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Resumo: o presente artigo visa identificar de que forma a legislação francesa garante a 
realização de moradias sociais no seu território a partir de contrapartidas urbanísticas 
impostas a municípios e particulares. Para tanto, foram analisadas as principais leis em 
matéria de urbanismo e moradia da França que tem a potencialidade de tornar o espaço 
urbano mais justo e com maior acesso ao direito à moradia — servindo de referência para 
as normativas urbanísticas brasileiras, que pouco regulam os excedentes do processo de 
urbanização. 
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Abstract: the purpose of this article is to identify how French legislation guarantees the 
realization of social housing in its territory by charging urban counterparts imposed on 
municipalities and individuals. In order to do so, the main French laws about urbanism and 
housing were analyzed, mainly those ones which have the potential to make urban space 
more equitable and with greater access to right to housing – serving as a reference to 
Brazilian urban regulation, which rarely addresses the surpluses of urbanization process. 
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INTRODUÇÃO 

O acesso à moradia por aqueles que enfrentam necessidades habitacionais é um 

grande desafio na atualidade, principalmente devido à conjuntura da cidade neoliberal de 

apropriação desigual do solo urbano. Nesse contexto, o mercado imobiliário incorpora as 

mais-valias urbanísticas geradas pelo processo de urbanização — em geral decorrente de 

uma ação estatal3 — sem que haja o adequado retorno à coletividade decorrente dessa 

valorização imobiliária, em especial na adoção de medidas redistributivas.  

Como resposta a essa situação de injustiça, alguns países têm consolidado políticas 

que estabelecem contrapartidas efetivas aos agentes privados que exploram o solo urbano, 

                                                
1 Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito/UFMG; Bolsista de Iniciação Científica (CNPq); Brasil; Email: 
leticiafernandeslaf@gmail.com 
2 Professor de Direito Urbanístico e Ambiental/UFMG; Líder do Grupo de Pesquisa Re-Habitare (CNPq); Brasil; Email: 
danielgaio72@yahoo.com.br 
3 Para mais detalhes acerca desse processo ver Gaio, 2015, p. 09-18. 
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redirecionando esses recursos à moradia social. É o que ocorre na França, que tem se 

tornado referência na implementação desse direito fundamental àquelas pessoas que não 

tem condições de obtê-lo por meios próprios.  

Dentre outras medidas citadas ao longo deste artigo, destacam-se, em especial, 

aquelas que impedem que os projetos urbanos cumpram apenas o interesse de 

rentabilidade dos grandes empreendedores (Santoro; Borelli, 2015, p. 01-04). É o caso, por 

exemplo, da Cota de Habitação Social, que foi instituída com o intuito de criar, a partir da 

afetação de terrenos particulares, um estoque fundiário e monetário para a construção de 

moradias de interesse social. Ressalta-se o papel decisivo atribuído à legislação urbanística 

francesa na imposição de exigências aos empreendedores e aos municípios para assegurar 

os percentuais de moradia social.  

OBJETIVO 

O presente artigo pretende esclarecer de que forma os principais instrumentos 

urbanísticos da legislação francesa são capazes de redistribuir à coletividade os recursos 

arrecadados pelos municípios e particulares para a viabilização de moradias sociais na 

França. 

JUSTIFICATIVA 

Dentro de um contexto de desequilíbro socioespacial vivenciado pelas maiores 

cidades do mundo nos dias atuais, surgiu-se a necessidade de buscar formas, sobretudo 

instrumentos jurídicos, que tenham o objetivo de tornar as cidades mais justas e reverter os 

quadros de déficit habitacional. O presente trabalho optou por desenvolver um estudo da 

legislação francesa em decorrência da diversidade de mecanismos e dos resultados 

concretos relacionados à implementação de moradia social, os quais podem servir de 

referência para a realidade brasileira.  

MÉTODO 

 Para a realização desta pesquisa foram analisadas leis nacionais francesas e 

parisienses que tratam de matéria urbanística relacionada à habitação social, sendo 

complementada pela análise dos autores que se dedicaram ao estudo da moradia social na 

França.  

