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1. Introdução 

A Prefeitura de São Paulo encaminhou projeto de lei (de n. 01-0087/2009) à Câmara 
Municipal com proposta de regulamentação da concessão urbanística, instrumento 
de política urbana previsto nos arts. 198, XII, e 239, da Lei Municipal n. 13.430/2002 
– o Plano Diretor Estratégico do Município. 

A necessidade de regulamentação legislativa do instrumento já havia sido apontada 
por Marçal Justen Filho, na autoria de artigo específico sobre o tema (Concessões 
urbanísticas e outorgas onerosas, em Luiz Guilherme Costa Wagner Júnior (coord.), 
Direito Público: estudos em homenagem ao professor Adilson Abreu Dallari, Belo 
Horizonte, Del Rey, 2004, p. 523-539). Com efeito, o art. 239 do Plano oferece 
apenas alguns de seus contornos, para ao final (§ 3°) remeter seu regimento à Lei 
8.987/1995, que disciplina as concessões e permissões de serviço público. Neste 
contexto, remanesce a novidade do instrumento. 

2. Atividade urbanística exercida por particulares 

O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) consagrou a possibilidade de atuação de 
particulares no processo de urbanização, em cooperação com a Administração 
Pública (art. 2°, III). Assim, albergou solução há muito reconhecida no direito 
urbanístico estrangeiro, e correspondeu à tendência do direito administrativo de 
realização de parcerias (em sentido lato) com a iniciativa privada.  

Como ressaltado por Márcia Walquíria Batista dos Santos, a propósito dos 
instrumentos da política urbana, as “‘parcerias’ com a iniciativa privada representam 
recurso bastante utilizado atualmente, em especial devido à grande dificuldade [da 
Administração Pública] de atender aos objetivos propostos, com parcos recursos 
públicos disponíveis...”. (Dos instrumentos da política urbana: da outorga onerosa do 
direito de construir, das operações urbanas consorciadas, da transferência do direito 
de construir, em Odete Medauar e Fernando Dias Menezes de Almeida (coord.), 
Estatuto da Cidade: Lei 10.257, de 10.07.2001 (comentários), São Paulo, RT, 2004, 
p. 215). 

É o caso da transferência a particulares, mediante contrato de concessão, da 
execução de planos de urbanização e renovação urbana – que antes mesmo da 
edição do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, bem como do próprio Estatuto da 
Cidade, já ocupava a atenção da doutrina. Neste sentido, José Afonso da Silva 
preconizava a viabilidade da concessão urbanística, que poderia “encontrar campo 
de aplicação no sistema brasileiro, como instrumento de outorga, a particulares, de 
atividade urbanística, mormente na execução de planos ou projetos de 



 

reurbanização ou de renovação urbana elaborados pela Municipalidades” (Direito 
urbanístico brasileiro, 5ª ed., São Paulo, Malheiros, 2008, p. 327). 

3. A concessão urbanística no Plano Diretor Estratégico e no projeto de lei da 
Prefeitura de São Paulo: perplexidades 

O Plano Diretor Estratégico de São Paulo define a figura da concessão urbanística 
como a delegação, mediante licitação, a empresa ou a consórcio de empresas, da 
realização de obras de urbanização ou reurbanização de região da cidade. Neste 
contexto, a remuneração da concessionária (art. 239, § 1°) viria da exploração, por 
sua conta e risco, dos terrenos e edificações destinados a uso privado e que 
derivassem do empreendimento, bem como da renda originada da exploração de 
espaços públicos. 

O projeto de regulamentação oferecido pela Prefeitura de São Paulo reafirma tal 
definição e esmiúça seus componentes, com o que aparentemente supera a primeira 
grande dificuldade jurídica da utilização do instrumento, traduzida pela sumariedade 
da sua abordagem no Plano Diretor Estratégico. No entanto, há outras dificuldades, 
outrora relatadas por Marçal Justen Filho, que não foram solucionadas, como a 
questão da aplicabilidade à concessão urbanística dos preceitos que regem as 
concessões de serviço público e a ausência de definição precisa dos encargos e das 
formas de remuneração econômica do particular (ob. cit., p. 532-535). Ademais 
disso, o projeto concretizou opção jurídica quanto à licitação (que seguirá a 
modalidade de concorrência) que foi objeto de advertências por parte do precitado 
autor. Trata-se da previsão do critério de julgamento pela maior oferta (ob. cit., p. 
535-538). 

3.1. A concessão urbanística como figura autônoma e o risco da 
concessionária 

A concessão urbanística não se confunde com a concessão de serviço público ou 
com a concessão de obra pública (admitida aqui como modalidade autônoma à 
concessão de serviço público), previstas nas Leis 8.987/1995 e 11.079/2004 (note-
se que o projeto de regulamentação prevê a delegação por concessão patrocinada). 

