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“Public and quase-public bodies are responsible for some of the enterprises that help 

make up city diversity – for instance, parks, museums, schools, most auditoriums, 

hospitals, some offices, some dwellings. However, most city diversity is the creation of 

incredible numbers of different people and different private organizations, with vastly 

differing ideas and purposes, planning and contriving outside the formal framework of 

public action. The main responsibility of city planning and design should be to develop – 

insofar as public policy and actions can do so – cities that are congenial places for this 

great range of unofficial plans, ideas and opportunities to flourish, along with the 

flourishing of the public enterprises”. (JACOBS, Jane. The death and life os great 

American cities, 50ª edição, New York: Modern Library, p. 315)



 

 

RESUMO 

 

A tão conhecida segmentação dos direitos em público e privado, marcante nos sistemas 

jurídicos romanísticos, têm sido alvo de questionamentos em razão de sua insuficiência 

para explicar fenômenos que não mais se reconduzem a uma ou outra rubrica. Tem-se, 

dessa forma, que os setores público e privado estão cada vez mais imbricados, o que 

demanda do jurista e dos legisladores a criação de novas categorias e instrumentos, ou 

mesmo um câmbio de interpretação no tocante a categorias antigas. O Urbanismo, a sua 

vez, é fértil em oferecer exemplos de imbricação entre público e privado, uma vez que o 

ambiente da urbe é prenhe de manifestação dos mais diversos interesses que, mais e mais, 

têm sido objeto de acolhimento pelo ordenamento jurídico. Nesse quadro, a dissertação 

propõe-se a demonstrar como o ambiente urbano constantemente desafia a divisão rígida 

entre público e privado, para, na sequência, se dedicar à análise: (i) dos mecanismos de 

participação na concertação público-privada, com foco, sobretudo, na definição das 

políticas públicas de cunho urbanístico; (ii) e dos instrumentos contratuais – entendidos de 

forma ampla – cada vez mais utilizados na formatação das operações urbanísticas. 
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ABSTRACT 

 

The well known division between public and private law, classical in romanistic legal 

systems, has suffered considerable challenges due to its insufficiency to explain issues that 

may not be included in one or another side. As a consequence, private and public are more 

and more integrated which demands from jurists and legislators the creation of new 

categories and instruments or even the change of interpretation of old conceptions. 

Urbanism, on its turn, is a fertile soil in offering examples of the integration between 

private and public, since the environment of the city is rich in manifestations of the most 

diverse interests, which, more and more, are being accepted and considered by the legal 

orders. In this scenario, this essay aims at demonstrating how the urban environment 

frequently challenges the rigid division between public and private and thus will be 

dedicated to analyze (i) the mechanisms of joint participation of public and private players 

in the definition of public policies of urban issues; and (ii) the contractual instruments – 

understood broadly – widely used to the implementation of urban projects. 

  



 

 

INTRODUÇÃO 

 

OBJETO DE PESQUISA DA DISSERTAÇÃO 

O Direito Urbanístico é, possivelmente, um dos ramos do direito que mais se 

destacou nas últimas décadas. O agravamento das questões urbanas, ligado seja à falta de 

planejamento – ou excesso de planejamento, em alguns casos1 -, seja à crescente 

segregação social e econômica no âmbito das cidades, criou situações-limite, que 

demandam a atuação dos juristas. O interesse pelo tema, ainda, advém de sua recente 

autonomia científica, o que desperta a curiosidade daqueles ávidos a trabalhar com novas e 

desafiadoras questões. 

JEAN-BERNARD AUBY propõe, até mesmo, que as problemáticas afetas à cidade 

sejam apreendidas através de uma nova disciplina, o droit de la ville ou “direito da 

cidade”, por meio da qual se estudariam, de forma integrada, os diversos temas que a urbes 

suscita, como moradia, mobilidade, utilização dos espaços públicos e seus limites, ação 

pública e privada na disponibilização de serviços oferecidos pelas cidades etc.2.   

Consoante se extrai do trabalho do jurista francês, a urbes é ambiente onde público 

e privado estão presentes a todo tempo, daí porque o autor não reconduz a nova disciplina 

por ele sugerida a nenhum dos dois grandes ramos divisados pela summa divisio, i.e., 

direito público ou direito privado. 