RESULTADOS OBTIDOS 

 A partir do estudo de leis francesas (Lei de Solidariedade e Renovação Urbana; 

Código de Urbanismo; Código de Construção e Habitação; Plano Local de Urbanismo de 

Paris), percebeu-se estas normativas urbanísticas tem possibilitado resultados significativos 
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para reverter a demanda por moradia social, com destaque para a experiência de Paris. Tais 

resultados podem servir de inspiração para o Brasil, que enfrenta situação de déficit 

habitacional e concentração fundiária ainda mais acentuada.  

1 A LEGISLAÇÃO NACIONAL FRANCESA SOBRE MORADIA SOCIAL 

A Lei SRU – Lei de Solidariedade e Renovação Urbana (Lei 2000-1208, de 13 de 

dezembro de 20004) trouxe uma profunda reforma na legislação urbanística e na concepção 

de direito à moradia na França, cujo objetivo é o de trazer o equilíbrio social dentro do 

território e evitar que as moradias sociais se concentrem nas mesmas regiões. A referida 

legislação também tem como meta reforçar a solidariedade urbanística, o desenvolvimento 

sustentável, a democracia e a descentralização e, nesse intuito, ela disciplina a Cota de 

Habitação Social e a elaboração dos Planos Locais de Urbanismo (PLU) — instrumentos 

jurídicos a serem implementados pelo planejamento urbano municipal5.  

A Cota de Habitação Social é uma das inovações trazidas pela SRU (art. 55), cujo 

conteúdo altera os artigos L 302-5 e seguintes do Código de Construção e Habitação (CCH), 

o qual passou a prever a obrigação dos municípios de implantar progressivamente um 

número mínimo de moradias sociais, além de assegurar a mistura de classes sociais. 

 O Código de Urbanismo (Code de l'Urbanisme – versão consolidada em 1 de Abril de 

2017) por sua vez estabelece que é dever do poder público assegurar a mistura de classes 

sociais no território, bem como a construção, a reabilitação e a satisfação, sem 

discriminações, das necessidades presentes e futuras da população francesa em relação 

aos seus modos de habitação (art. L. 101-2). Esta legislação também fixa o dever do poder 

público em garantir a distribuição geograficamente equilibrada entre emprego, habitat, 

comércio e serviços (Art. L 101-2), além de determinar que as construções de imóveis 

coletivos de mais de doze moradias ou cuja área de superfície seja superior a 800m² 

disponibilizem pelo menos 30% das unidades familiares para moradia social — exceto os 

casos de habitações financiadas por empréstimo públicos de locação social (art. 111-24).  

 No que toca à moradia social, o Código de Urbanismo destina uma seção específica 

para a disciplina dos Planos Locais de Urbanismo (PLU) (arts. L. 151-14 e ss.). Nesse 

sentido, cabe ao PLU delimitar, através do regulamento6, quais os setores dentro das zonas 

urbanas ou urbanizáveis que receberão as moradias (que cumprem com a mistura de 

classes sociais). 

                                                
4 Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 
5

 A França é dividida administrativamente em Regiões, Departamentos, Distritos, Intercomunalidades e Comunas, que são as 
unidades básicas, que podem ser equiparadas aos municípios no Brasil.  
6 O regulamento é um dos documentos que compõem o PLU.  
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 Além disso, em alguns casos7, os programas de moradias sociais poderão causar 

uma majoração no volume de construção dos imóveis (superfícies complementares) através 

de regras de gabarito, altura e influência no solo. Essa majoração, contudo, não pode 

exceder 50% dentro de cada setor e, ainda, não poderá ser superior à relação entre o 

número de moradias de aluguel social e o número total de moradias. 

 Cabe destacar que a moradia social na França é igualmente salvaguardada por 

outras normativas que não sejam de caráter urbanístico. Nesse sentido, o Código de 

Construção de Habitação (Code de la Construction et de l'Habitation – CCH, versão 

consolidada em 1 de Abril de 2017), estabelece que: 

“O direito à moradia decente e independente é dever do Estado garantido a 
todos os residentes regulares da França que não consigam se manter pelos 
seus próprios meios”, sendo possível ser “requerido amigavelmente ou, se for 
o caso, de modo contencioso perante o Estado” (art. L. 300-1)8 (FRANÇA, 
2013). 

