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ORDENAMENTO DO ESPAÇO URBANO: EFETIVIDADE NA TUTELA DIFUSA DO 

DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

“Se em uma rua escura se cometem mais atos violentos do que em uma rua clara, bastaria 

iluminá-la e isso se tornaria mais eficaz do que construir prisões” (Enrico Ferri) 

 

 

SÍNTESE DOGMÁTICA 

 

No diagnóstico da violência urbana e na sua prevenção, o urbanismo, pelo efetivo desempenho das suas 

funções, tem papel destacado. É possível harmonizar as contradições e os conflitos das interações sociais com 

uma cidade mais planejada e menos violenta, dispondo da interdisciplinaridade no direito e de outros saberes 

como suporte ao manejo do microssistema de defesa da ordem urbanística e da segurança pública. Sob esse 

prisma, a atuação sistêmica do Ministério Público no manejo do microssistema de defesa do direito ambiental e 

urbanístico, com o fim de garantir a implementação do ordenamento urbano, traduz perspectiva concreta de 

maior efetividade na tutela difusa da segurança pública para a garantia dos direitos humanos fundamentais com 

significativo impacto na redução dos índices de criminalidade. 

 

PALAVRAS-CHAVES: ordenamento urbano; violência urbana, interdisciplinaridade, microssistema de 

tutela coletiva; tutela difusa da ordem urbanística e da segurança pública; efetividade na garantia dos direitos 

fundamentais. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

1. Introdução 

 

O estudo da violência urbana é desafio proposto no Brasil e no Mundo. Nos próximos quinze anos, 

estima-se que a população mundial urbana aumente em mais de dois bilhões de habitantes, passando a 

concentrar-se em pouco tempo, quase na sua totalidade, no ambiente urbano. 

As cidades, urbes, estão inseridas no processo de evolução da civilização. Nesse contexto, algumas 

cidades desapareceram, outras estagnaram e muitas acompanharam o desenvolvimento dos seus setores 

produtivos. Marx Weber (1987, p.938), em sua obra Economia e Sociedade: Esboço de Sociologia Compreensiva, 

conclui que a cidade surgiu historicamente como um tipo de assentamento de mercado, no qual a população 

satisfaz parte das suas necessidades cotidianas, compreendendo, além do aspecto econômico, um caráter político-

administrativo que tem suas origens na concepção antiga e medieval de cidade como espaço fortificado, uma 

fortaleza que guarda o mercado local. O surgimento das cidades está aliado, portanto, aos fatos históricos, 

geográficos e sociais, - seu sistema de planejamento remonta Roma Antiga, sob a égide de defesa militar e de 

garantia do espaço público para o exercício da cidadania, concepção que se seguiu na Idade Média. 
As teorias sociológicas que ainda hoje orientam o estudo sobre o fenômeno urbano remetem às forças 

de mercado como socialmente excludentes. A violência urbana surge dessa conjuntura. Desde as primeiras 

décadas do século XX, os Estados Unidos, por suas escolas e academias, estudam a violência como fenômeno 

urbano. 
John Locke, sobre a teoria contratualista, desenvolveu seu pensamento no sentido de que não vivemos 

em um estado de guerra, ao contrário, vivemos em um estado de harmonia e concórdia, no qual o indivíduo é um 

ser livre e igual, é um ser racional. Apesar disso, este estado não está isento de conflitos. Seguindo este 
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pensamento, o Estado deve garantir os três direitos fundamentais do indivíduo: a vida, a defesa da própria vida e 

a propriedade. Locke foi o único filósofo contratualista a defender a propriedade privada como um direito natural. 

Apontou que o desenvolvimento intelectual dos indivíduos e o individualismo, propiciado pelo iluminismo, 

foram responsáveis para a necessidade de uma legislação reguladora. O homem, segundo o filósofo inglês, deve 

ter consciência de seu estado de liberdade, não como um estado em que possa fazer o que bem entender, mas sim 

um estado regido por leis que lhe permitam viver, com mínima intervenção estatal, em comunidade.  
A evolução do Estado liberal perpassa pelo então denominado Estado Social até a concepção do atual 

