
A redução da violência urbana mediante implementação de políticas públicas de direito urbanístico 

 

Oriane Graciani de Souza1 

 

Proposta de enunciado: Violência urbana. Direito urbanístico. Políticas públicas. Correlação. 

Implementação de medidas urbanísticas para mitigação da violência.  

 

1. Síntese dogmática/Fundamentação 

 

Por intermédio de pesquisas bibliográficas, em artigos e doutrinas relacionadas ao tema em 

estudo, a presente tese traz a proposta de implementação de políticas públicas na seara urbanística, com o 

objetivo de reduzir ou mitigar a violência urbana, em um enfoque preventivo da segurança pública. 

A pesquisa fundamentou-se na análise prefacial do direito fundamental à moradia, inserto 

no texto constitucional pela Emenda Constitucional nº 26/2000. 

Passou-se à análise dos princípios informadores do direito urbanístico, insculpidos no 

Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), além da referência deste importante instrumento legal para 

ordenação urbana. 

Após estudo sobre a definição de violência e suas possíveis causas, apontaram-se políticas 

públicas que podem ser implementadas, na seara urbanística, para prevenção da violência urbana, como 

medidas para o desenvolvimento das funções da cidade e garantia do bem-estar de seus habitantes.  

 

2. Justificativa 

 

A presente tese sustenta a relação entre o direito urbanístico e a violência urbana, com o 

objetivo de demonstrar que a implementação de políticas públicas na seara urbanística pode ajudar a 

reduzir a criminalidade que assola os centros urbanos. 

Inicia-se o estudo mediante a análise do direito fundamental à moradia, do qual decorre o 

direito à ordem urbanística.   

Em seguida, procedeu-se à definição de direito urbanístico, apontaram-se as funções deste 

ramo do direito, os princípios informadores e a evolução legislativa do direito urbanístico no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Empós, buscou-se analisar as causas de violência urbana. 

Delimitados os conceitos, passou-se ao papel do direito urbanístico como regulador da 

violência urbana.  

Voltou-se a atenção para a necessidade de implementação de políticas públicas urbanísticas 

para coibir ou mitigar os índices de violência, de modo preventivo de combate à criminalidade, ao invés 

do modo repressivo. 

 

3. Direito à moradia e funções do direito urbanístico 

 

3.1. O direito fundamental à moradia 

 

Considerando que a busca da dignidade humana é um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito, imprescindível garantir que todos os elementos do piso vital mínimo sejam 

atendidos ou menos perseguidos e, dentre eles, está o direito à moradia. 

O direito à habitação não se cinge a uma casa ou a um teto.  É um direito que, além de 

abranger a propriedade, compreende um lugar digno para viver, de maneira a preservar a dignidade da 

pessoa humana, a saúde mental e física e o desenvolvimento pessoal. 

De fato, o direito de moradia modifica a postura abstencionista do Estado para o enfoque 

prestacional, na medida em que cabe ao ente estatal dirigir a expansão dos núcleos urbanos, ordenando e 

disciplinando a ocupação solo, além de garantir aos habitantes acesso ao saneamento básico, à educação  

e à saúde. 

O direito social de moradia é calcado nos princípios da solidariedade, da igualdade material 

e do Estado Social, conforme escólio de Maria Paula Dallari Bucci: 

Maria Paula Dallari Bucci pontua que: 

O paradigma dos direitos sociais, que reclama prestações positivas do Estado, 

corresponde, em termos de ordem jurídica, ao paradigma do Estado 
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intervencionista, de modo que o modelo teórico que se propõe para os 

direitos sociais é o mesmo que se aplica às formas de intervenção do Estado 

na economia.2 

 

Ingo Wolfgang Sarlet3 ressalta o direito à moradia possui elementos básicos a serem 

atendidos, conforme padrões enunciados pela Comissão da ONU para Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, a saber: a) segurança jurídica para a posse, incluindo garantias legais e judiciais contra despejos 

forçados; b) infraestrutura básica para a garantia da saúde, segurança, conforto e nutrição dos titulares do 

direito (acesso à água potável, energia elétrica, iluminação, saneamento básico); c) as despesas com a 

manutenção da moradia não podem comprometer a satisfação de outras necessidades básicas; d) a 

moradia deve oferecer condições efetivas de habitação, assegurando a segurança física de seus ocupantes; 

e) acesso a condições razoáveis à moradia; f) localização que permita o acesso ao emprego, serviços de 

saúde, educação e outros serviços essenciais; g) a moradia e o modo de sua construção devem respeitar e 

expressar a identidade e diversidade cultural da população. 