Ademais, o referido Código prevê que é dever do governo apresentar anualmente ao 

Parlamento um relatório sobre a situação da moradia na França, cujo teor deve englobar: a 

oferta e a escassez de habitação; os motivos para a evolução dos preços dos alugueis e 

para as modificações dos critérios/valores da ajuda personalizada à moradia; os resultados 

do aluguel solidário e do aluguel a preço moderado; e as mudanças ocorridas nos parques 

de moradias sociais (art. L. 101-1)9. Prevê-se ainda diversos tipos de ajudas públicas10, 

como investimento em moradias de aluguel social e construção e reforma de moradias, e 

operações de reestruturação urbana.  

2 A COTA DE HABITAÇÃO SOCIAL NA FRANÇA 

 A Cota de Habitação Social na França está prevista no art. L. 302-5 do Código de 

Construção e Habitação, o qual prevê a destinação de 25% de moradias sociais no território 

para os municípios que tenham mais de 3.500 habitantes (1.500 na Ilha da França)11. 

Entretanto, essa cota é reduzida para 20% quando o município não necessitar um esforço 

                                                
7 Cf. o art. L. 151-28, § 2º do Código de Urbanismo. 
8 Article L300-1: Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 
visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de 
façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder 
par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours 
contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. 
9 No Código de Construção há ainda a previsão do Fundo Nacional de Acompanhamento para a Moradia (art. L. 300-2), que 
financia ações de acompanhamento personalizado a pessoas consideradas prioritárias, como as pessoas carentes (art. L. 301-
1). A gestão desse fundo é feita pela Caixa de Garantia da Moradia de Aluguel Social (Caisse), que elabora anualmente um 
relatório sobre as ações realizadas pelo fundo.   
10 As ajudas personalizadas à moradia são quantias disponibilizadas pelo poder público para auxiliar famílias carentes nas 
despesas com moradia (arts. 301-1; e art. L 351-2 e ss. do Código de Construção e Habitação). 
11 É necessário ainda que sejam membros de uma aglomeração ou um estabelecimento público de cooperação intermunicipal 
(établissement public de coopération intercommunale – EPCI) com mais de 50.000 habitantes e que este tenha, pelo menos, 
um município com mais de 15.000 habitantes. O EPCI é um tipo de estrutura administrativa que agrupa os municípios 
(comunas) a partir da escolha de competências em comum.  
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suplementar para atender as demandas e as necessidades de pessoas menos 

desfavorecidas12. 

 Caso os municípios descumpram a norma legal, será imposta a arrecadação anual 

(espécie de multa) prevista no art. L. 302-7. Os recursos provenientes desta arrecadação se 

direcionam a construção de habitações sociais no seu território, cujo valor varia conforme os 

recursos fiscais dos municípios13. Entretanto, estão isentos dessa multa os municípios que 

se beneficiam de subsídio de solidariedade urbana e de coesão social14, e aqueles cujo 

número de habitações sociais ultrapassa 15% do seu território15, permitindo-se ainda a 

dedução dos investimentos feitos em prol da criação de moradia social. Importante ressaltar 

que esse dispositivo financeiro é utilizado para subsidiar aquisições monetárias e 

imobiliárias cujos objetivos é justamente a realização de moradia social e operações de 

renovação e requalificação urbana16.  