Estado Democrático de Direito, acrescentando ao rol de direitos fundamentais o direito ao meio ambiente 

equilibrado, incluído, nesse conceito, o meio ambiente urbano. 
Sobre o meio urbano, Édis Milaré aduz que “em torno do meio ambiente, a doutrina jurídica vem, há 

tempos deparando com fatos novos, ligados à dinâmica da evolução das cidades. Esses fatos escapavam aos 

limites do ordenamento até então existente, mesmo porque a revolução urbana não cessa de suscitar novas 

situações, novos problemas. ” (MILARÉ, 2014, p. 612) 
Imprescindível, portanto, é o ordenamento e o planejamento das cidades, de modo a garantir a 

segurança, atuando na prevenção da criminalidade, e o bem-estar dos seus habitantes.  

Com esse propósito, a Constituição Federal, na parte em que se dedica à função social das cidades, 

determina o estabelecimento do plano diretor nas cidades brasileiras com mais de vinte mil habitantes, 

objetivando o ordenamento, o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e a garantia do bem-estar 

dos seus habitantes (art.182 da Constituição Federal).  

As cidades foram alçadas, portanto, ao patamar constitucional pela sua importância na organização 

social. Pretendeu-se estabelecer o controle jurídico estatal sobre o desenvolvimento urbano, garantindo-se a 

gestão democrática das cidades pela plena participação popular na concepção dos seus planos estratégicos. A 

função social da propriedade, preconizada pela Constituição Federal e prescrita no Estatuto das Cidades (Lei nº 

10.257/2001) direciona sobremaneira o ordenamento territorial, na medida em que condiciona o exercício do 

direito à propriedade, ao interesse público, coletivo. 

No diagnóstico da violência urbana e na sua prevenção, o urbanismo, ciência ordenadora dos fatos 

sociais ocorridos nas cidades, e suas respectivas normas cogentes, garantidoras do bem-estar dos cidadãos, tem 

papel preponderante. 

O tema proposto neste estudo pretende propiciar a visão de que é possível harmonizar as contradições e 

conflitos das interações sociais com uma cidade mais urbana, planejada e menos violenta, valendo-se dos saberes 

multidisciplinares, encontrados na criminologia, sociologia, filosofia, urbanismo, lato sensu, e no próprio direito, 

na administração e políticas públicas, para dar amparo ao microssistema de tutela coletiva de defesa da ordem 

urbanística e da segurança pública. É viável e necessário, portanto, correlacionar violência urbana com 

ordenamento e planejamento urbanos. 
A cidade – seu ordenamento, bem-estar e segurança dos seus cidadãos – é o grande cenário desse estudo. 

 

2. O Microssistema de Tutela Coletiva 
 

O microssistema da tutela coletiva no Brasil é solidamente amparado pela doutrina e bem recepcionado 

pela pacífica jurisprudência dos nossos tribunais. A primeira referência a esse microssistema ocorreu com a 

aprovação do Código de Defesa do Consumidor, pela expressa e recíproca menção aos dispositivos da Lei da 

Ação Civil Pública. Após, esse microssistema passou a ser juridicamente considerado como composto pela 

conjugação dessas leis à anterior lei da Ação Popular e o posterior Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo 

objetivando a tutela de interesses transindividuais. 

Na tutela coletiva incluem-se esses chamados interesses transindividuais, quer sejam interesses 

coletivos ou interesses difusos, além dos chamados interesses individuais homogêneos, ocasionalmente coletivos. 

Por interesses difusos, a doutrina, amparada pelo memorável voto do Ministro Maurício Corrêa no 

Recurso Especial 163.231-3/STJ, entende aqueles que abrangem número indeterminado de pessoas unidas pelas 

mesmas circunstâncias, enquanto os coletivos, aqueles pertencentes a grupos, categorias ou classe de pessoas 

determináveis, ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Já, por interesses 

individuais homogêneos os que têm a mesma origem comum – foram inicialmente preconizados no artigo 81, III, 

do Código de Defesa do Consumidor e constituem-se em subespécie de direitos coletivos. 

Para a tutela de todos esses interesses, disciplinou-se, a partir da Lei 7.347/85, a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico e paisagístico, assim como qualquer outro interesse difuso. 

Entre a expressão “qualquer outro interesse difuso” inclui-se a inviolabilidade do direito à segurança 

expressamente prevista na Constituição Federal em seus artigos 5º, caput e 144: 
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“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...) 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio (...)” 
  