Com o nítido propósito de tratar da questão da crise de habitação, o direito social de 

moradia somente foi inserido no rol dos direitos sociais da Constituição Federal de 1988 a partir da 

Emenda Constitucional nº 26, de 14/02/2000. 

Conforme salienta Elza Maria Alves Canuto4, a inclusão do direito à moradia na 

Constituição Federal como direito social fundamental configura-o como cláusula pétrea e, portanto, é 

vedada a alteração desse dispositivo por emenda constitucional, na forma do artigo 60, §4º, inciso IV, da 

Carta Magna5.  

Importante mencionar que o direito à moradia está umbilicalmente ligado ao direito difuso 

da ordem urbanística, classificado pela doutrina como de terceira geração. 

Sobre a questão, contextualiza Maria Paula Dallari Bucci: 

Da mesma forma, os direitos de terceira geração, tais como o direito ao meio 

ambiente equilibrado, à biodiversidade e o direito ao desenvolvimento, foram 

concebidos no curso de um processo indefinido de extensão e ampliação dos 

direitos originalmente postulados como individuais, também em relação aos 

cidadãos não nascidos, envolvendo cada indivíduo na perspectiva temporal 

da humanidade, por isso intitulados ‘direitos transgeracionais’. O conteúdo 

jurídico da dignidade humana vai, dessa forma, se ampliando à medida que 

novos direitos vão sendo reconhecidos e agregados ao rol dos direitos 

fundamentais.6 

 

Assim, o cumprimento da determinação constitucional de dignidade e a implementação do 

direito de moradia demandam uma política real de desenvolvimento urbano sustentável, de forma a 

permitir uma sadia qualidade de vida não apenas àqueles que chegam ou já chegaram nos centros 

urbanos, mas também às futuras gerações, que colherão o resultado da exploração e da ocupação do solo 

antes promovidas.  

 

3.2. Direito urbanístico: definição, funções e princípios informadores 

 

Na definição de Hely Lopes Meirelles, o direito urbanístico é o ramo do direito público 

destinado ao estado e formulação dos princípios e normas que devem reger os espaços habitáveis, no seu 

conjunto cidade-campo.7 
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Segundo Daniela Campos Libório di Sarno, trata-se de um ramo do Direito Público que tem 

por objeto normas e atos que visam à harmonização das funções do meio ambiente urbano, na busca pela 

qualidade de vida da coletividade.8 

O direito urbanístico surge para “ajustar e organizar o meio ambiente urbano, regulando a 

atividade urbanística, ordenando todo o território urbano onde as pessoas vivem”. 9 

Nesse contexto, cabe distinguir urbanização e de urbanificação.  

Urbanização significa, segundo o dicionário Aurélio, é o processo de criação ou de 

desenvolvimento de organismos urbanos segundo os princípios do urbanismo, o conjunto dos trabalhos 

necessários para dotar uma área de infraestrutura (p. ex., água, esgoto, gás, eletricidade) e/ou de serviços 

urbanos (p. ex., de transporte, de educação, de saúde), o fenômeno caracterizado pela concentração cada 

vez mais densa de população em aglomerações de caráter urbano.10 

Urbanificação pode ser entendida como “processo de implantação de infraestrutura 

urbana a fim de atender à cidadania e à dignidade da pessoa humana”. 11 

Os princípios informadores do direito urbanístico foram contemplados no artigo 2º do 

Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), quais sejam, os princípios da função social da cidade e da 

propriedade urbana. 

O 4º Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), no qual foi editada a Carta 

de Atenas de 1933, definiu as seguintes funções elementares para uma cidade: habitação, trabalho, 

circulação no espaço urbano e recreação do corpo e do espírito.  

Segundo o princípio da função social da cidade, esta deve servir a seus habitantes, ou seja, 

o espaço urbano deve atender as necessidades da sociedade por meio de ações estabelecidas no plano 

diretor, regulando utilização de áreas públicas, questões de moradia e sanitárias, de meio ambiente 

artificial sadio.12  

Sintetiza Paulo Carmona: 

Nesse sentir, o proprietário de imóvel urbano será penalizado se o bem não 

for edificado, for subutilizado ou não utilizado, desde que haja essa previsão 

no plano diretor, o instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana, visto que, no contexto de uma cidade, as condições para a 

habitação, trabalho, lazer e até mesmo para a circulação dependem da 

disponibilidade da área urbana. Não é possível, então, que terrenos, casas, 

prédios ou até espaços vazios sejam não utilizados e deixem de colaborar 

com o bem-estar de todos os cidadãos. 13 

 

A função social da propriedade significa a vinculação da propriedade urbana com as 

diretrizes da política urbana. 