 Somando-se à Cota, os municípios, através dos planos intermunicipais (planos locais 

de habitat), estão adstritos a metas de realização de moradias sociais17 (art. L. 302-8, CCH), 

as quais devem ser estabelecidas de modo a atender aos percentuais de 20% ou 25% da 

cota de modo progressivo a cada triênio18, momento em que é recalculado o objetivo, de 

modo a alcançar o resultado almejado ao final de 25 anos19. Descumpridas as referidas 

metas trienais, o prefeito20 pode emitir uma espécie de Declaração de Carência, que permite 

a majoração da arrecadação anual, além de possibilitar a realização de acordos que visem a 

                                                
12 Importante ressaltar que o instrumento utilizado para determinar quais municípios estão sujeitos à Cota de Habitação Social 
reduzida é o Decreto n. 2014-870, de 1º de outubro de 2014, Anexo 1 (FRANÇA, 2014), conforme o artigo L 302-5, 2ª alínea e 
R 302-14 do CCH. 
13 Isso porque o cálculo da arrecadação anual é fixado em 20% sobre o potencial fiscal por habitante, multiplicados pela 
diferença entre 20% das residências principais (nos termos do art. 1411 do Código Geral de Impostos) e o número de moradias 
sociais existentes no município no ano anterior, desde que não exceda 5% do montante de despesas reais de funcionamento 
do município constatadas nos cálculos administrativos no penúltimo exercício. No entanto, para todos os municípios nos quais 
o potencial fiscal por habitante (conforme art. L. 2334-4 do Código Geral de Coletividades Territoriais) é superior a 5.000 
francos no ano de promulgação da Lei SRU, essa arrecadação será de 20% do potencial fiscal por habitante multiplicado pela 
diferença entre 20% das residências principais e o número de moradias sociais existentes no município no ano anterior, desde 
que não exceda 5% do montante de despesas reais de funcionamento do município constatadas nos cálculos administrativos 
no penúltimo exercício. 
14 Art. L. 2334-15 do Código Geral de Coletividades Territoriais. 
15 Também estão isentos os municípios cuja arrecadação seja irrisória e, em algumas hipóteses, a arrecadação poderá sofrer 
diminuição. 
16 Com exceção à Ilha de França, a arrecadação deve ser paga ao estabelecimento público financeiro criado em aplicação do 
art. L. 324-1 do Código de Urbanismo, se o município pertencer a um EPCI. Caso contrário, a arrecadação é paga a um fundo 
de planejamento urbano destinado aos municípios e aos estabelecimentos públicos de cooperação intermunicipal para as 
ações financeiras e imobiliárias elaboradas em favor da moradia social. 
17 É possível que o município estabeleça sua própria meta, através do Conselho Municipal, desde que não extrapole as 
porcentagens estabelecidas no art. L. 302-5 (art. L. 302-8, 5ª linha).  
18 Ressalta-se que os percentuais não podem ser inferiores a 15% da diferença entre o objetivo a termo para o triênio e o 
número de moradias existentes no início desse período. 
19 A título de exemplo, se o município almeja aumentar o número de moradias sociais em 20%, é possível a fixação de 
objetivos que consistem em aumentar 3%, a cada três anos, o número de moradias sociais, o que ao final de 20 anos resultará 
no total de 21% de moradias sociais, cumprindo a meta municipal. Ressalta-se que nada impede que os municípios cumpram 
suas metas de forma mais rápida, visto que os 20 anos são apenas o prazo-limite. Cabe ainda ao órgão intermunicipal elaborar 
balanço trienal acerca dos resultados e dos seus efeitos da regra sobre a o quadro de mistura social no território (art. L. 302-9). 
20 Os prefeitos na França são os chefes do executivo nas Regiões e Departamentos. 



Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 

6 

realização de programas de moradias sociais necessárias — tais como o direito de 

preempção, não emissão de licença de construção, etc.21. 

Outra modalidade prevista pelo CCH (art. L. 302-5) diz respeito às moradias de 

aluguel social às pessoas com vulnerabilidade socioeconômica. Para o seu funcionamento o 

governo nacional financia e regulamenta os tipos de habitação de interesse social e os 

critérios de admissibilidade (teto de renda e o valor do aluguel por m²), além de autorizar a 

produção e administração das unidades de interesse social por entidades administradoras 

(BALBIM, 2015, p. 18-20). 