O mencionado direito à segurança possui inequívocas características de um direito difuso, uma vez que 

se trata de direito transindividual, de natureza indivisível, cuja titularidade pertence a pessoas indeterminadas e 

ligadas, entre si, por uma relação fática. 
De outro lado, a Carta da República (art. 129, incisos II e III) dispõe que é função institucional do 

Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos poderes e serviços de relevância pública, bem como promover 

o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção social e do patrimônio, arcabouço em que se insere a 

tutela da segurança pública. 
Nessa linha de intelecção, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

 

(…) 

3. o direito à segurança pode ser objeto de ação civil pública ambiental nos termos do art. 

1°, IV da Lei n. 7.347/85, 83 do CDC e 3°, I, “a”, da Lei 6938/81 e figura entre os 

chamados direitos humanos fundamentais ou direitos de quarta geração. Se o Estado não 

toma as medidas necessárias a assegurar a proteção desse direito, cumprindo com o seu 

dever institucional, o Ministério Público, no exercício da sua atribuição legal, está 

legitimado para propor ação civil pública objetivando a condensação em dinheiro ou o 

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 3° ACP), constituindo autêntica 

obrigação de fazer a prestação da segurança à população, que pode e deve ser prestada 

jurisdicionalmente, no caso de omissão do poder público.  (Resp. n° 725257MG, Rel. Min. 

José Delgado) 
(grifo nosso) 

 

A tutela coletiva da segurança pública está preponderantemente amparada pelo sistema jurídico penal 

repressivo, mas poderá ser também manejada por um arcabouço de leis extrapenais: Lei da Ação Popular – Lei nº 

4717/65, Lei da Ação Civil Pública – Lei 7.347/85, Lei da Improbidade Administrativa – Lei nº 8429/92, Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público – Lei 8.625/93, residualmente pelo Código Civil e pelo Código de 

Processo Civil, e, implicitamente, por todas as leis que regulam a sistema ambiental e a ordem urbanística, 

especialmente, o Estatuto das Cidades – Lei 10.257/01, a Lei de Parcelamento de Solo – Lei 6.766/79 e os 

respectivos Planos Diretores e leis municipais.    

E não poderia ser diferente. O aumento da criminalidade no Brasil, nas últimas décadas, especialmente 

nas cidades, tem colocado a segurança pública como uma das principais exigências da sociedade perante o poder 

público. A insegurança vivida pela sociedade expõe a fragilidade do sistema preventivo e repressivo da 

criminalidade, a qual representa uma ameaça ao estado democrático de direito, notadamente ao direito à 

inviolabilidade à vida, à liberdade e à segurança dos indivíduos, assegurados no artigo 5° da Constituição Federal.  

As academias e instituições devem, além de subsidiar os marcos e referenciais teóricos desse 

microssistema, preparar os operadores do direito para o seu efetivo e multidisciplinar manejo. Essa perspectiva 

criminológica ainda é pouco difundida entre os profissionais do direito.  

 

3. Escolas Criminológicas 

 

As políticas de prevenção à criminalidade, aliadas às práticas de justiça criminal encerram questões de 

ordem filosóficas e sociológicas mais profundas. 

O crime é tido como fato social e como tal sempre esteve latente nas discussões sociopolíticas do 

cotidiano. O centro urbano passou a ser o maior palco de sua ocorrência desde o fenômeno da 

industrialização/urbanização. Isso porque o grande centro urbano é desde então cenário das novas interações e 

conflitos sociais.  

“(...) pelas suas dimensões sem precedentes, pela sua heterogeneidade étnica e cultural, pelo anonimato 

e atomismo de sua interação, a cidade moderna caracteriza-se pela ruptura dos mecanismos tradicionais de 

controle (família, vizinhança, religião, escola) e pela pluralidade, praticamente sem limites, das alternativas de 
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conduta. (...) para fins sociológicos, uma cidade pode ser definida como um núcleo relativamente grande, denso 

e permanente de indivíduos socialmente heterogêneos. ” (FREITAS, 2002, ps.33 e 34). 

A grande cidade, nesse sentido, é um ambiente densamente povoado, heterogêneo, caracterizado pela 

impessoalidade, por desigualdades sociais profundas, e, propício aos desvios de conduta e à prática de crimes. 