Ao tratar sobre o tema, o jurista de escol Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que: 

Existe função quando alguém está investido no dever de satisfazer 

determinadas finalidades em prol do interesse de outrem, necessitando, para 

tanto, manejar os poderes requeridos para supri-las. Logo, tais poderes são 

instrumentais ao alcance das sobreditas finalidades. Sem eles, o sujeito 

investido na função não teria como se desincumbir do dever posto a seu 

cargo. Donde, quem os titulariza maneja, na verdade, ‘deveres-poderes’, no 

interesse alheio.14 

 

Conclui-se, portanto, que a propriedade, embora privada, deve ser vinculada a interesses 

sociais, e não exclusivamente aos interesses do proprietário.  

O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, 

ponto inicial para desenvolver as políticas dos municípios e diploma normativo que estabelece os 

parâmetros em que a propriedade urbana irá cumprir a função social. 

Preleciona Paulo Carmona: 
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Assim, caso a propriedade não atenda à sua função social de ser bem 

aproveitada dentro de uma cidade, colaborando para seu bom funcionamento, 

as sanções previstas buscarão, primeiro, compelir os proprietários a 

providenciarem sua utilização satisfatória e, em seguida, se não o fizerem, 

exigir o ressarcimento social – pelo pagamento de imposto progressivo e, por 

fim, pela desapropriação sanção, levando o proprietário à perda de seu bem 

para que o próprio Poder Público solucione a questão em prol da 

coletividade.15  

 

O direito urbanístico é ainda informado por outros princípios, a saber: princípio da 

obrigatoriedade do planejamento participativo, princípio da justa distribuição dos ônus decorrentes do 

processo de urbanização, princípio da coesão dinâmica e princípio da cooperação entre os setores público 

e privado. 

Segundo o artigo 174 da Constituição Federal, o planejamento será determinante para o 

setor público e indicativo para o setor privado. Ainda, pelo artigo 182 da Carta Magna, o plano diretor é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, ou seja, é o principal 

instrumento de planejamento das cidades. 

O planejamento urbano deve ser participativo e, conforme o artigo 29, inciso XII, da 

Constituição Federal, há obrigatoriedade da cooperação das associações representativas no planejamento 

municipal. 

Ainda, o artigo 2º, inciso II, do Estatuto da Cidade prevê que a política urbana tem por 

diretriz a gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos 

vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano. 

O princípio da justa distribuição dos ônus decorrentes do processo de urbanização significa 

distribuir de forma equânime as mais valias do solo urbano, levando o princípio da capacidade 

contributiva à organização do solo urbano.16  

Como aplicação concreta desse princípio, pode-se citar a contribuição de melhoria, prevista 

no artigo 145, inciso III, da Constituição Federal. 

A coesão dinâmica, enquanto princípio informador do direito urbanístico, pode ser assim 

explicada por Daniela Campos Libório Di Sarno: 

O princípio da coesão dinâmica surge justamente para que as modificações 

feitas pelas interferências urbanísticas sejam continuadas por ações que 

tenham pertinência e nexo com o contexto. As mesmas prioridades, o mesmo 

enfoque, deverá ser dado para as ações urbanísticas de um certo local em 

certo tempo. A dinâmica do planejamento é fundamental para a eficácia deste 

princípio. Na medida em que certo o plano seja aplicado, ele vai se 

desatualizando com relação ao seu objeto, justamente por transformá-lo. 

Assim, o plano deverá prever mecanismo de revisão e atualização de seu 

conteúdo.17 

 

Por fim, o Estatuto da Cidade estabeleceu como diretrizes a cooperação entre os governos, 

a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao 

interesse social e, ainda, a isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 

empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social (artigo 2º, 

incisos III e XVI, da Lei nº 10.257/01). 

 

3.3. Evolução jurídica do direito urbanístico no Brasil 

 

O capítulo II do Título VII da Constituição Federal, nos artigos 182 e 183, dispôs sobre a 

política de desenvolvimento urbano, que foi regulamentada por legislação infraconstitucional. 

