
 

1 

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

 
 
 

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERROTÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 
II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 

 
Direito à Cidade e Justiça Ambiental 

 

O Plano Diretor e o Estudo de Impacto de Vizinhança como    
instrumentos promotores da Justiça Ambiental e do Direito à 
Cidade  

 
 

                   Ariella Kely Besing Motter1 
                              Mirella Arneiro Samaha de Faria2 

 

Resumo: Com o fenômeno da urbanização das cidades, a preocupação com o dano 
ambiental ganha respaldo através do  fortalecimento do socioambientalismo, amparado pelo  
Direito urbanístico e Direito Ambiental. Na “Sociedade de Risco” (BECK, Ulrich) surgem 
mercados especializados no gerenciamento e na mitigação de danos e riscos, dirigidos à 
parcelas vulneráveis da população. O presente trabalho busca delinear e comentar a 
participação do Plano Diretor e do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) na promoção da 
justiça ambiental e na perpetuação da gestão democrática da cidade. 
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Abstract: With the urbanization phenomenon of cities, a concern with the environment gains 
support through the strengthening of socio-environmentalism, supported by Urban Law and 
Environmental Law. In the "Risk Society" (BECK, Ulrich) on specialized non-management 
and mitigation of damage and risk markets, targeting vulnerable sections of the population. 
The present work tries to delineate and comment on a participation of the Directive Plan of 
the Impact of the Neighborhood Study in the promotion of environmental justice and in the 
perpetuation of the democratic management of the city.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cidade ganhou entornos a partir do desenvolvimento dos meios de produção, do processo 

de urbanização e das relações sociais. Com o tempo, a codificação de normas tornou-se 

fundamental para sua manutenção e prosperidade.  

Na contemporaneidade, é notória cada vez mais a comunidade internacional e nacional 

imersa em ondas democráticas,  pleiteando-se ao poder público e à setores privados a 
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gestão das cidades de modo a garantir direitos a todos, sem distinções. O direito à cidade 

se efetiva a medida que caminha de encontro com a Justiça Ambiental, já que parcela 

nenhuma da população deve sofrer impactos desproporcionais de qualquer dano, seja ele 

ambiental, econômico ou social.   

Tem-se buscado tais garantias através de instrumentos como o Plano Diretor e o Estudo de 

Impacto de Vizinhança (EIV), os quais, serão destrinchados ao longo do trabalho, valendo-

se de renomadas fontes bibliográficas e levantamento de dados abordados durante o projeto 

de pesquisa “Aplicação da Justiça Ambiental nos negócios jurídicos urbanos e rurais” com o 

intuito de obter o conhecimento necessário à respeito da temática, cuja essencialidade é 

tamanha à promoção do Direito à Cidade e à Justiça Ambiental. Destarte, através do 

conhecimento adquirido será possível a efetiva prática das diretrizes contidas no Plano 

Diretor a favor da coletividade.  

 

1.1.1. Justiça Ambiental 

 
O termo justiça ambiental adquiriu sentido inicial no contexto dos anos 70 e 80 nos Estados 

Unidos, primeiramente através da alcunha de “racismo ambiental”.  O fortalecimento dos 

movimentos sociais através da mobilização das comunidades locais afroamericanas 

imputadas à altíssimas exposições à degradação ambiental, contaminação de rejeitos 

tóxicos através da água, solo e ar em razão de habitarem em uma maior área de risco, 

embasou o início da discussão que viria a se aprofundar com o passar do tempo. (LÓPEZ, 

2014, p. 262) 

Essa constatação, culminou no estudo entre a relação do avanço da degradação ambiental 

e suas consequências quanto à promoção de injustiças sociais, ponto em que há o encontro 

entre duas áreas do direito: O direito ambiental, e o direito urbanístico à cidade. 

