do  Decreto  n.  42.873,  de  19  de  fevereiro  de  2003  o  Município  de  São  Paulo 
regulamentou o  exercício  do  direito  de  preempção  e  decretou  que  o  proprietário  de  imóvel 
localizado em área delimitada  para incidência  do instrumento  citado deve ser  notificado,  no 
prazo  de  30 (trinta)  dias  a  partir  da vigência  da lei  que a  delimitou,  para que,  em caso de 
alienação onerosa a terceiros, ofereça o imóvel previamente à Prefeitura para que esta o compre, 
se houver interesse. 
Tal notificação por parte dos órgãos públicos é realizada então por meio do Diário Oficial do 
Município,  de  publicação em  jornal  de  grande  circulação  e  por  via  postal  com  aviso  de 
recebimento. 
Ao  proprietário  do  imóvel  sujeito  à  preempção  cabe  notificar  a  Prefeitura,  na  pessoa  do 
Subprefeito  da  região  administrativa  competente,  manifestando  sua  intenção  de  vendê-lo, 
apresentando os seguintes documentos: 

1. Proposta de compra do terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão: 
preço, condições de pagamento e prazo de validade; 

2. Declaração de endereço para recebimento de notificação e outras comunicações; 
3. Certidão recente de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo cartório de registro 

de imóveis da circunscrição imobiliária competente; 
4. Declaração assinada, sob as penas da lei, de que não incidem quaisquer encargos e ônus 

sobre o imóvel, inclusive os de natureza real, tributária ou executória. 
Recebida  e  devidamente  autuada  a  notificação  que  demonstra  ao  município  o  interesse  de 
alienação  do  imóvel  do  proprietário  da  área,  fica  a  cargo  dos  órgãos  públicos  competentes 
avaliarem a oferta e: 

1. Manifestar-se  ao  proprietário,  no  prazo  máximo  de  30  dias  contados  da  data  de 
protocolização da notificação na Subprefeitura, o interesse da Prefeitura em comprar o 
imóvel; 

2. Solicitar ao proprietário a apresentação, nos termos da lei os documentos necessários à 
aquisição do imóvel livre de ônus e encargos de qualquer natureza; 