3 A MORADIA SOCIAL EM PARIS 

3.1 O Plano Local de Urbanismo de Paris e as demandas por moradia social 

 Guardadas as devidas peculiaridades, é possível afirmar que o Plano Local de 

Urbanismo francês (Plan Local d'Urbanisme – PLU) se aproxima do Plano Diretor brasileiro, 

uma vez que se trata de normas de matéria urbanística no território municipal. Em Paris, o 

atual Plano Local de Urbanismo (Versão 37, de 27 de agosto de 2016) contém normas de 

orientação geral para os próximos 10 a 25 anos, especialmente regras instrutórias para 

permissão de construção, expansão e demolição de imóveis, etc. (PARIS, 2016a).  

 Conforme o Diagnóstico do PLU parisiense22, é possível fazer alguns apontamentos 

importantes acerca da situação da moradia nesta cidade. Devido ao fato de ser capital 

internacionalmente reconhecida, Paris recebe grandes investimentos que ocasionou uma 

elevada pressão imobiliária, que nos últimos anos elevou a demanda por moradias sociais e 

a permanência de lares em situação degradante e insalubre em parcelas mais antigas da 

cidade (PARIS, 2016b, p. 05-07).  

Esse desequilíbrio socioespacial pode ser demonstrado entre os próprios distritos 

(arrondissements), como é o caso do 13º, 19º e 20º — os mais densos em moradia social — 

onde contabilizou-se aproximadamente 96.000 moradias sociais (Censo de 1999), isto é, 

47% do parque social parisiense. Por outro lado, o crescimento total de moradias incluindo 

os 12º, 14º, 15º e 18º distritos, resultou, nesse mesmo Censo, 81% em moradias sociais, 

enquanto que nos dez distritos do centro, onde há construções mais antigas, não totalizam 

mais do que 6,3% das moradias sociais da capital. Nesse sentido, resta demonstrada a 

necessidade de reduzir as desigualdades territoriais, oferecendo níveis de serviço, 

equipamentos e organização do espaço público adaptados à especificidade dos bairros, 

especialmente aos mais pobres (PARIS, 2016b, 05-09).  

                                                
21 Cf. o art. L302-9-1-1 do CCH. 
22 PLU é composto por quatro documentos (relatório – que se divide em preâmbulo, diagnóstico, estado inicial do ambiente, 
escolhas e justificativas do PLU e avaliações das implicações sobre o meio ambiente –, projeto de organização e 
desenvolvimento sustentável – PADD –, regulamento e anexos).  
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Assinala-se que a demanda por moradia social ocorre de modo concomitante ao 

aumento da taxa de vacância de residências principais23, passando de aproximadamente 

117.000 em 1990 para 136.000 (Censo de 1999) — sobretudo no norte da capital e no 

centro. Entretanto, nas áreas periféricas da cidade os índices de desocupação são menores 

(10%), o que demonstra a necessidade de se combater dois impasses: a demanda por 

moradias sociais e a taxa de vacância dos imóveis (PARIS, 2016b, p. 23-25). 

 Apesar de não responder de modo satisfatório, Paris abarca 18% do número de 

moradias sociais da sua região e atrai 34% da demanda total, logo, o alcance de melhores 

resultados é prejudicado justamente pela enorme demanda na cidade. No intuito de reverter 

esse quadro, o município criou os Centros de Alojamento de Urgência (CHU), os Centros de 

Reinserção Social (CHRS), além de utilizar hotéis e residências sociais, estruturas estas que 

visam a reinserção social de indivíduos desfavorecidos através do fornecimento de abrigo 

de duração limitada. (PARIS, 2016b, p. 29-33). 

 Outro problema de habitação recorrente em Paris é a flexibilidade ou a mobilidade 

imobiliária. Entre 1998 e 1999, uma a cada cinco moradias parisienses mudou de ocupante, 

fato que influi na evolução dos preços dos alugueis24 e também no aumento das demandas 

por moradias sociais, que totalizaram 100.000 em 2001 (PARIS, 2016b, p. 34-35). 