Para o combate a esses desvios surgiram instituições de controle social; a polícia, o Ministério Público e 

as leis que compreendem todo o sistema penal preventivo e repressivo. 

A grande cidade do século XIX foi marcada por sérios problemas de infraestrutura, agressões ao meio 

ambiente e um quadro de degradação e desordem. 

Surgem, nas primeiras décadas do século XX, as escolas sociológicas de prevenção à criminalidade e as 

primeiras referências aos estudos que correlacionam organização do espaço urbano e criminalidade. As causas da 

criminalidade passam a ser tidas como oriundas do próprio ambiente urbano (exógenas). Destaca-se a chamada 

teoria da ecologia humana, a qual considera que a sociedade impõe limitações ao livre arbítrio dos indivíduos. 

Até então, as causas da criminalidade eram tidas pela criminologia tradicional como causas endógenas e 

relacionadas à própria essência e caráter do homem (Franz Gall e Lombroso).  

A teoria ecológica baseia-se na perspectiva de vida coletiva com um processo adaptativo, consistente de 

uma interação do meio ambiente, população e organização. Privilegiam-se, no estudo das causas da 

criminalidade, aspectos sociológicos ao invés de individuais, considerando o comportamento humano como 

reflexo das circunstâncias socioambientais, no sentido de que o ambiente compreende os aspectos físico, social e 

cultural da atividade humana.   

O crime passa a ser tido como um produto social do urbanismo, um fenômeno ambiental. 

A Escola de Chicago, preocupada com a densidade demográfica da cidade e com a carência de espaços, 

após o surgimento dos “Guetos” (espaços de moradia sem infraestrutura destinada aos imigrantes da revolução 

industrial) e das “Gangues”, foi a primeira a desenvolver a teoria ecológica no estudo da cidade e os problemas 

relativos à imigração, delinquência, crime e problemas sociais.  Os estudos da Escola de Chicago foram 

referências para o estudo da criminalidade urbana sob o enfoque pragmático, ao adotar, além do conceito de 

ecologia humana, o método da observação das “cenas sociais observáveis”, do qual esteve à frente Robert Park, 

um dos principais teóricos de Chicago.  

Pela primeira vez, estudou-se a criminalidade a partir da cidade, como um grande laboratório, definida 

em áreas pela distribuição e demografia do crime (Teoria da Zonas Concêntricas). 

Ao reconhecer a prevalência de um determinismo ambiental, a Escola de Chicago admitiu que as 

infrações penais decorressem de uma imposição do ambiente físico e social. Nessa perspectiva, a diminuição da 

criminalidade dependeria da intervenção de políticas públicas preventivas, com o aumento do controle social das 

áreas pobres.  

Tendo por referência o fato de que a desorganização das áreas pobres era uma das principais causas da 

criminalidade, adotou, por meio do poder público, recursos que viabilizaram esse controle: organização de 

atividades supervisionadas para jovens, redirecionando suas atividades para modalidades edificantes e 

socialmente significativas recreativas (esportivas e de jovens); redução da deterioração física dos bairros; 

aconselhamento e orientação junto às gangues; aumento da capacidade das regiões pobres a mobilizarem, por si, 

seus recursos de controle social, promovendo o bem-estar social. 

A Escola de Chicago foi reconhecida pela sua capacidade de orientar políticas públicas na área da 

segurança e controle da criminalidade, explorando as relações entre espaço e crime. 

Dentre as teorias de prevenção da criminalidade desenvolvidas por Chicago, destacou-se a que 

preconiza a prevenção do crime pelo desenho ambiental, ao considerar que o desenho arquitetônico de prédios e 

áreas públicas previne a ocorrência do delito. Para os sociólogos de Chicago, o espaço público é defensível, por 

meio de controle e preservação, a partir do desenvolvimento da noção psicológica de territorialidade e 

sentimento de pertença. 

Para o efetivo controle social, desenvolveu a “teoria das janelas quebradas”, orientando que uma 

simples janela quebrada leva ao estímulo para a prática de outros danos, ocorrendo a deterioração física e das 

relações sociais. Essa teoria serviu de referência teórica para a política de tolerância zero, adotada nas grandes 

metrópoles americanas, sobretudo na cidade de Nova Iorque, a qual considera que se prevenindo crimes menores, 

reduz-se substancialmente a criminalidade em geral. 