O objeto dessa dissertação situa-se exatamente nesse entroncamento entre direito 

público e privado tendo em vista o Urbanismo. Ou seja, pareceu-nos de grande relevância 

estudar em que medida, e através de quais instrumentos, o Direito Urbanístico admite que 

entes públicos e privados se inter-relacionem na construção e implementação de políticas 

públicas de cunho urbanístico. 

                                                 
1 O excesso de planejamento e regulamentação pode ser prejudicial não apenas porque eventualmente 
equivocado, mas também porque tende a ignorar as manifestações que, natural e espontaneamente, se 
amoldam ao ambiente urbano. Algumas delas, em certos casos, devem ser coibidas ou regulamentadas, 
porém também é certo que soluções inteligentes e adequadas podem surgir em tais hipóteses. Um Direito 
Urbanístico excessivamente dirigista, ademais, pode gerar o que JEAN-BERNARD AUBY chama de “fuga da 
cidade perante o Direito” (fuite de la ville devant le droit), i.e., uma falta de aderência da população ao teor 
das normas, gerando, no limite, situações em que a norma é simplesmente ignorada.  Cf. Droit de la ville: du 
fonctionnemen juridique des villes au droit à la ville, Paris: LexisNexis, 2013, p. 8. 
2
Idem, Ibdem, p. 283.  
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O tema parte da premissa de que, por uma série de razões, sobretudo ligadas à 

afirmação do Estado Moderno, e também vinculadas ao surgimento do Direito 

Administrativo, a doutrina administrativista se aferrou à ideia de absoluta apartação do 

regime jurídico administrativo em relação àquele aplicável aos privados. Ou melhor, 

forjou-se a ideia de que existiria um tal regime, prenhe de prerrogativas e particularidades. 

Nessa senda, o administrativista foi ensinado a pensar o regime de Direito Administrativo 

como algo impenetrável, totalmente desvinculado do direito dito comum. Contudo, com o 

passar do tempo, essa apartação rígida entre Direito Administrativo vs. Direito Civil, 

reconduzível à grande divisão direito público vs. direito privado passou a ser 

crescentemente contestada, de modo que atualmente se percebe uma fluidificação, havendo 

até mesmo zonas cinzentas, nas quais não é possível determinar, a priori, que direito 

aplicar.  

 A partir dessa premissa, quer-se demonstrar que essa “fluidificação” da fronteira 

do direito público e direito privado é, com maior razão, verificada no ambiente urbano, 

onde interesses públicos e privados estão sempre propensos a se relacionar, seja por fatores 

econômicos ou ainda de outras ordens mais adiante discutidos. E mais: há nas cidades uma 

plêiade de interesses, todos legítimos, o que vai de encontro à consagração do chamado 

princípio da supremacia do interesse público, estruturante na defesa do já referido regime 

jurídico administrativo.  

A partir dessa premissa, propomos a análise dessa interação através de três grandes 

blocos: (i) o primeiro mais teórico, no qual será demonstrado de que forma o Urbanismo é 

vetor de superação da referida apartação, e no qual serão analisados os principais interesses 

e atores que se inter-relacionam no ambiente urbano; (ii) o segundo relativo à análise dos 

mecanismos de participação na concertação público-privada, com foco, sobretudo, na 

definição das políticas públicas de cunho urbanístico; (iii) e o terceiro abrangendo os 

instrumentos contratuais – entendidos de forma ampla – cada vez mais utilizados na 

formatação das operações urbanísticas. 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 A dissertação divide-se em três capítulos. O primeiro, denominado ponto de 

partida: a não exclusividade estatal na realização do urbanismo, é estruturante para o 

desenvolvimento posterior do estudo.  
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 Nele, será lançada a premissa do trabalho, qual seja, a de que as fronteiras entre 

público e privado são cada vez mais difusas. Para se chegar à premissa, serão analisadas as 

razões históricas e doutrinárias que levaram a que se entendesse como estanques tais 

fronteiras. Na sequência, serão debatidos alguns fatores que, atualmente, engendram uma 

maior convergência dos sistemas público e privado. 

 O tema será, então, trazido para o âmbito do Direito Urbanístico, quando se 

adentrará o cerne do trabalho, qual seja, a comprovação de que o ambiente urbano, por 

uma série de razões, é locus de superação das tradicionais fronteiras entre direito público e 

direito privado.  

 O segundo capítulo, intitulado participação privada na constituição das políticas 

urbanísticas, volta-se à análise dos instrumentos, elencados no Estatuto da Cidade, que 

engendram uma gestão democrática da cidade, trazendo para a fase de idealização e 

discussão das políticas públicas de cunho urbanístico, os diversos atores que se manifestam 

no ambiente multifacetado da cidade. 