Por sua vez, a Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) estabeleceu as diretrizes gerais da 

política urbana no país. 

A Lei nº 10.257/2001, em seu artigo 2º, reforça a finalidade constitucional inserta no artigo 

182 da Constituição Federal, ao asseverar que a “política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
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desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”. Ao longo de seus cinquenta e 

oito artigos, consolida-se a ordem urbanística mediante a formação de um conjunto de normas de direito 

urbanístico. 

O Estatuto da Cidade representa uma legislação mais consentânea com a realidade fática e 

com os reais problemas urbanos, numa tentativa de solucioná-los a partir do que Renato Cymbalista 

denomina de “reconhecimento da cidade real”18.  

Como instrumentos para as questões urbanística já vivenciadas, a legislação em comento 

trouxe instrumentos de indução de uso e ocupação, baseados na penalização de proprietários pela retenção 

de terrenos sem utilização, pelo IPTU progressivo no tempo, pela desapropriação de imóveis com 

pagamento em títulos de dívida pública, com o fim de implementar a função social da propriedade. 

Ao regulamentar os instrumentos de política urbana que devem ser aplicados pela União, 

pelos Estados e pelos Municípios, o Estatuto da Cidade atendeu um reclamo social por uma gestão mais 

democrática do espaço urbano. 

Na conclusão de Renato Cymbalista: 

A chegada do Estatuto da Cidade não vem a incidir sobre uma realidade que 

se identificava com os padrões tradicionais de regulação urbanística e de 

política urbana. Ainda antes da aprovação do Estatuto da Cidade, os 

parâmetros tradicionais da política urbana já se revelavam cada vez mais 

consensualmente como parte de um modelo obsoleto, a ser superado, cuja 

maior característica é a de reforçar a dualidade e a injustiça na distribuição do 

território das cidades. O Estatuto da Cidade sincroniza o marco regulatório 

federal com um movimento rumo ao abandono da ideia de padrões técnicos 

como instrumentos autônomos e suficientes para a regulação urbanística.19 

 

Dentre os posteriores desdobramentos legislativos, com a finalidade de implementar 

programas que promovessem o acesso à moradia digna para a população de baixa renda, houve a edição 

da Lei nº 11.124/09, que instituiu o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Nacional (SNHIS) e o 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). 

O SNHIS centraliza todos os programas e projetos destinados à habitação de interesse 

social, sendo integrado por diversos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de entidades privadas que desempenham 

atividades na área habitacional e agentes financeiros autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. 

Posteriormente, as Leis nº 11.977/2009 e 12.424/2011 regulamentaram o programa do 

governo federal denominado “Programa Minha Casa, Minha Vida”, com a finalidade de criar mecanismos 

de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis 

urbanos e produção ou reforma de habitações rurais, para famílias de baixa renda. 

Recentemente, promulgou-se a Lei nº 13.465/2017, que dispõe sobre a regularização 

fundiária urbana e rural, traçando inovações para além da simplificação e flexibilização dos processos de 

regularização fundiária, além de apresentar soluções para adequar os parcelamentos já existentes.  

 

4. Violência urbana 

 

Violência é um fenômeno de conceituação complexa e polissêmica, além de envolver 

diversas áreas das ciências sociais. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência como o uso de força física ou 

poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que 

resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou 

privação.20 

Linda Dahlberg e Etienne Kurgg dividem a violência em três categorias, segundo as 

características daqueles que cometem o ato violento: a) violência autodirigida; b) violência interpessoal; 

c) violência coletiva. 

A violência autodirigida pode subdividir-se em comportamento suicida e agressão 

autoinfligida. 
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Por seu turno, a violência interpessoal pode ocorrer mediante violência de família e de 

parceiros íntimos ou violência na comunidade, entre pessoas sem relação pessoal. 

A violência coletiva pode ser social, política e econômica. Quanto à distinção destas 

subcategorias, as autoras acima citadas deduzem que: 

A violência política inclui a guerra e conflitos violentos a ela relacionados, 

violência do estado e atos semelhantes praticados por grandes grupos. A 

violência econômica inclui ataques de grandes grupos motivados pelo lucro 

econômico, tais como ataques realizados com o propósito de desintegrar a 

atividade econômica, impedindo o acesso aos serviços essenciais, ou criando 

divisão e fragmentação econômica. É certo que os atos praticados por 

grandes grupos podem ter motivação múltipla. 