Nesse ponto, reside o paradoxo intrínseco à questão da modernização e seus impactos 

negativos segregacionados e dirigidos às camadas da população com ênfase na classe 

social e na origem étnica, danos estes impactantes e fatores dificultantes ao pleno exercício 

democrático da cidadania e da justiça, não compactuante com o disposto no plano diretor, 

na forma em que todos os setores da sociedade não se beneficiam de forma equitativa aos 

benefícios, danos decorrentes do processo de urbanização. (RODRIGUES, 2011, p. 21) 

Uma vez que a interpretação do conceito de justiça ambiental remete fundamentalmente às 

teorias de justiça distributiva e a maneira de localizar os benefícios e danos, leva a 

constatação de que sua injustiça pode provir tanto da ação, quanto da omissão dos poderes 

públicos participantes nos processos de decisão atinentes ao tema. (ACSELRAD, 2009, 

p.79) 
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Essa proposta conta com duas premissas: a primeira de que é digno à todos a capacidade 

de viver em um meio ambiente equilibrado, tendo acesso a recursos ambientais de forma 

suficiente para a promoção da sadia qualidade de vida, bem tutelado pelo artigo 225 da 

constituição, a qual dita que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo (...)” 

A segunda premissa seria a de que populações destituídas de poder ou recursos 

financeiros, são primordialmente quem suportam os danos provenientes do não 

cumprimento da primeira proposição, assim como por maioria das vezes inserem-se no rol 

da população excluída do processo de participação dessas decisões, por carecerem de 

recursos, poder e voz diante do poder público. (ACSELRAD, 2009, p. 21) 

A discussão em torno da dinâmica social da degradação ambiental situa-se a partir do 

conceito da sociedade de risco. Dessa forma, o movimento por justiça ambiental clama pela 

reflexão interconexa entre os pilares da coletividade: o econômico, o ambiental e o social, 

uma vez que a analise dos casos referentes a injustiça ambiental no país e no mundo, nos 

convidam a refutar a idéia da questão ambiental desconexa à sociedade e ao mercado. 

(LEROY, 2011, p. 02)  

Mais do que isso, ao apontar o elo existente entre essas áreas e reconhecer o mercado neo-

liberal como núcleo gerador de insustentabilidade, fica explicito o impacto negativo da 

produção da especulação imobiliária e das construções cíveis como meras externalidades 

que levam à formação das áreas suburbanas ou, pela doutrina definidas, como “zonas de 

sacrifício” que imputam condições indignas aos seus moradores, (LEROY, 2011, p. 03) que 

têm sua rota de escape diminuída e pouca possibilidade de outras alternativas, reduzindo a 

rota do risco. (BECK, 2010, p. 41) 

Diante disso, as populações mais vulneráveis, do ponto de vista político-financeiro, arcam 

com os custos e riscos socioambientais oriundos de um modelo de desenvolvimento e 

urbanização segregacionista, produtor de mecanismos estruturais de desigualdade e 

exclusão social, materializados pela distribuição, desigual e injusta, das riquezas e riscos 

por ele gerados, provenientes de múltiplos processos privados de decisão. (ACSELRAD, 

2009, p. 74) 

A desigualdade não se apresenta apenas pela ausência ou presença de serviços básicos de 

infraestrutura, mas também, na lógica que rege a escolha dos lugares que irão possuir ou 

não com esses serviços, e nos interesses que ditam para quais lugares serão destinados os 

riscos. (ACSELRAD, 2009, p.79) 

Neste ponto, cabe trazer à tona a fim de complementar a discussão o conceito do direito 
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coletivo ao desenvolvimento, juntamente com a noção de humanizar o território, prezando 

pela ocupação territorial de forma que permita a conexão entre a produção, a vida, a 

população e a base material e natural da diversidade socioambiental. Essa demanda, 

concretiza uma real noção de justiça ambiental na práxis. 

Essa consciência nos remete ao debate da sustentabilidade justa,  apresentada como um 

novo marco do desenvolvimento sustentável, a partir da necessidade de assegurar uma 

qualidade de vida para todos no presente e no futuro de maneira igualitária. A equidade 

entre as gerações, e o desenvolvimento sustentável, remetem a conexão entre a justiça 

ambiental e as políticas redistributivas levando à constatação de que a gestão pública 

eficiente venha a ser um efetivo instrumento na luta contra a injustiça ambiental. 