 O terceiro capítulo, a sua vez, com título concertação público-privada na 

construção do Urbanismo, será destinado ao estudo dos mecanismos contratuais 

destinados à implementação das políticas públicas urbanísticas. Serão analisados, assim, os 

principais enlaces contratuais conjugadores de atores públicos e privados, que possibilitam 

que as políticas públicas urbanísticas – definidas, tanto quanto possível, em ambiente 

permeável à participação – sejam colocadas em prática. 

 Por fim, será apresentada a conclusão ao trabalho, na forma de síntese conclusiva, 

na qual se exporá um panorama geral das principais conclusões obtidas ao longo do estudo. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA 

No capítulo inaugural deste trabalho, lançamos a premissa a partir da qual 

pretenderíamos trabalhar, qual seja: a de que, por uma série de fatores, é possível afirmar 

que se convencionou atribuir à apartação público-privada uma carga muito mais potente do 

que ela, em verdade, embute. 

Algumas razões fundamentais para tanto, seriam: o próprio surgimento e 

desenvolvimento da ciência do Direito Administrativo, como ocorrido na França, uma vez 

que a necessidade de configuração do tema como disciplina autônoma impulsionou a ideia 

de que a Administração faria jus a um tratamento absolutamente distinto daquele conferido 

aos particulares; o processo de afirmação do Estado Moderno que, para legitimar a 

centralização do poder decisório por ele operado, fundou-se sobre uma divisão bem 

demarcada entre público e privado, de modo que, em sintonia com o espírito do 

liberalismo, os cidadãos soubessem exatamente até onde iria o campo de atuação estatal, a 

partir do qual os privados estariam livres para empreender suas atividades; dentre outras. 

Ainda nesse processo de afirmação do Estado Moderno, é de fundamental relevo 

destacar a necessidade de criação de conceitos totalizantes e universais, que justamente 

pelo caráter da generalidade, justificassem a atuação do Estado no campo que lhe fora 

atribuído. Neste contexto é que se formularam conceitos como o de interesse público ou 

intérêt général dos franceses. No Brasil, em específico, o tema, em razão do tratamento 

doutrinário que lhe fora atribuído, redundou na afirmação de dois supostos princípios, 

denominados supremacia e indisponibilidade do interesse público, respectivamente. 

Por meio de referidos “princípios”, consagrou-se a ideia de que o interesse público 

(note-se: uno, em razão da necessidade de universalização e galvanização acima exposta), 

como identificado pela Administração Pública, seria dotado de maior importância do que 

os demais interesses da sociedade, notadamente aqueles de cunho particularístico. Em 

razão dessa supremacia, a Administração dele jamais poderia dispor. Daí ideias como, por 

exemplo, de vedação à arbitragem nos contratos firmados pelo Poder Público; de 

impossibilidade de transação etc. 

A doutrina do interesse público, assim, ao contrapô-lo, conforme aferível pela 

Administração, aos demais interesses da sociedade, sejam eles coletivos, difusos, ou 

simplesmente particularísticos, acabou por sedimentar ainda mais as fronteiras entre 
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público e privado. No primeiro campo, em razão da suposta superioridade dos interesses, 

justificar-se-ia um regime jurídico extraordinário, dotado de prerrogativas. Daí a ideia de 

regime jurídico administrativo, i.e., um regime monobloco, sempre – ou quase sempre – 

aplicável às relações da Administração Pública. 

A apartação dos regimes, ainda, é justificada por uma ideia, existente em nosso 

País, mas também em outros sistemas, de que a esfera pública seria mais virtuosa do que a 

esfera privada, esta ocupada de interesses menores, como a família ou o dinheiro. 

Constatou-se também que a concepção de uma fronteira rígida entre público e 

privado, nos moldes acima expostos, é cada vez menos capaz de explicar as situações de 

intercambialidade entre as duas esferas, estas por sua vez, mais e mais frequentes. A 

negativa em assumir a crescente fluidez dessa linha demarcatória acaba por agravar o que 

MARIA JOÃO ESTORNINHO alcunhou de fuga para o direito privado
1
. 

O ambiente urbano é profícuo para observação dessas inter-relações entre agentes 

públicos e privados. Em primeiro lugar em razão de um fator econômico, consistente no 

fato de que, em geral, os investimentos nas cidades precisam, de um lado, mobilizar capital 

e expertise privados, mas, de outro, não prescindem de suporte financeiro do ente público. 