3. Exercer o direito de preempção em nome da Prefeitura. 
No caso de não haver manifestação por parte da Prefeitura, em relação à notificação de intenção 
de  alienação  feita  pelo  proprietário  do  imóvel,  indicando  que  pretende  exercer  o  direito  de 
preempção dentro do prazo legal estipulado pelo decreto regulamentador do instrumento, fica 
este proprietário livre para comercializar seu imóvel ao proponente interessado, nas condições da 
proposta  apresentada  ao  município,  sem  que  a  Prefeitura  deixe  de  poder  vir  a  exercer  a 
preferência no caso de propostas futuras de aquisição onerosa, dentro do prazo legal de vigência 
do direito de preempção. 
Uma  vez  efetuada  a  venda  a  terceiros  de  imóvel  delimitado  para  aplicação  do  Direito  de 
Preempção,  o  proprietário  fica  obrigado  a  entregar  na  Subprefeitura  competente  cópia  do 
instrumento  particular  ou  público  de  alienação  do  imóvel,  no  prazo  de  trinta  dias  após  sua 
assinatura, comprovando assim a forma contratualmente ajustada para realização do negócio, que 
de alguma forma não pode resultar na aquisição por parte do município.
Na  hipótese  de  haver  alienação  onerosa  efetuada  em  condições  diferentes  da  proposta 
apresentada à Prefeitura, poderão os órgãos públicos competentes promover as medidas judiciais 
cabíveis para a declaração de nulidade desta comercialização, ficando a cargo da Prefeitura optar 
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pela aquisição do imóvel pelo valor da base de cálculo do imposto predial e territorial urbano ou 
pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele. 
Como os proprietários de imóveis em áreas delimitadas pelos Planos Regionais para incidência 
da preempção terão que comunicar  ao Município  o valor  do imóvel,  seja  para que o Poder 
Público possa adquiri-lo ou para que o particular possa fazê-lo, o instrumento, quando aplicado, 
além de cumprir as funções para o qual foi criado, tem como conseqüência positiva a redução 
das práticas irregulares de declaração de valor a menor para fins de cálculo do Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).
Cabe  aqui  ressaltar  a  intensa  polêmica  jurídica  ao  redor  da  utilização  deste  instrumento, 
considerado  por  alguns  juristas  como  inconstitucional  ao  argumento  de  que  o  Direito  de 
Preempção resume-se em um instituto político violador do direito da propriedade imóvel. Tais 
questionamentos, em relação ao desrespeito ao direito de propriedade,  evidenciam uma visão 
conservadora e de certa forma distorcida dos princípios previstos no Estatuto das Cidades, com 
base na análise de seus instrumentos contrapostos ao Código Civil Brasileiro que ainda orienta 
grande parte da doutrina jurídica e da jurisprudência nacional e prevê um quase que inviolável 
direito de propriedade.
Como destaca Fernandes (2010) “A interpretação de que o direito de usar, gozar e dispor do bem 
permite também não usar, não gozar e não dispor do bem de maneira absoluta — possibilitou a 
existência  de um número enorme de vazios urbanos (especialmente de áreas com serviços e 
infraestrutura),  edifícios  subutilizados  ou  vazios,  preços  altíssimos  de  lotes,  bem  como  a 
explosão do crescimento informal”.
A este grande número de vazios urbanos é que deveríamos nos atentar como alternativas para 
evitar o agravamento das ocupações de mananciais,  reforçando o caráter do desenvolvimento 
sustentável de nossas cidades, mas principalmente como uma alternativa importante contra as 
ocupações de áreas de risco, evitando assim tragédias como as que acompanhamos no Rio de 
Janeiro, em abril deste ano onde mais de 250 pessoas foram vítimas fatais dos deslizamentos de 
terra ocorridos em Niterói. 
Na cidade  de  São Paulo a  ocupação  da região  de mananciais  e  várzeas  dos  rios,  além dos 
prejuízos  ambientais  causados também submete  a  população residente  a situações  insalubres 
como a que pudemos acompanhar  no início deste ano em que moradores da Região de São 
Miguel Paulista, sofreram um alagamento de cerca de sessenta dias.
Neste caso em específico, podemos tomar como exemplo emblemático a ocupação desta região 
não somente pelas autoconstruções, mas pelas recentes implantações de um Centro Educacional 
Unificado  –  CEU  –  e  do  Conjunto  Habitacional  Terras  Paulistas.  Estas  implantações  são 
certamente importantes por representarem soluções locais aos problemas da região, já que se 
integram à  ocupação  já  consolidada  da  região.  Porém,  se  considerada  a  existência  de  áreas 
possíveis de abrigarem obras de mesmo porte das citadas e que além de não estarem em pontos 
de alagamento naturais conseqüentes das cheias do Rio Tietê, não estejam a aproximadamente 
27 Km do centro da cidade, certamente evitar-se-ia a situação de verdadeira barbárie vivida pelas 
mais de 5.800 famílias habitantes dos bairros atingidos. 
Lamentavelmente, porém, não houve avanços na aplicação do Direito de Preempção nos últimos 
anos, na cidade de São Paulo.
Possivelmente os elevados preços praticados para a comercialização de lotes urbanos na cidade 
de  São  Paulo,  principalmente  nas  regiões  dotadas  de  plena  infra-estrutura,  tornem difícil  a 
obtenção de recursos públicos  para aplicação efetiva da preempção.  Contudo, tal  dificuldade 
poderá  vir  a  ser  superada  através  da  criação  de  reservas  orçamentárias  prédefinidas  para  a 
aquisição  de  áreas  ou  imóveis  através  deste  instrumento.  Ao  longo  dos  quase  dez  anos  de 
vigência da Lei federal que instituiu o Estatuto da Cidade, não houve em São Paulo, nenhum 
plano orçamentário que tenha reservado recursos públicos para este fim.  
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Com base nas áreas delimitadas pela incidência do Direito de Preempção existentes na atual 
Legislação de Uso e Ocupação do Solo da Cidade de São Paulo, observam-se inúmeras áreas 
destinadas à implantação de equipamentos urbanos, um grande número de áreas sem destinação 
definida  e  poucas  áreas  destinadas  à  requalificação  urbana  e  à  construção  de  habitações 
populares, como podemos observar na tabela abaixo:

Tabela 1: Definição de Usos das Zonas de Preempção nos Planos Regionais Estratégicos - PRE – das 
Subprefeituras da Cidade de São Paulo