Os estudos e pesquisas desenvolvidos pela criminologia reforçam a inter-relação      entre o fenômeno 

urbano e a criminalidade e contribuíram para orientar à adoção de políticas públicas de prevenção da 

criminalidade nos grandes centros urbanos.  

 

4. Teorias socioambientais contemporâneas de prevenção da violência. 

 



 

5 

A teoria ecológica e seus estudos de observação sobre o crime ressurgiram nas décadas de 70 e 80 do 

último século pela construção das teorias do controle, as quais destacam que as pessoas são potenciais 

criminosas e dependem da oportunidade e incentivo para as práticas criminosas. O exemplo disso é a política de 

“tolerância zero”, derivada da Teoria das Janelas Quebradas, como vimos. Nos dias de hoje, a teoria ecológica é 

ainda referência para os estudos criminológicos, como foi para as teorias subsequentes: teorias culturais e 

subculturais, as teorias do aprendizado cultural e a da prevenção do crime pelo desenho ou arquitetura ambiental. 

Mas foi necessário ressalvar que, apesar da influência do ambiente sobre o indivíduo, esse não necessariamente 

determina personalidades.  

Dentre essas teorias, destacou-se a da prevenção do crime pela arquitetura ambiental, também chamada 

de Arquitetura contra o Crime, a qual sustenta que pelas intervenções do desenho urbano, previne-se a ocorrência 

de crimes, com o aumento da sensação de segurança. Esta teoria correlaciona diretamente o comportamento 

criminal e o ambiente físico e parte dose seguintes pressupostos: o controle natural de acesso, o reforço territorial 

e a vigilância natural. A partir destas premissas, conclui-se que o projeto e a construção do espaço público podem 

reduzir consideravelmente os índices de criminalidade. Mostra disso é o uso assertivo da iluminação e do 

paisagismo e a correta disposição das ruas e calçadas. Os espaços, ainda, pela sua configuração, proporcionam 

um sentimento de pertencimento aos seus moradores e, por isso, são espaços defensáveis. 

Os reflexos das teorias ecológicas deram ensejo ao desenvolvimento de outras teorias contemporâneas, 

a teoria da oportunidade e a teoria das atividades rotineiras, reforçando a influência do urbano na ocorrência de 

delitos e a importância das funções urbanísticas para a segurança das cidades. A teoria das atividades rotineiras 

preconiza a existência simultânea de três elementos para a ocorrência de um crime: o ofensor motivado, o alvo 

disponível e a ausência de guardiães. Defende-se a ideia de que a insegurança vivida nas grandes cidades está 

relacionada com o enfraquecimento dos mecanismos habituais de controle, pelo desrespeito às funções 

urbanísticas da cidade: trabalho, lazer, circulação e recreação. 

Considerando o enfraquecimento dos mecanismos de controle e a forma de ocupação dos espaços da 

cidade, diretamente relacionada às interações sociais, novas instituições surgem nas grandes cidades: as gangues, 

as favelas, as cracolândias, as torcidas “organizadas”, os pichadores, as “redes sociais”, e outras. E os fenômenos 

de violência urbana contemporânea relacionam-se, em grande parte, a esses grupamentos, estimulados pela 

desordem urbana. 

Jacobs (1961) sustenta que o problema da segurança nas grandes cidades estaria diretamente 

relacionado com o enfraquecimento dos mecanismos habituais de controle, exercidos, naturalmente, pelas 

pessoas que vivem nos espaços urbanos.  

Na construção de uma tese, desenvolvida na Universidade de Leiden na Holanda, intitulada “Base 

motivadora da aplicação das leis”, Voermans (2007) discorre sobre diversas teorias relacionadas à observância 

das leis e conclui que é preciso criar mecanismos para a efetiva recepção das leis pela sociedade (teoria 

construtivista de observância das leis), não bastando estratégias coercitivas para o cumprimento destas. Atenta 

para o fato de que em democracias liberais o que se espera é que a observância das leis não ocorra pela 

imposição de sanções, mas pela internalização e apoio dos cidadãos. E vai adiante, ao suscitar que sanções 

penais não geram efetividade na observância das leis e que os criminosos em potencial sofrem influências sociais, 

espaciais, situacionais e de comportamento. 