Há, ainda, um fator que alcunhamos de proximidade, revelado pelo fato de que a 

cidade é facilmente palpável pelos cidadãos, i.e., de que, tanto no plano da representação 

política quanto nos planos da prestação de serviços e de atividades em geral, os cidadãos se 

sentem vinculados ao que se passa nas cidades. Essa proximidade tende a unir atores 

públicos e privados, colocando-os em contato através de diversas formas. 

Ademais, outro fator consiste no reconhecimento de que, no âmbito da urbes, o 

Estado exerce diversas atividades que se encaixam nas funções de indução e regulação da 

atividade econômica, as quais importam constante contato entre o ente público e as pessoas 

e atividades reguladas e/ou fomentadas. Especialmente em relação ao fomento, é preciso 

entender que seu funcionamento somente se dará a contento se houver uma aderência dos 

particulares ao conteúdo da norma, o que predica uma permeabilidade do poder público às 

necessidades dos primeiros. 

                                                 
1 Cf. A Fuga para o... 
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Por fim, constatamos que a percepção das cidades como locais naturalmente 

vocacionados para proporcionar a interação social é fator que naturalmente propicia a 

inter-relação público-privada. 

Na sequência, foi traçado um quadro evolutivo do Urbanismo e do Direito 

Urbanístico, desde seu surgimento até os dias de hoje. Demonstrou-se que, de início, o 

Urbanismo era percebido como função pública, apenas. Já o Direito Urbanístico, cujas 

raízes remontam ao início do século XX, era ligado, sobretudo, à ideia de poder de polícia. 

Na sequência, caminhou-se no sentido de um Urbanismo dito operacional e prospectivo ou 

planejador. 

Atualmente, impõe constatar a existência de um Urbanismo cada vez mais 

concertado, dialógico e menos impositivo. O debate de suas questões deve ser aberto, não 

se limitando à ideia de uma relação bilateral, já que os efeitos de projetos de cunho 

urbanístico, na maioria das vezes, ultrapassam as pessoas diretamente envolvidas. 

Constata-se, contudo, que ainda persiste uma forte associação entre Direito 

Urbanístico e poder de polícia, o que, em nosso entendimento, colabora para se entender o 

Urbanismo enquanto função exclusivamente estatal. O Direito Urbanístico, contudo, 

ultrapassa a noção de poder de polícia para abarcar atividades ligadas às funções de 

fomento, planejamento e regulação.  

Afirma-se, ademais, o entendimento do Urbanismo como função partilhada entre 

agentes públicos e privados. Não se nega, portanto, o caráter de função pública - o que 

ressai, inclusive, de dispositivos legais e constitucionais - mas se agrega a ideia de que a 

iniciativa privada e os demais setores da sociedade civil são também acolhidos no processo 

de construção das cidades. 

Admitida a ideia acima, analisamos quais os principais agentes envolvidos na 

transformação do espaço urbano, i.e., os entes públicos – e neste ponto foi feita breve 

digressão para análise de suas competências -, os cidadãos – proprietários ou não -, e os 

chamados promotores imobiliários.  

Além da identificação dos atores, foram apontados e discutidos os principais 

interesses verificados nas cidades, quais sejam: (i) os estatais; (ii) os coletivos, momento 
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em que se traçaram considerações acerca da ideia de direito à cidade; (iii) os titularizados 

pelos promotores imobiliários; (iv) e os titularizados pelos proprietários.  

Por fim, foram tecidas algumas considerações sobre a harmonização destes 

interesses, afirmando-se o papel atual do Direito Urbanístico como árbitro dos mesmos e a 

importância do vetor sustentabilidade enquanto elemento balizador.  

O segundo capítulo dedicou-se ao tema da participação privada na constituição das 

políticas públicas urbanísticas. Afirmou-se inicialmente que os mecanismos de 

participação no seio da Administração Pública são uma realidade crescente, inserindo-se 

num contexto de valorização da democracia direta. 

Concluiu-se que o modelo de Administração autoritária, impositiva e unilateral 

deve, cada vez mais, ceder espaço para a construção de um ambiente dialógico e permeável 

aos inputs da sociedade, o que se revela, ademais, um imperativo para atendimento de 

diversos anseios, como aqueles ligados à demanda por maiores mecanismos de democracia 

participativa, dentre outros. Reforçou-se, ainda, a vinculação do tema ao instituto do 

processo administrativo. 