 

Com relação à natureza dos atos violentos, Linda Dahlberg e Etienne Kurgg defendem que 

pode ser: física; sexual; psicológica; ou relacionada à privação ou ao abandono. 

No tocante à violência urbana, esta pode ser designada pelo conjunto de atos de violência 

que se manifestam no espaço das cidades.21 

O sociólogo Michel Misse aduz: 

A violência urbana diz respeito a uma multiplicidade de eventos (que nem 

sempre apontam para o significado mais forte da expressão violência) que 

parecem vinculados ao modo de vida das grandes metrópoles na 

modernidade. Esses eventos podem reunir na mesma denominação geral 

motivações muito distintas, desde vandalismos, desordens públicas, motins e 

saques até ações criminosas individuais de diferentes tipos, inclusive as não 

intencionais como as provocadas por negligência ou consumo excessivo de 

álcool ou outras drogas. Além disso, a expressão violência urbana tenta dar 

um significado mais sociológico e menos criminológico a esses eventos, 

interligando-os a causas mais complexas e a motivações muito variadas, 

numa abordagem que preconiza a necessidade de não desvincular esses 

eventos da complexidade de estilos de vida e situações existente numa grande 

metrópole. 22 

 

As causas para a violência urbana são diversas. É inquestionável que as cidades se tornaram 

palco da violência e a expansão urbana, especialmente aquela desordenada, também agrava os índices de 

violência. 

Em estudo sobre a violência criminal no Brasil, o cientista Jean-Claude Chesanis, 

demógrafo e especialista em violência urbana, apontou as seguintes causas como fatores da situação: 1) 

fatores socioeconômicos: pobreza, agravamento das desigualdades, herança da hiperinflação; 2) fatores 

institucionais: insuficiência do Estado, crise do modelo familiar, recuo do Poder da Igreja; 3) fatores 

culturais: problemas de integração racional e desordem moral; 4) fatores demográficos: as gerações 

provenientes do período da explosão da taxa de natalidade no Brasil chegando à vida adulta e surgimento 

de metrópoles; 5) a mídia e seu poder, com apologia da violência; 6) a globalização mundial, com a 

contestação da noção de fronteiras e o crime organizado (narcotráfico, posse e suo de armas de fogo, 

guerra entre gangues).23 

Não se pode deixar de mencionar que atualmente a criminalidade internacional tem 

expandido seus efeitos e ingressado no Estado nacional, como uma das causas contemporâneas da 

violência. 

Debatendo os efeitos nefastos da criminalidade internacional, o professor Ney Bello traça 

as seguintes ponderações: 

A criminalidade internacional, que extrapola as fronteiras dos países e firma 

suas garras para além dos limites do Estado nacional, é uma das facetas 

contemporâneas do crime. 
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Ela movimenta mais valores do que os delitos internos e vincula-se à 

criminalidade intra Estadual, dotando-a de força e potência. As quadrilhas e 

os bandos não conseguiriam ter a amplitude que têm se não fossem os seus 

braços transfronteiriços a fornecer as armas e as drogas e a lavar o dinheiro 

obtido com o crime. 

Basta perceber que as quadrilhas de assaltos a bancos utilizam armamento 

potente, privativo das forças armadas, o que lhes garante uma violência bem 

maior do que haveria, acaso usassem armas fabricadas em território nacional, 

ou de aquisição permitida. 

Da mesma maneira é o recebimento de droga através do traficante 

internacional que permite a existência de quadrilhas de distribuidores do pó 

ilícito em morros, favelas, asfalto e festas de elite. 

Para a legalização do dinheiro de todas as organizações criminosas, faz-se 

mister um doleiro, um corretor, um banqueiro, ou um especialista em 

lavagem de dinheiro fora do país. O crime não usa mais as lavanderias como 

na Chicago do século passado, mas sim empresas, instituições financeiras e 

offshore.24 

 

5. O direito urbanístico como mitigador da violência urbana 

 

5.1. Crescimento urbano e suas consequências 

 

A sociedade brasileira passou por uma intensa e rápida urbanização no século XX. 

Atualmente, segundo o IBGE, cerca de 84,72% da população brasileira reside em cidades.25 

Como reflexo desse fenômeno de urbanização, expandiu-se a ocupação irregular de áreas 

urbanas, de modo que os municípios passaram a crescer desordenadamente.  