Aplicando-se todos esses estudos ao contexto das cidades brasileiras, vemos que, embora as teorias que 

relacionam o espaço urbano com o fenômeno da criminalidade não sejam relativamente novas, as ideias por elas 

difundidas não têm servido de amparo às políticas públicas adotadas para oferecer o direito à segurança pública.   

 

5. Ordenamento Urbano e funções urbanísticas na prevenção da criminalidade. 

 

Dá-se o fenômeno da urbanização quando a população urbana cresce em proporção superior à 

população rural, provocando uma concentração urbana da população como um todo. Trata-se de fenômeno 

contemporâneo à sociedade industrializada que provoca uma série de desequilíbrios, tais como, danos ao 

ambiente urbano, desorganização social, carência de habitação, desemprego, problemas sanitários, modificação 

do solo e da paisagem urbana e violência. Na maioria dos casos, o espaço urbano foi fragmentado em territórios 

com características que favorecem a exclusão social, o enfraquecimento dos mecanismos de controle e a 

ocorrência do crime. 

Para corrigir esses desiquilíbrios (reurbanização ou urbanificação) torna-se imprescindível a 

intervenção do Poder Público, pela utilização dos princípios e instrumentos urbanísticos. No desempenho da 

atividade urbanística, o Poder Público dispõe do planejamento urbano, da ordenação do solo, da ordenação 

urbanística das áreas de interesse especial, da ordenação das edificações e dos instrumentos de intervenção 

urbanística. 
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O urbanismo, como ciência, destina-se ao estudo de quatro funções básicas do ser humano: habitação, 

trabalho, circulação no espaço urbano e recreação. No atendimento das funções urbanísticas, o planejamento 

municipal é instrumento constitucional adequado ao ordenamento territorial, mediante normas que regulam o 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano e oferecem, simultaneamente, bem-estar e 

segurança aos cidadãos. 

A política de desenvolvimento urbano tem suas diretrizes dispostas no Estatuto das Cidades (Lei 

10.257/2001) e tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e bem-estar dos cidadãos, assim como o equilíbrio 

ambiental. Mas a função urbanística é desenvolvida de forma mais concreta e efetiva na esfera municipal, por 

intermédio dos planos e desenvolvimento urbanos dispostos em Planos Diretores. Pela Constituição Federal, o 

Plano Diretor tem a função de instrumento básico da política urbana do município e por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar da comunidade local. 

É certo que o Plano Diretor, quando bem concebido, possibilita a redução das desigualdades sociais 

porque intervém positivamente na urbanização do espaço urbano. 

Contudo, o planejamento urbanístico local é insuficiente para resolver todos os conflitos oriundos do 

processo urbano.  Prova disso, é a concepção pelo Estatuto das Cidades de uma política urbana nacional, 

territorial e municipal integrada. 

A violência aliada ao problema urbano, por exemplo, não pode ser combatida apenas na esfera 

municipal, sendo atribuição dos Estados a elaboração das respectivas políticas de segurança pública. Todavia, a 

falta de planejamento urbano impossibilita o combate à violência. 

Farias (2005) destaca que o planejamento urbano é fundamental na elaboração do planejamento 

estratégico das atividades de uma cidade, instrumentalizando a segurança como direito social, individual e 

coletivo. O combate à violência, assim como o planejamento da cidade, deve envolver políticas de setores 

distintos, como educação, saúde, lazer, iluminação pública, trabalho e moradia, estando os últimos diretamente 

vinculados às funções urbanísticas.  

Conflitos e contrastes urbanos decorrem da falta de planejamento da maioria das cidades brasileiras e 

as que o implantaram não estabeleceram ou procederam ao permanente processo de monitoramento. Outras não 

contextualizaram seus planos às políticas territoriais urbanísticas (interurbana e intraurbana). E mais, as políticas 

estaduais de segurança pública não se socorrem dos instrumentos urbanísticos para a prevenção da criminalidade, 

nem mesmo os municípios exercem o seu papel na gestão da segurança pública. 