Na sequência, foi analisada a diretriz da gestão democrática da cidade, prevista no 

art. 2º, II, do Estatuto da Cidade, para se entender que justamente em razão do seu caráter 

de diretriz, a gestão democrática não deve se “confinar” ao capítulo IV do Estatuto, até 

mesmo porque há diversas referências, ao longo da Lei, a instrumentos e institutos que se 

vinculam diretamente à diretriz, ainda que não localizados no citado capítulo IV. 

Afirmou-se a necessidade de que o caráter democrático percorra um iter, de modo 

que se inicie na formulação e perpasse pela execução e acompanhamento de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

A partir daí, foram analisados os seguintes instrumentos: (i) órgãos colegiados de 

política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; (ii) debates, audiências e 

consultas públicas; (iii) conferências sobre assuntos de interesse urbano nos níveis 

nacional, estadual e municipal; (iv) iniciativa popular de projeto de lei e de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano, plebiscito e referendo popular; e (v) 

gestão orçamentária participativa. 
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O último capítulo, a sua vez, tratou do tema da concertação público-privada na 

construção do Urbanismo, i.e., quis-se analisar quais instrumentos contratuais admitem a 

interação entre agentes públicos e privados na implementação das políticas públicas de 

cunho urbanístico. Havia aqui, um caráter mais pragmático em relação ao capítulo 

precedente. 

Rechaçou-se, de início, a adoção da teoria clássica do contrato administrativo, por 

se entender que a mesma, ainda que não tivesse, na origem, um caráter simplificador, 

acabou sendo reduzida a ideias como a possibilidade de alteração unilateral da avença, 

rescisão unilateral etc. Essa postura acabou importando mais prejuízos do que a própria 

negativa de que a Administração pudesse pactuar com privados, pois implicou 

entendimento do contrato como uma avença obrigatória para apenas uma das partes, i.e., os 

privados. 

Verificou-se, ainda, que dentre as diversas mazelas da teoria do contrato 

administrativo, entendida nos moldes precedentes, uma é particularmente prejudicial, qual 

seja, a da concepção de um único regime (ideia da “maldição do regime único”) aplicável a 

quaisquer hipóteses, não importe quão complexo seja o objeto contratado. 

Assim, refutando tal teoria, optamos por concordar com as vertentes doutrinárias 

que optam por classificar a atuação administrativa contratual em diferentes módulos, 

conforme a carga de incidência de interesses públicos.2 Conforme o módulo de que se trate 

(ex: módulos convencionais de concessão, de cooperação etc), haverá uma incidência 

maior ou menor de prerrogativas administrativas. 

De modo geral, entende-se ter havido uma diminuição do caráter unilateral e 

impositivo do contrato administrativo, conforme formulado pela doutrina clássica, em 

favor de uma efetiva busca por um instrumento concertado, permeado pelo diálogo, 

consenso e abertura da Administração. 

O campo do Direito Urbanístico é deveras propício para se observar a insuficiência 

do contrato administrativo clássico e para, ao revés, perceber o surgimento de arranjos 

                                                 
2 Com esse entendimento, cf. ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Contrato..., p. 348 e ss. 
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cada vez mais cooperativos e colaborativos. Daí a advertência de que se está na era do 

Urbanismo por contrato.
3
  

Por fim, foram a analisados os seguintes instrumentos contratuais, entendidos estes 

num sentido amplo: (i) a concessão urbanística e seu “equivalente” francês; (ii) a 

concessão de uso de bem público; (iii) a concessão de direito real de uso; (iv) a operação 

urbana consorciada e seu “equivalente” francês; e (v) as parcerias público-privadas.  

Desse modo, entendemos, de tudo o que foi pesquisado, que o ambiente urbano, 

pela diversidade e multiplicidade de interesses que abriga, não deve mais ser apreendido 

por meio de categorias ultrapassadas, ainda que tradicionais no campo do direito público. É 

mister, ao contrário, superar antigas crenças para se criar e implementar políticas públicas 

eficientes em termos urbanísticos. Os vetores de transparência, participação, concertação e 

permeabilidade às soluções privadas devem ser a regra no ambiente urbano. 

 

                                                 
3 A frase é de FRANÇOIS PRIET. Cf. L´Urbanisme est-il..., p. 22257 
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