(RODRIGUES, 2011, p. 26) 

Em resposta aos problemas decorrentes do processo de urbanização, o Estado deve prover 

respostas, promovendo uma organização territorial de forma que compactue com a  sadia 

qualidade de vida da coletividade e do meio ambiente. Essa organização territorial, é feita 

por meio de instrumentos de gestão. (BRAGA, 2001, p. 111) 

Nesse contexto o estatuto das cidades, instituído pela  Lei 10.257 de 2001 é considerado 

um dos maiores avanços legais em termo de gestão e planejamento urbano, dispondo de 

exímeis instrumentos como o plano diretor e o estudo de impacto ambiental discorridos ao 

longo deste trabalho, que auxiliam na promoção da justiça ambiental, na forma que busca 

promover a reforma urbana e combate á especulação imobiliária por meio da ordenação do 

uso e ocupação do solo urbano, promovendo a gestão democrática da cidade e a função 

social da propriedade.  

1.1.2. Direito à Cidade 

Na contemporaneidade, mais da metade da população mundial se encontra em áreas 

urbanas. Com base no atual cenário e nas perspectivas futuras estima-se que em 2030, 

cinco bilhões de pessoas pertencerão ao meio urbano. Acredita-se que a taxa de 

urbanização em 2050 seja de 65%, concentrando-se assim nas cidades o crescimento da 

população (DhESCA, 2010, p. 8).  

Tal perspectiva leva-se a concluir que a maioria da população viverá em condições de 

extrema precariedade, sem acesso a: moradia digna, a infraestrutura, higiene básica, aos 

meios de transporte, entre outros direitos. Tal situação já é real em muitas cidades e caso o 

poder público, os setores privados e a comunidade não se manifestem de imediato, não 

haverá justiça ambiental e proteção à direitos no meio urbano. 

De acordo com a Carta Mundial, “o direito à cidade é um direito coletivo de todas as 

pessoas que moram na cidade, a seu usufruto, eqüitativo dentro dos princípios de 

sustentabilidade, democracia, equidade e justiça social” (DhESCA, 2010, p.12). Ainda na 
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Carta pelo direito à Cidade, encontram-se três princípios que norteiam o direito à cidade, 

sendo eles (DhESCA, 2010, p. 13): 

 

 
1) Exercício pleno da cidadania: realização de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais, assegurando a dignidade e o bem-estar coletivo 
dos habitantes da cidade em condições de igualdade e justiça, assim como o 
pleno respeito à produção social do hábitat. 
2) Gestão democrática da cidade. A cidade é uma construção coletiva, com 
múltiplos atores e processos. Deve ficar garantido o controle e a participação 
de todas as pessoas que moram na cidade, através de formas diretas e 
representativas no planejamento e governo das cidades, privilegiando o 
fortalecimento e a autonomia das administrações públicas locais e das 
organizações populares. 
3) Função social da cidade e da propriedade urbana. Entende-se como 
prioridade do interesse comum sobre o direito individual de propriedade, o 
uso socialmente justo e ambientalmente equilibrado do espaço urbano. 
Todas as cidades têm direito a participar na propriedade do território urbano 
dentro de parâmetros democráticos, de justiça social e de condições am-
bientais sustentáveis. 

 

No entanto, tal conceito ganhou forma em 1968 com Henri Lefebvre, quem introduziu a ideia 

de direito à cidade. Para o escritor, direito à cidade relaciona-se com à vida urbana, à 

centralidade renovada, aos locais de encontro e de trocas, ao domínio econômico do valor 

de troca, do mercado e da mercadoria, aos ritmos diferentes de vida e formas diversas de 

empregar o tempo.  (LEFEBVRE, 2001 p. 139). Acrescenta-se tal direito ser um apelo, uma 

exigência devido à nostalgias da cidade, ao turismo, ao desejo de retornar ao modelo das 

cidades centralizadas (LEFEBVERE, 2001, p. 117), e toda essa desestruturação da cidade 

tem como resultado a desintegração social e cultural que se encontra nas cidades  

(LEFEBVERE, 2001, p. 115). 

Segundo apontamentos de Thiago Aparecido Trindade a cerca dos pensamentos de 

Lefebvre, “o direito à cidade é uma utopia, uma plataforma política a ser construída e 

conquistada pelas lutas populares contra a lógica capitalista de produção da cidade, que 

mercantiliza o espaço urbano e o transforma em uma engrenagem a serviço do capital 

(TRINDADE, 2012, p. 140). Conclui-se assim que o interesse de Lefebvere ao “dar vida” ao 

direito à cidade, não era a institucionalização do direito, mas sim o rompimento com a ordem 

capitalista urbana (TRINDADE, 2012, p. 141).  