Os municípios podem adotar políticas referentes à funcionalidade urbanística e ações de caráter 

preventivo na contenção da criminalidade. Mas os planos urbanísticos municipais não têm se dedicado a isso. O 

poder público municipal pode valer-se de instrumentos para intervir na segurança pública com estratégias 

preventivas da criminalidade, instituindo atividades edificantes para jovens, estabelecendo espaços públicos para 

o grafite (função urbanística do lazer e recreação), por exemplo, ou incidindo sobre a funcionalidade das 

benfeitorias urbanas, tais como, iluminação, limpeza, poluição sonora, visual e ambiental, trânsito (funções 

urbanísticas da moradia, trabalho e circulação), e, ainda, exercendo com eficácia o seu papel fiscalizatório no 

ordenamento de posturas.  

Por outro lado, nem sempre os planos são concebidos democraticamente, como exigidos 

constitucionalmente, de forma a viabilizar a efetiva participação popular na sua concepção e a observância ou 

execução do seu regramento.  

Assim, o planejamento urbanístico no Brasil ainda não surtiu os efeitos desejados de ordenamento 

urbano e de impacto na redução dos índices de criminalidade. Enquanto não forem dispostos instrumentos 

urbanísticos mais sensíveis ao funcionamento dos sistemas urbanos, os problemas relacionados à violência 

urbana tendem a agravarem-se. 

Conclui-se que um Estado que não intervém efetivamente no espaço urbano, dispondo apenas das 

forças repressivas para o combate à criminalidade, não atinge os objetivos de pacificação social almejados. 

A partir do momento em que a cidade alcançar a integração urbana pelo cumprimento das suas 

funções urbanísticas e os serviços e equipamentos públicos forem indistintamente distribuídos, o bem-estar e a 

segurança aos indivíduos será reflexamente garantida. 

 

6. Laboratórios brasileiros de prevenção à criminalidade 

 

Experiências voltadas para a adoção de políticas de prevenção da criminalidade foram instituídas por 

municípios brasileiros, por meio do poder público ou não, em parcerias com instituições ou com a sociedade 

civil organizada. Algumas dessas experiências alcançaram resultados satisfatórios, outras sofreram 

descontinuidade pela alternância das gestões. São exemplos: “O mapeamento da violência em Belo Horizonte”, a 
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“Experiência de Minas Gerais de prevenção social da criminalidade”, “As Unidades Pacificadoras do Rio de 

Janeiro”, “A Política de Prevenção à criminalidade de Diadema”, “A Política de Redução de Homicídios no 

município de Santo Amaro-MP-SP”, “A Prevenção e o Combate à criminalidade nos municípios do Entorno do 

DF-MP-GO” e “A Proposta de Prevenção à criminalidade em Goiânia e outros municípios do Estado – Parceiros 

da Paz-MP-GO”. 

Em Goiás, o Ministério Público, por uma das Promotorias de tutela urbanística e ambiental de Goiânia, 

interveio significativamente para a mudança da realidade social de adquirentes e invasores de um loteamento 

irregular localizado na região noroeste da capital, o residencial JK. Buscou-se a regularização fundiária da área, 

dirimindo os conflitos sociais ali existentes, e, com isso, garantir aos moradores os equipamentos urbanos e as 

políticas públicas necessárias ao bem-estar dos cidadãos. 

A região noroeste de Goiânia é a mais violenta da cidade, fruto da sua ocupação desordenada, com 

crescente número de furtos e roubos à pessoa e ao patrimônio, escasso efetivo das polícias militar e civil, uso de 

drogas, falta de infraestrutura básica, lazer e cultura. 

A experiência de intervenção urbanística no Residencial JK ainda está em curso e uma das medidas 

adotadas consistiu no georreferenciamento da região (teoria do desenho arquitetônico) para acompanhar a 

implantação das políticas públicas, exercendo, pois, o Ministério Público, a tutela difusa da ordem urbanística e 

de segurança pública, de modo a garantir as funções urbanísticas e prevenir a ocorrência de crimes. 

Todas essas experiências preconizaram que a política de prevenção social da criminalidade é abordagem 

necessária à política de segurança pública que deve ter por foco a garantia dos direitos sociais, a efetividade das 

funções urbanísticas, a interdisciplinaridade, a visão sistêmica e o estabelecimento de parcerias institucionais e 

sociais na busca de soluções efetivas para os fenômenos da criminalidade e da violência. 