A primeira categorização é afastada porque a concessão urbanística volta-se 
expressamente à “realização de obras”, e não à prestação de serviços públicos – 
provedores, para os fins do presente ensaio, de utilidades voltadas à satisfação de 
necessidades essenciais das pessoas. A segunda, porque a dita “realização de 
obras” envolve um conjunto de intervenções urbanísticas, e não a execução de uma 
obra específica; na lição de Marçal Justen Filho, “a concessão urbanística pode, sob 
algum aspecto, configurar-se como concessão de obra pública. Mas se destina a ser 
muito mais que isso. A finalidade da concessão urbanística é a modificação do 
cenário urbano, abrangendo todas as providências concretas necessárias a tanto” 
(ob. cit., p. 527). Assim, é concessão autônoma, instituto específico do direito 
urbanístico. 

Diante disso, bem como da imprecisão do projeto de lei no tocante aos encargos do 
particular e à sua remuneração, surge outra questão, que é o importante risco em 
face do qual se encontrará o interessado na concessão.  

Vale ressaltar que o art. 26 do projeto de lei, destinado a definir os encargos do 



 

particular, repete as disposições sumárias do Plano Diretor Estratégico, e traz 
acréscimos não relevantes em termos de precisão. Ainda, o art. 2°, parágrafo único, 
oferece as alternativas remuneratórias da alienação ou locação de imóveis e da 
exploração de áreas públicas pela concessionária, mas remete ao edital de licitação 
a sua especificação e a estipulação de outras fontes, com o que se mantém a 
indefinição. O art. 3°, § 4°, parece acenar para a exploração, por exemplo, de 
garagens subterrâneas, mas trata em verdade do objeto da concessão urbanística, 
que envolveria “tanto a exploração do solo quanto do subsolo e do espaço aéreo” 
(redação que tampouco aparenta compatibilidade com o efetivo objeto da 
concessão, que é a execução de obras de urbanização e renovação urbana). 

Tais imprecisões dificultam o empreendimento, especialmente porque a 
remuneração, no caso, não é preço público, mas preço privado, derivado da 
exploração dos espaços urbanos, regulado pelo mercado. Neste contexto, não há 
usuários cativos, como para os serviços públicos. Disto tudo decorre naturalmente a 
imprevisibilidade e, por conseqüência, o risco. Daí que, como já constatou Marçal 
Justen Filho, a concessão urbanística sofre de um “problema prático de 
implementação. Há a necessidade de determinar condições que permitam a um 
particular um mínimo de previsibilidade e de segurança, de modo a captar 
investimento privado...” (ob. cit., p. 534). 

3.2. Inadequação do critério de “maior oferta” para a licitação 

O projeto de lei (art. 17, I, III, e IV) propõe, dentre outros, o critério de “maior oferta”, 
disposto no art. 15, II, III, VI e VII da Lei 8.987/1995, para o julgamento da licitação. 
Trata-se de critério não relacionado diretamente com as finalidades da concessão 
urbanística, que se referem diretamente à qualidade de vida da população; no mais, 
o ágio da oferta influenciará o preço cobrado na exploração dos espaços urbanos.  

Por conseguinte, também com fundamento na lição de Marçal Justen Filho, convém 
manter como critérios: (a) o da melhor proposta técnica, com preço fixado no edital 
(art. 15, IV, da lei 8.987/1995), já albergado pelo projeto de lei (art. 17, II); (b) o do 
menor preço cobrado em decorrência da exploração dos espaços urbanos 
(decorrente de interpretação do art. 15, I, da Lei 8.987/1995), de que descuidou o 
projeto, até em virtude da indeterminação da remuneração da concessionária; ou 
(iii), a combinação destes dois critérios.  

4. Polêmicas quanto à utilização, pela concessionária, de instrumentos 
jurídicos de política urbana 

O art. 239 do Plano Diretor Estratégico de São Paulo estipula que a concessionária 
urbanística ficará responsável pela promoção das desapropriações, poderá 
promover consórcios imobiliários e exercer o direito de preempção. O projeto de 
regulamentação da Prefeitura de São Paulo (art. 10), por sua vez, reafirma a 
possibilidade de a concessionária utilizar tais instrumentos e acrescenta ao rol o 
direito de superfície e a concessão real de uso (admitindo ainda outras figuras que 
lhes sejam conexas). 