Para Edésio Fernandes, os argumentos de Lefebvre devem se somar “a argumentos 

jurídicos que nos permitam construir uma crítica à ordem legal não apenas na perspectiva 

de valores sociopolíticos ou humanitários (FERNANDES, 2007, apud TRINDADE, 2012, 

p.143)”. De acordo com essa linha de raciocínio, na atualidade, a busca de efetivação do 

Direito à Cidade dá-se a partir da inserção da ordem jurídica, de princípios, de regras e 

instrumentos destinados ao reconhecimento e à institucionalização de direitos para as 
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pessoas que vivem nas cidades. Sendo relevante também a execução da competência do 

Poder Público (DhESCA, 2010, p 13). Conforme dispõe a Cartilha Direito Humano à Cidade 

(DhESCA, 2010, p. 13): 

 

O Direito à Cidade retrata a defesa da construção de uma ética urbana 
fundamentada na justiça social e na cidadania, afirmando a prevalência dos 
direitos urbanos e precisando os preceitos, instrumentos e procedimentos 
com o fim de viabilizar as transformações necessárias para que a cidade 
exerça a sua função social. 

 
Assim, a cidade não é apenas aquela que oprime e exclui. O Direito à Cidade deve conduzir 

as políticas urbanas em direção à construção de uma cidade inclusiva, compartilhada, digna, 

equitativa, justa, pacífica, solidária e cidadã. 

Neste sentido, para se tornar efetivo o direito à cidade é necessário: reconhecê-lo como 

norma jurídica; atribuir responsabilidades aos organismos do governo para o cumprimento 

do direito; ter recursos financeiros advindos do orçamento público para financiar seu 

cumprimento e conscientizar toda a sociedade da relevância do direito à cidade e o dever do 

governo em assegura-lo por meio de políticas públicas (DhESCA, 2010, p. 24). 

 Em todo o mundo, e notória a existência de movimentos sociais atrelados aos direitos ao 

meio urbano. Assim como o Plano Diretor, a Lei nº 10.257 de 1 de julho de 201, o Estatuto 

da Cidade, foi instituída no ordenamento jurídico brasileiro,  depois de inúmeras 

manifestações sociais, com o intuito de reorganizar o direito coletivo à cidade 

(FERNANDES, 2007, apud HARVEY, 212, P. 87). Estes lançam-se como grandes reforços 

para a inclusão de demais instrumentos dentro das políticas públicas implementadas pelo 

governo. Dar-se-á continuidade ao trabalho por meio da compreensão do que seria o Plano 

Diretor. 

1.1.3.  Plano Diretor 

 Em apertada síntese, o Plano Diretor é o conjunto de diretrizes básicas e essenciais para o 

desenvolvimento e expansão dos municípios de forma concatenada, objetivando condições 

favoráveis a toda população. Nas palavras de Hely Lopes Meirelles é o “complexo de 

normas legais e diretrizes técnicas para o desenvolvimento global e constante do Município, 

sob os aspectos físicos, sociais, econômicos e administrativos, desejados pela comunidade 

local” (MEIRELLES, 2005, p. 538).  

Sua previsão legal encontra-se expressa no artigo 182 parágrafo 1º da Constituição Federal 

de 1988. Sua aplicação inicialmente voltava-se a questões arquitetônicas, o que ganhou 

novos contornos a partir da Constituição Federal de 1988, como já mencionada, a qual 
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instituiu ao cenário a questão da função social e do bem-estar a comunidade (ARAÚJO JR, 

2006, p. 46).  

Com base nos princípios constitucionais, no direito à cidadania, na gestão democrática das 

cidades, na função social da cidade e da propriedade, na preservação e equilíbrio do meio 

ambiente, e demais preceitos legais, o Plano Diretor, regularizado pelo Estatuto da Cidade, 

abrange estudos dos mais diversos campos do conhecimento, a que seus ditames caberão 

a atuação do poder público, dos setores privados e da comunidade em geral.  

A competência para sua elaboração encontra-se nas mãos do chefe do executivo, o prefeito, 

que junto à comunidade receberá auxílio do poder legislativo, a câmara municipal, que 

transformará o projeto em Lei.  Em se tratando de omissão do poder executivo na 

elaboração do Plano, parte da doutrina aponta a competência do legislativo para sua 

proposição.  