A volatilidade dos preços depende de muitos fatores, tais como a superfície das 

residências (quanto menor o local maior o preço do aluguel por metro quadrado), a idade da 

ocupação (o aluguel para um ocupante recente é, pelo menos, 25% mais caro que para 

aquele que ocupa há mais de seis anos), o conforto e a localização. Esse processo de 

aumento no preço dos alugueis vem ocorrendo desde 1997 e localiza-se desde o início 

geográfico da capital (nos 1º e 18º distritos) até os 19º, 10º e 11º distritos, onde foi 

constatado um forte movimento de gentrificação. Portanto, o Diagnóstico revela que há 

urgência em se elaborar uma política que permita responder a escassez de moradia social 

na capital (PARIS, 2016b, p. 35). 

3.2 A Cota de Habitação Social em Paris 

Com a finalidade de reduzir as desigualdades sociais expressas na demanda por 

moradia da capital francesa, o Plano Local de Urbanismo parisiense instituiu a Cota de 

Habitação Social25 para as zonas de déficit habitacional. Nestas áreas, todos os projetos 

cuja superfície de habitação26 seja superior a 800m² de construção nova, de reestruturação 

                                                
23 Não são consideradas residências principais as que sejam utilizadas para lazer, passeio ou temporárias. 
24 Os preços dos alugueis parisienses, em 1º de janeiro de 2004, totalizou 15,6 euros por m², enquanto que em Lyon, 
Bordeaux, Toulouse, Rennes, Strasbourg e Lille totalizou 7 a 8 euros o m² (PLU, Diagnóstico, Os habitantes e suas moradias, 
p. 34-35). 
25 Cf. o art. UG.2.2.3 – “condições particulares relativas à habitação e a criação de moradias de aluguel social”. 
26 A área do projeto sujeita à incidência da norma é aquela resultante após a exclusão das superfícies do térreo e do subsolo e 
superfícies de construção e instalação necessárias para serviço público ou de interesse coletivo. 
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pesada ou de mudança de destinação sujeitos à emissão da permissão de construir ou de 

declaração prévia, devem previamente afetar no mínimo 30% da sua área para a criação de 

moradias de aluguel social (art. UG 2.2.3)27.  

As áreas reservadas para a realização de moradias, incluindo-se as de aluguel 

social, estão indicadas no próprio Regulamento28, onde estão previstos os distritos, os 

endereços e o respectivo tipo de reserva — que é composto por uma sigla (LS ou LI) 

seguida de dois números (que variam entre 25 e 100), os quais fixam a quantidade de 

moradias a serem respeitadas pelos projetos. O primeiro número indica, em porcentagem, o 

número mínimo de moradias que devem realizadas na área indicada, e o segundo indica, 

em porcentagem, o número de moradias sociais que devem ser realizadas nessas mesmas 

áreas. A título de exemplo, no 6º distrito, a Rua do Regard possui a legenda LS 60-30, logo, 

ela deve realizar 60% de moradias e 30% de moradias sociais. 

A Cota de Habitação Social em Paris exige igualmente a afetação de no mínimo 30% 

da área para moradia de aluguel social ou intermediária (art. UG 2.2.4), as quais se aplicam 

às zonas não deficitárias de moradia social — para projetos de construção nova, de 

reestruturação pesada ou de mudança de destinação. A esses projetos também se aplicam 

as regras acima mencionadas e suas respectivas áreas também estão indicadas no PLU, 

sob a legenda “LI” (logements intermédiaires) seguida da porcentagem de moradias a serem 

cumpridas. Entretanto, ao contrário das legendas “LS” (logements sociaux), o segundo 

número indica a quantidade de moradias intermediárias que devem ser realizadas na área 

do projeto, sendo que ela pode ser composta, em até metade do valor máximo, por 

moradias de aluguel social. 

Ainda que os municípios transmitam aos proprietários ou adquirentes a obrigação de 

realizar as moradias sociais — exigência esta condiciona à emissão da licença construtiva 

—, a experiência de Paris permite aferir que a SRU (normativa nacional sobre solidariedade 

e renovação Urbana) tem produzido resultados efetivos ao exigir dos municípios a 

realização de moradia social em seus territórios.  