Subprefeituras
Equipamentos Requalificação Usos indefinidos Não apresenta

Públicos e Habitação Pelo PRE Áreas definidas
Perus X

Pirituba X
Freguesia X

Casa Verde X
Santana - Tucuruvi X
Jaçanã - Tremembé X

V. Maria - Vl. G. X
Lapa X

Sé X X
Butantã X

Pinheiros X
Vila Mariana X

Ipiranga X
Santo Amaro X

Jabaquara X
Cidade Ademar X
Campo Limpo X
M'Boi Mirim X

Socorro X
Parelheiros X X

Penha X
Ermelino X

São Miguel X X
Itaim Paulista X

Mooca X
Aricanduva X X

Itaquera X
Guaianases X X

Vila Prudente X
São Mateus X

Cidade Tiradentes   X  
Prefeitura Municipal de São Paulo: Lei 13.430/02 e Lei 13.885/04

Desta forma, nota-se a fragilidade com que o instrumento da preempção apresenta-se atualmente; 
uma  vez  que  se  torna  subutilizado  pela  própria  legislação  de  ordenamento  da  ocupação  da 
cidade,  seja  quanto  à  definição  de  suas  possibilidades  de  aplicação,  seja  em relação  à  sua 
capacidade de prever áreas passíveis de investimentos em Habitações de Interesse Social. Vale 
ressaltar, no entanto, que em alguns casos, como o da Subprefeitura de Guaianases, o Direito de 
Preempção recai  também sobre as áreas definidas  como Zonas Especiais  de Interesse Social 
(ZEIS 02, neste caso),  o que de certa forma potencializa  a aplicação do instrumento,  já que 
delimita áreas obrigatoriamente destinadas às intervenções habitacionais. 
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A atual Lei 13.885/04 que dispõe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o Uso e Ocupação 
do Solo do Município de São Paulo, junto ao PDE, prevê prazos não apenas para revisões, como 
para a delimitação de áreas sob incidência do Direito de preempção, porém o processo de revisão 
das  legislações  referentes  encontra-se  em  andamento  há  meses  e  os  prazos  limites  para  a 
aplicação da preempção já expirados. Tais fatos são indícios fortes da baixa disposição da atual 
administração pública para a aplicação do Direito de preempção. 
Neste momento de revisão dos conceitos e instrumentos legitimados pelo Estatuto e aplicados na 
Cidade de São Paulo, deve-se atentar, portanto às adequações das ferramentas de intervenção 
pública no meio urbano, otimizando assim suas aplicações. 
No caso do Direito de preempção, seria imprescindível, por exemplo, a delimitação e a definição 
prévia  de  todas  as  áreas  em  que  incidirá  este  instrumento  sem  a  necessidade  de  uma  lei 
municipal  específica.  Proporcionar  sua  aplicação  em  conjunto  com  demais  ferramentas  de 
intervenção pública como o que define a edificação, parcelamento ou utilização compulsórios, 
ou  estendendo  a  aplicação  da  preempção  em todas  as  Zonas  Especiais  de  Interesse  Social 
(respeitando  obviamente  as  condições  ambientais  das  ZEIS  4),  favorecendo  desta  forma  o 
cumprimento da função social dos lotes urbanos e impulsionando a aplicação dos investimentos 
públicos em Habitação de Interesse Social, seja na regularização de Favelas, seja na construção 
de novas unidades habitacionais. 

7. CONCLUSÃO

Através da análise apresentada, fica evidente, portanto,  a maneira como ainda hoje, muitos dos 
avanços implantados pela  Lei Federal  nº.  10.257 de 10 de julho de 2.001, que promulgou o 
Estatuto  da Cidade,  encontram-se sem a devida  utilização  pelas  administrações  públicas  das 
grandes cidades do país. O caso do Direito de preempção demonstra com intensidade a forma 
como  ferramentas  inovadoras  à  gestão  municipal,  são  extremamente  importantes,  se  bem 
utilizadas, na criação de cidades mais justas. 
Assim como para a cidade de São Paulo o uso deste instrumento de intervenção pública sobre o 
meio urbano poderá trazer resultados importantíssimos e exigidos pela sociedade ao promover 
alternativa às ocupações irregulares das áreas de risco, e de proteção aos mananciais em todas as 
grandes cidades brasileiras. 
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