Quanto ao quórum necessário para aprovação do Plano, não há previsão constitucional, 

cabe à Lei orgânica de cada município designá-lo. Já a participação da comunidade, afirma-

se ser obrigatória, sendo viabilizada por meio de audiências públicas. Já, segundo Regis 

Fernandes de Oliveira, é apetecível que ocorra de forma expressiva, porém, obrigar a 

comunidade a participar não se torna pertinente (OLIVEIRA, 2002, p. 23). 

A Constituição brasileira de 1988 estabelece a obrigatoriedade da implementação do Plano 

Diretor nas cidades com mais de vinte mil habitantes. Já o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257 

de 2001, em seu artigo 41, II, III, IV e V, estende a obrigatoriedade do Plano para cidades: 

                                          II) Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III0 Onde o Poder Público Municipal pretenda utilizar os instrumentos 
previstos no parágrafo 4º da Constituição Federal; 
IV) integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
V) inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

 

 

Tal questão acarreta divergências na Doutrina quanto à inconstitucionalidade do Estatuto, 

divergência questionada também em seu artigo 40 parágrafo 2º que narra que “o plano 

diretor deve englobar o município como um todo”. Neste caso, abre-se margens à 

inconstitucionalidade pelo fato de um município ser formado pela zona urbana e pela zona 

rural, não cabendo ao Plano Diretor versar sobre políticas agrárias.  

O artigo 42, 42-A e 42-B do Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257 de 2001, conforme norteia a 

Constituição Federal de 1988 no dispositivo 182, aborda o conteúdo mínimo de que se deve 

versar o Plano Diretor de cada município, a citar: as diretrizes para regularização fundiária; a 

demarcação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, a edificação ou 

utilização compulsória; os critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo; o 
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mapeamento das áreas suscetíveis a impactos ambientais; critérios de como se deve 

prosseguir a relocação de populações que se encontram em áreas de risco; entre outros. 

Cabe também ao governo federal brasileiro e aos governos estaduais determinarem como 

se deve prosseguir o Plano.  O estado do Paraná, a título de exemplo, editou um decreto 

governamental em 2004 de que só firmaria convênios de financiamento de obras de infra-

estrutura e serviços, com municípios que já possuíssem Plano Diretor aprovado pela sua 

respectiva câmara municipal e que tivessem executado com seus próprios recursos ou 

financiado com prioridade a elaboração do Plano Diretor no prazo de 180 dias (Decreto do 

Governo do Estado do Paraná no 2.581 de 17 fev. 2004).  

Constata-se um certo insucesso dos Planos Diretores municipais, não só no Brasil como na 

América Latina como um todo, fracasso fruto da idealização de questões que divergem da 

real individualidade das cidades a que pertencem (SINGER, 1995 apud VILLAÇA, 2005, p. 

2).  No entanto, o intento do Plano Diretor para as futuras gerações seria alcançar um 

planejamento e controle municipal eficazes. Para tanto, será necessário que o poder 

público, os setores privados e a comunidade em geral atuem juntamente, visando sanar as 

injustiças ambientais e garantir a todos, sem distinções, o direito à cidade. É de interesse de 

todos a ba qualidade de vida, a preservação do meio ambiente, a utilização dos seus 

potenciais e o aprimoramento das redes comerciais, de transporte e sociais em geral.  

Neste sentido, a seguir, dar-se-á destaque a um dos instrumentos de maior notoriedade do 

Plano Diretor: O Estudo de Impacto de Vizinhança (E.I.V.), instrumento este de importância 

ímpar na concretização do Direito à Cidade a todos cidadãos. 

 

1.1.4 O Estudo de Impacto de Vizinhança (E.I.V) 

 

As avaliações prévias de impacto, no Direito Ambiental, foram inovações trazidas através da 

instituição da política nacional do meio ambiente, constitucionalmente previstas no parágrafo 

1°, inciso IV do artigo 225 de forma que sua exigência se faz obrigatória para a instalação de 

obras ou atividades potencialmente causadoras da degradação ambiental, também 

contempladas nas políticas urbanas de planejamento territorial. (PRESTES, 2006, p. 03) 

Vale ressaltar, que na construção de um estado democrático e ambiental, o sistema 

legislativo imperante deve viabilizar a participação da coletividade na tomada de decisões e 

quanto às informações atinentes ao meio ambiente e ao espaço urbano. (AVZARADEL, 

2006, p. 12) 