4 AVALIAÇÃO GERAL DAS NORMATIVAS URBANÍSTICAS SOBRE HABITAÇÃO 
SOCIAL NA FRANÇA 

No que se refere à Cota de Habitação Social francesa, há a percepção de que o ideal 

de solidariedade urbana esteja sendo cumprido, ora em virtude da criação de um estoque de 

terras destinados à titularidade do poder público, ora em relação ao aluguel social 

                                                
27 Caso haja divisão ou loteamento do terreno, a cota se aplicará à porção global. Não incidirá a Cota quando se tratar de obras 
de construção, reabilitação, reestruturação ou extensão de bens pertencentes ao Estado ou a um de seus estabelecimentos 
públicos (quando realizam um serviço público). 
28 Cf. o Anexo V do Regulamento do PLU (PARIS, 2016a). 
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(LEVASSEUR, 2015, p. 02). De acordo com o balanço municipal de 2011-2013 da Lei SRU 

(FRANÇA, 2016a), dos 1.022 municípios sujeitos à Cota, somente 22% não atenderam aos 

respectivos objetivos trienais e foram declarados em Estado de Carência29. 

 Além disso, esse mesmo balanço mostrou que os 1022 municípios sujeitos à Cota 

construíram ao todo 140.000 moradias sociais (o que corresponde a 156% do objetivo de 

90.000 moradias sociais fixadas pelo Estado); dois terços dos municípios deficitários 

ultrapassaram suas metas e um terço dos municípios deficitários não cumpriram o objetivo 

trienal, enquanto que 218 municípios deficitários alcançaram o objetivo de extinguir a 

carência (FRANÇA, 2016a). 

 Em relação ao balanço da SRU para o período de 2013-2016 (FRANÇA, 2016b) — 

publicizado em 21 de novembro de 2016 —, dos 1.981 municípios sob a incidência da Lei 

SRU, 701 observaram a taxa legal de moradias sociais30; 62 foram considerados isentos; e 

1.218 foram diagnosticados com déficit de moradia social — os quais devem cumprir a 

referida exigência para deixar o Estado de Carência31.  

Ressalta-se que os municípios considerados carentes (não cumpriram a taxa legal) 

foram submetidos ao pagamento de multas, que, somadas, resultaram em 51 milhões de 

euros, que servirão de recurso para o financiamento de moradias sociais (FRANÇA, 2016b). 

Levasseur (2015, p. 14-15) afirma que alguns administradores públicos buscam a exceção à 

regra, muitos preferem pagar a multa de descumprimento ao invés de financiar as 

habitações sociais e usam de estratégias legais para contornar o cumprimento da cota: 

desclassificam, por meio legal, as zonas urbanizáveis em zonas de proteção ambiental para 

evitar a incidência da norma. 

 A fim de cumprir devidamente a Cota, alguns municípios elaboraram estratégias 

alternativas, como a venda em estado futuro da construção (Vente en l'État Futur 

d'Achèvement – VEFA), que, ao contrário da modelo tradicional em que o arrendador social 

é quem constrói a moradia social, consiste na venda parcial das habitações a serem 

construídas por um promotor privado a um arrendador social. Isso permite a redução do 

tempo de financiamento e maior efetividade na construção de moradias sociais, além de 