Dos resultados, extrai-se a correlação entre as deficiências das estruturas municipais urbanas e os 

índices de violências respectivos. Conclui-se dessa assertiva que planejar as cidades, por meio da gestão 

democrática e participativa, garantidora das funções urbanísticas, é efetivamente uma das formas de garantir a 

paz social e o combater a violência urbana.  

Prova disso pode ser extraída de recente experimento noticiado no jornal Folha de São Paulo, de 

15/07/20192, no qual verificou-se que a iluminação pública reduz em 36 % os crimes noturnos. Em que pese o 

estudo ter-se realizado em outro país, as condicionantes para a prática de crimes são universais. 

Dessa forma, tutela-se, na concepção de Édis Milaré, o direito à qualidade ambiental urbana, que se 

enquadra entre os direitos fundamentais e personalíssimos, “compreendidos como aquelas prerrogativas 

essenciais à realização plena da capacidade e da potencialidade da pessoa, na busca da felicidade e na 

manutenção da paz”. 

 

Conclusão 

 

A compreensão do fenômeno urbano e da criminalidade, que tem por cenário as cidades, torna possível 

o desenvolvimento de políticas públicas de intervenção nos espaços urbanos, provocando a diminuição da 

exclusão social e a prevenção de crimes. A abordagem reclama cada vez mais a apreciação multidisciplinar, 

agregando valores à temática. Várias teorias buscam identificar as causas da violência, mas convergem no 

sentido de que as cidades planejadas, que garantem o pleno exercício das funções urbanísticas, têm reduzidas as 

ocorrências de crimes. 

Ganha relevo à abordagem o efetivo respeito às funções urbanísticas pela orientação constitucional 

cogente de planejamento das cidades para a garantia do bem-estar dos seus cidadãos. 

O desempenho do projeto urbano e dos instrumentos urbanísticos de regulação urbana na organização 

dos espaços urbanos e nas ocorrências de crimes é reconhecido, mas pouco considerado nos parâmetros adotados 

para a concepção das políticas de planejamento urbano.  

Ao Ministério Público foi entregue a tutela dos interesses urbanísticos pelo manejo do microssistema de 

tutela coletiva, no qual se inclui a tutela difusa da segurança pública, inclusive. 

Não é apenas possível e necessária a correlação entre ordenamento urbano e criminalidade, é urgente a 

compreensão do fenômeno urbano, aliado à violência, para intervir satisfatoriamente na sua prevenção. 

O ordenamento dos espaços urbanos é mais do que uma mera perspectiva, é estratégia real e necessária 

para a garantia dos direitos humanos fundamentais, alcançada por meio da tutela difusa da ordem urbanística e 

da segurança pública.  

 

                                                 
2 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/experimento-mostra-que-ruas-com-iluminacao-publica-

tem-menor-riscos-de-serem-pontos-de-crime.shtml 
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PROPOSTA DE ENUNCIADO 

 

A atuação sistêmica do Ministério Público no manejo dos microssistemas ambiental/urbanístico e da 

segurança pública, associada à inclusão da sociedade civil organizada, na indução e fiscalização da 

implementação de políticas urbanísticas por parte do Poder Executivo, garante maior efetividade na tutela do 

direito fundamental à segurança pública, com significativo impacto na redução dos índices de criminalidade. 

 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Constituição Federal – Arts. 5ª; 129; 144; 182; 

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...) 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

(...) 

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (...)” 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

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

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 

vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em 

dinheiro. 

§ 4º É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para área incluída no 

plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, 

de: 

 I -  parcelamento ou edificação compulsórios; 

 II -  imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

III -  desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 

previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, 

iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 

 

Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – Lei 8.625/93; 

 

Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85); 

 

Lei de Ação Popular (Lei nº 4717/65); 

 

Lei da Improbidade Administrativa – Lei nº 8429/92; 

 

Código do Consumidor (Lei 8.078/90); 

 

Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001);  
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Lei de Parcelamento de Solo – Lei 6.766/79; 

 

Legislação ambiental; 

 

Planos Diretores Municipais; 

 

Código Processual Civil; 

 

Código Civil. 
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