O Estatuto da Cidade (arts. 4° e 46) prevê a utilização destes instrumentos pelo 
poder público, para execução da política urbana. Ocorre que, em virtude da proposta 
de regulamentação da concessão urbanística, discute-se a transferência das 



 

faculdades típicas do poder público ao particular, com o que veio à tona uma 
profusão de opiniões. Este ensaio estará limitado a considerações quanto ao 
instrumento da desapropriação, qualificada de “urbanística” – ou seja, diferente da 
desapropriação tradicional, em que pese disciplinada pelo mesmo diploma legal 
(Decreto-Lei 3.365/1941, art. 5°, “i”). Vê-se que, a partir da possibilidade de 
desapropriação pela concessionária, não haverá dificuldades em se admitir, por 
exemplo, a preempção.  

Pelo teor do projeto de lei, a desapropriação urbanística poderá ocorrer por utilidade 
pública ou interesse social (art. 11). Prefere-se, aqui, falar em “utilidade urbanística”, 
tratada por José Afonso da Silva como “uma forma entre a utilidade pública e o 
interesse social” (Direito urbanístico brasileiro, 5ª ed., São Paulo, Malheiros, 2008, p. 
414). 

Trata-se de modalidade de desapropriação que não se destina à transferência de 
imóvel individualizado ao poder público, para consecução do “interesse público”, 
mas à transferência de imóvel ou de área à Administração ou a seus delegados (art. 
3° do Decreto-Lei 3.365/1941), a fim de que sejam transformados de acordo com o 
planejamento urbanístico, permitida a revenda posterior (José Afonso da Silva, 
Direito urbanístico brasileiro, 5ª ed., São Paulo, Malheiros, 2008, p. 425).  

Não importa, neste quadro, que a desapropriação não transfira o bem, em última 
análise, ao poder público; o que vale é a transformação do bem, para que atenda ao 
plano. Por certo que esta hipótese, ou a de revenda do bem, na desapropriação 
tradicional, induziriam a que se pensasse em desvio de finalidade; mas na 
desapropriação urbanística tal finalidade é justamente a urbanização, independente 
da titularidade do bem, e o que se revende é situação nova (o bem transformado). 

O instrumento é objeto de estudo de Adilson Abreu Dallari, que sintetiza: “para que 
determinado imóvel passe a ter uma utilização urbanisticamente conveniente, muitas 
vezes basta mudar o seu uso, sem retirá-lo do domínio privado. O papel do Poder 
Público se resume em fazer com que um particular interessado em dar ao imóvel a 
utilização conveniente para a coletividade possa adquirir a propriedade, tendo como 
condição dessa aquisição exatamente a específica destinação assinalada pelo 
Poder Público” (Concessões urbanísticas, Revista Trimestral de Direito Público, n. 
37/2002, p. 15). 

Com efeito, na medida em que se está a tratar de uma concessão (peculiar, por 
certo), não há óbice à promoção da desapropriação pela concessionária. De outro 
lado, não há vedação constitucional à desapropriação realizada nos moldes 
propostos, tampouco há vedação a que a desapropriação já ocorra em favor do 
particular, desde que este fique responsável por enquadrar o bem no planejamento 
urbanístico e que tenha condições para tanto. 

Ressalte-se que a utilização do instrumento pela concessionária, responsável pela 
indenização, evitará o dispêndio de recursos pelo poder público e agilizará as 
intervenções urbanas. Ainda, que na hipótese de o proprietário do bem concordar 
com o condicionamento urbanístico, e sendo possível a manutenção de sua 
propriedade (o que não ocorrerá, dentre outras, na circunstância de destinar-se o 
local a um equipamento público, de acordo com o plano), a concessionária não 
deverá manejar a desapropriação. Surgirão daí hipóteses de aplicação, por exemplo, 



 

do consórcio imobiliário.  

5. Considerações finais 

A concessão urbanística poderá representar significativo instrumento de política e 
intervenção urbanas, desde que devidamente regulamentada. O trâmite do projeto 
de lei deve ser breve, tendo em vista a previsão de utilização do instrumento na 
proposta de intervenção urbana que se denominou “Nova Luz”, no Município de São 
Paulo. 

Neste sentido, é respeitável a iniciativa da Prefeitura de São Paulo, mas alguns 
ajustes ao projeto de lei por ela apresentado são imprescindíveis à adequação e 
viabilidade do empreendimento, como a definição dos encargos e das fontes de 
remuneração da concessionária e a revisão dos critérios de julgamento da licitação.  

Sabe-se que as características do contrato de concessão serão circunstanciais, 
dadas as especificidades de cada região urbana, mas nem por isso se pode remeter 
ao edital e à legislação comum de concessões (como faz o projeto) a estipulação de 
configurações genéricas a respeito da forma de atuação da concessionária. 

Quanto à natureza do instrumento, defende-se que é a de concessão, não se 
tratando, no entanto, de concessão de serviço público ou de obra pública. A 
concessão urbanística é figura autônoma, típica do direito urbanístico, tal qual a 
desapropriação urbanística (que poderá, por sua vez, ser promovida pela 
concessionária). 
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