                                                
29 Para os municípios mais ricos (que possuem potencial fiscal por habitante elevado), esse descumprimento é questionável, já 
que teriam condições de construir a quantidade adequada de moradias sociais. Porém, apesar de serem ricos, existem 
municípios carentes que são de pequeno porte, de modo que encontram dificuldades objetivas: liberação de imóveis, inclusão 
das moradias nos documentos urbanísticos, realização de financiamentos e das majorações trienais, etc. Há também os 
municípios declarados não-carentes, que, apesar de observarem a cota, o ritmo de progressão não permite o alcance do 
objetivo final (25%) até 2025. (LEVASSEUR, 2015, p. 05-06). 
30 A partir de uma análise comparativa, observa-se que o número de municípios sujeitos à cota no período de 2013-2016 quase 
dobrou em relação ao período anterior (2011-2013) – subiu de 1022 para 1981 municípios. 
31 615 entre eles foram submetidos à arrecadação anual, 142 foram exonerados dessa arrecadação (137 deles por causa do 
benefício da dotação de solidariedade urbana e por disporem de 15% de moradias sociais ou pela aplicação do art. 38 da Lei 
Notré), 5 deles por serem municípios isolados – não são sujeitos à multa a partir de 2017, 2 municípios de Mamoudzou, que 
não está sujeito à multa por aplicação do art. 371-4 Código de Construção e Habitação, em razão das suas despesas em 
relação à realização de moradias sociais (elas são deduzidas da multa) ou por causa do montante ter valor reduzido (menos de 
4.000 euros). 
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garantir maior concorrência sobre as disponibilidades financeiras, que geralmente são 

escassas, estimulando a construção de moradias (LEVASSEUR, 2015, p.14). 

  Isso não significa que inexistam resistências/contrariedades à Cota de Habitação. 

Com efeito, a partir da análise de critérios de valorização imobiliária e da evolução do perfil 

de adquirentes, é possível afirmar que a concentração de moradias sociais em determinado 

município contribui para a imagem negativa dele e, por consequência, afasta as famílias de 

classe alta, que temem sofrer desvalorização imobiliária diante do estereótipo negativo 

dessas áreas (DESPONDS, 2010, p. 38).  

No gráfico abaixo é possível perceber que em Val-d'Oise e Yvelines (departamentos 

da Ilha da França) a presença de habitação social é inversamente proporcional à evolução 

dos preços imobiliários. Isso demonstra que a implantação desse tipo de categoria 

habitacional em um território pode conduzir o valor de mercado dos imóveis, considerando 

que as famílias de classes mais altas veem de forma negativa a existência de moradias 

sociais e optam por residir em outras regiões (amostra de processo de gentrificação). 

 
Gráfico 1 – Preço médio das casas e apartamentos antigos em 2001 em Seine-Saint-Denis, nos 

departamentos de Yveline et le Val d’Oise, em função número de moradias sociais no município. 

(Fonte: DGUHC, 2007 e Base BIEN, 2007) 

A relação entre as aquisições efetivas nos mesmos municípios e a quantidade de 

moradias sociais segundo a Lei SRU, em 31 de dezembro de 2001 foi também objeto de 

levantamento. Demonstrou-se que quanto maior a taxa de moradias, maior o número de 

trabalhadores e empregos, o que é positivo, visto que as famílias atendidas pela Lei SRU 

possuem rendas precárias, 13,5% estavam desempregadas contra 8% do resto da 

população, além de concentrar maior número dentre os imigrantes do que a média 

nacional32 (LEVASSEUR, 2015, p. 03). 

                                                
32 17,6% de imigrantes presentes nas moradias sociais, contra 9,6% nas demais áreas. 
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Considerando que a Lei SRU abrange municípios sujeitos à realização da Cota de 

Habitação Social e outros sujeitos à renovação urbana, é possível afirmar que as referidas 

normativas contribuem significativamente para a efetivação da moradia social e para a 

mistura de classes sociais.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir do estudo da legislação urbanística francesa, é possível concluir que este 

país se dedicou a elaborar garantias jurídicas efetivas para inclusão e a mistura de classes 

no território por meio da realização de moradia social, bem como para amenizar as 

demandas por habitação dos mais pobres. Tanto em âmbito nacional quanto municipal, as 

normativas visam distribuir de modo solidário entre agentes públicos e privados a 

responsabilidade em extinguir o déficit habitacional e diminuir a segregação espacial. Diante 

disso, a experiência da França torna-se um referencial indispensável para países como o 

Brasil, que enfrenta situação de déficit habitacional e concentração fundiária ainda mais 

acentuada, e que há pouco começou a utilizar as normativas urbanísticas como instrumento 

de viabilização de moradias sociais, como é caso da Cota de Solidariedade no município de 

São Paulo.  
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