O ingresso de pessoas nas áreas urbanas é muito maior que a possibilidade de organização 

de uma estrutura compatível para recebê-las dignamente. 

Na visão de Renato Cymbalista: 

A urbanização vertiginosa, coincidindo com o fim de um período de 

acelerada expansão da economia brasileira, introduziu no território das 

cidades um novo e dramático significado: mais do que evocar progresso ou 

desenvolvimento, elas passaram a retratar – e reproduzir – de forma 

paradigmática as injustiças e desigualdades da sociedade.26 

 

Para o citado autor, a desigualdade dos territórios urbanos, além de se manifestar nas 

diferenças de infraestrutura e de investimentos públicos, traduz-se nas divergências de oportunidades às 

comunidades periféricas, que estariam marginalizadas no acesso ao trabalho, à cultura, ao lazer, à saúde, à 

educação, ao transporte ou mesmo às oportunidades de trabalho formal. 

O crescimento desorganizado das áreas urbanas provocou significativas mudanças na 

organização socioeconômica, tendo como consequências nefastas, dentre outras, a degradação ambiental, 

a queda no padrão de qualidade de vida dos moradores e o aumento da criminalidade. 

Diante dessa questão social, qual seja, o aumento da criminalidade urbana, o direito 

urbanístico mostra-se importante instrumento para redução de índices de criminalidade. 

 

5.2. Políticas públicas urbanísticas e redução dos delitos urbanos 

 

A implementação de medidas urbanísticas para redução da criminalidade urbana passa por 

políticas públicas que instrumentalizem o direito urbanístico como ferramenta útil para essa questão. 

Nesse contexto, cabe mencionar a definição de política pública, segundo Maria Paula 

Dallari Bucci: 

Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um 

processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo 

eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo 

orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial 
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– visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades 

privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados.  

Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos 

definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios 

necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera o 

atingimento dos resultados.27  

 

Pelo conceito acima transcrito, política pública é um programa ou quadro de ação 

governamental, consistente no conjunto de medidas articuladas ou coordenadas, com a finalidade de 

movimentar a máquina de governo para realizar um objetivo de ordem pública ou a concretização de um 

direito.   

A falta de planejamento ou o planejamento urbano precário pode configurar violência ao 

meio urbano.  

Com efeito, o crescimento da área urbana desordenadamente, por meio de loteamentos 

irregulares ou clandestinos, conduz à instalação de núcleos habitacionais em áreas não incorporadas às 

redes de água, esgoto e serviços públicos. 

Diante disso, ainda que posteriormente o Poder Público venha a regularizar tais núcleos 

habitacionais, surgem bairros desconectados entre si, com arruamentos desencontrados, sem praças ou 

espaços públicos. 

O planejamento urbanístico, enquanto processo de uma política pública, merece especial 

atenção do Estado, haja vista a sua relação inexorável com a prevenção da violência urbana. 

O plano diretor é um importante instrumento para estabelecer as exigências fundamentais 

da cidade, regulamentando de que forma a propriedade será ou não ocupada segundo a função social.  

Cabe ao plano diretor tratar do controle de uso, ocupação, parcelamento e expansão do solo 

urbano municipal, podendo abranger questões ligadas às diretrizes de habitação, saneamento, sistema 

viário, espaço público de lazer e transportes urbanos. 

Como sintetiza Paulo Carmona: 

Dentro da perspectiva contemporânea do urbanismo social, uma cidade é 

segura, em uma dimensão mais ampla, se garante o acesso equitativo aos 

bens e serviços público, o desenvolvimento territorial ordenado, o uso 

sustentável dos recursos naturais, a convivência pacífica de seus habitantes, a 

existência de mecanismos adequados de prevenção dos diferentes tipos de 

vulnerabilidade. 28  

 

Como medidas concretas a serem implementadas no âmbito urbanístico para redução de 

violência, pode-se citar a implantação de espaços públicos, praças, parques, quadras ou centros 

comunitários destinados ao lazer, especialmente por jovens. 

Diversos estudos comprovaram que o lazer é um poderoso instrumento na diminuição das 

tensões sociais, dificultando o surgimento da criminalidade no segmento infanto-juvenil.29 

O envolvimento de jovens em atividades que evitem sua ociosidade pode coibir condutas 

antissociais e delitivas. 