O Estatuto da cidade, ao regular o uso da propriedade urbana, milita em favor do bem social 

coletivo, com o cumprimento da efetiva função social da propriedade, determinando onde e 
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como edificar, de forma que satisfaça o interesse público sem interferência do poder ditado 

pelos especuladores imobiliários. (VALÉSI, 2014, p. 164) 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) vêm à tona como instrumento da política e 

planejamento urbano,  contido no Estatuto das Cidades, com a finalidade de sanar eventuais 

conflitos de vizinhança que venham a surgir com a instalação de um empreendimento ou 

obra local, atuando de forma preventiva, adotando medidas que amenizem esses potenciais 

efeitos negativos no equilibrio da população vizinha. (PRESTES, 2006, p. 02) 

O artigo 36 do referido estatuto, dita as hipóteses em que serão exigidas o EIV, de 

empreendimentos ou atividades publicas ou privadas em área urbana em construção, 

funcionamento ou ampliação, estabelecendo que serão regidas e definidas por cada 

município por intermédio de lei local elaborada pelo Poder Público municipal. (PRESTES, 

2006, p. 10) 

Portanto é pré requisito integrado ao Plano diretor, na forma que compactua e complementa 

o rol de instrumentos voltados à sustentabilidade urbano ambiental, assim como a função 

social da propriedade. Essa noção, remete ao fato de que diante da estrutura da 

propriedade deve esta disponibilizar os meios para os fins sociais e da justiça social, 

conforme ditado no artigo 5º, XXII e XXIII da Constituição Federal de 1988. (PRESTES, 

2006, p. 10) 

Neste ponto, o EIV insere-se no Direito Urbanístico como promotor da justiça social no 

processo de ocupação dos espaços, possibilitado um planejamento urbano mais efetivo e 

potencialmente justo.  O EIV visa harmonizar a ordem econômica do capitalismo refutando a 

idéia de um planejamento tecnocrático, através de uma organização participativa. (VALÉSI, 

2014, p. 168) 

Esse instrumento, têm exímio dever com a população local e faz-se máster como 

instrumento na promoção de justiça ambiental na forma em que prevê em seus dispositivos 

a necessidade de submissão à audiências públicas, refutando a negligência das populações 

vulneráveis na prevenção e precaução de danos à ordem urbana, fato fortalecido com o 

princípio da publicidade do Direito Ambiental, devendo obrigatoriamente expor os efeitos 

positivos e negativos na qualidade de vida das localidades em questão. (AVZARADEL, 

2006, p. 9) 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em resposta aos problemas gerados através da urbanização, o Estado deve buscar garantir 

a democracia deste processo, e organizar os espaços de forma que compactue com 
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melhores condições de vida à coletividade através de seus instrumentos de gestão e 

planejamento urbano. 

Neste sentido, a Constituição Federal prevê em seus ordenamentos a execução Políticas 

Urbanas pelos municípios, cujo o objetivo é ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais das cidades.  

Um instrumento de grande notoriedade em relação a tais políticas é o Estatuto da Cidade,  

instituído com a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, o qual regula o uso da propriedade 

urbana a favor do bem social coletivo e ordenando o pleno desenvolvimento da cidade. Sua 

atuação é fortalecida através de seus mecanismos, como o Plano Diretor.  

O Plano Diretor dispõe as diretrizes no processo de ordenamento da cidade, abrangendo as 

problemáticas urbanas como a definição da função social a ser cumprida pela propriedade. 

Um de seus importantes mecanismos é o  Estudo de Impacto Vizinhança (E.I.V) que através 

de seu caráter preventivo possibilita a tomada de decisões pelo  poder público de forma a 

evitar que as populações residentes em áreas de expansão urbana, onde há a presença 

empreendimentos ou obras em edificações venham a comprometer sua sadia qualidade de 

vida e o pleno exercício do direito à cidade. 

Outro importante marco, é o compromisso de ambos os institutos analisados neste trabalho 

em suas competências, garantirem o acesso das populações aos processos de tomadas de 

decisão quanto a urbanização, e de proporcionar espaço e participação desses setores da 

sociedade, de forma que nenhum grupo sofra parcela desproporcional de algum risco ou 

dano, compactuando com os ideais de Justiça Ambiental. 
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