Nesse sentido, Paulo José Leite Farias destaca que: 

Uma política de esporte e de lazer que mobilize grupos tradicionalmente em 

risco (risco de tornar-se vítima [alvo disponível] ou ator da violência [ofensor 

motivado]) previne atos predatórios ocorridos na cidade. É conveniente 

destacar que os jovens de classes populares, se comparados a outros extratos 

da sociedade, são os grupos mais atingidos por esses fenômenos, uma vez 

que vários estudos demonstram que a precariedade dos serviços públicos e 

das condições de vida, a falta de oportunidades, de emprego e de lazer e as 

restritas perspectivas de mobilidade social contribuem como potenciais 

motivadores de ações violentas para esse contexto. Assim, tendo em vista a 
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situação em que vivem os jovens das camadas populares, as esferas 

convencionais de sociabilidade já não oferecem respostas suficientes para 

preencher as expectativas de jovens. Nos vazios deixados por elas, constitui-

se outra esfera ou outra dimensão de sociabilidade cujas marcas principais 

são as transgressões. 30 

 

O trabalho e a geração de renda por meio de emprego são fundamentais para a 

sustentabilidade socioeconômica da cidade.  

Estudos comprovam que o desemprego reflete diretamente na criminalidade, ou seja, a falta 

de empregos influencia o aumento do número de roubos e furtos.31 

Segundo pesquisa científica32, observou-se uma predominância da influência dos 

desligamentos no aumento dos crimes de roubo e furto, pois a pessoa desempregada encontra como opção 

o ato ilícito, assumindo o risco inerente a ele. 

Desse modo, políticas públicas de geração e fomento de emprego podem eficazmente 

prevenir o aumento da violência urbana. 

Um exemplo concreto de implementação de políticas públicas urbanísticas eficazes para 

combate à violência é a que ocorreu na Colômbia. Na década de 1990, a cidade de Medellín, na 

Colômbia, era uma das mais violentas do mundo. Em razão do narcotráfico, os homicídios chegavam ao 

índice alarmante de quase 7 mil por ano. 

Contudo, em 2006, houve a redução desse índice para mais de 90%.  

Por meio de políticas educacionais, da construção de parques, bibliotecas, museus, escolas, 

áreas de convivência da população, conseguiu-se de maneira eficaz combater o tráfico de drogas, grande 

causa da violência local. 

O jornalista Jorge Melguizo, que foi secretário de Cultura e de Desenvolvimento Social de 

Medellín entre os anos de 2005 e 2010, defende que nada adiantaria investir em mais policiais, em 

equipamento de segurança e armas pesadas para combater o tráfico de drogas e a violência, caso não 

oferecido para a comunidade opções de mudança.  

Segundo Melguizo, o que foi feito em Medellín foi uma mudança social, educativa, cultural 

e urbana.33 

 Desse modo, infere-se que é necessária uma construção colaborativa e integral, articulando 

a sociedade civil, o governo, as organizações comunitárias, empresas privadas, universidades, com o fim 

de possibilitar uma atuação integrada de todos os atores da política pública, para desenvolver as funções 

sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes. 

 

6. Conclusão 

 

Buscou-se no presente trabalho correlacionar o impacto do direito urbanístico na violência 

urbana e como a implementação de medidas urbanísticas pode reduzir a criminalidade. 

Em arremate, sustentam-se as seguintes proposições: 

a) As causas da violência são diversas, de modo que o meio repressivo do direito penal não 

se mostra como único e exauriente para o combate à criminalidade. 

b) O direito urbanístico visa à harmonização das funções do meio ambiente urbano, e pode 

ser um instrumento de implementação de medidas preventivas redutoras da violência, na busca pela 

qualidade de vida da coletividade. 

c) O planejamento urbanístico tem relação intrínseca com a prevenção da violência urbana. 

O plano diretor é um importante instrumento para estabelecer as exigências fundamentais da cidade e 

regulamentar a ocupação da propriedade segundo a função social.  

d) A criação de espaços públicos, praças, parques, quadras ou centros comunitários 

destinados ao lazer, notadamente por jovens, pode reduzir a criminalidade no segmento infanto-juvenil. 

e) Políticas educacionais e de geração de emprego auxiliam no combate da criminalidade. 
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f) A implantação de medidas que estimulem as funções de circulação e recreação da 

cidade fomenta a circulação de pessoas pelos espaços públicos, não só para atividades obrigatórias, mas 

também para atividades sociais, o que leva a uma ocupação do espaço urbano e ajuda a dispersar a 

criminalidade. 
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