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RESUMO

O presente trabalho é uma proposta de estudo da aplicabilidade jurídica do Instrumento Particular de Garantia de Execução de Obras de 
Infraestrutura Urbana em Parcelamento de Solo, assinado entre a empresa loteadora (a contratada) e o poder público executivo municipal 
brasileiro (o contratante), suas consequências para o desenvolvimento urbano e a realização das funções de habitar, trabalhar, circular e recrear, 
na tentativa de proporcionar uma vida socioambiental equilibrada e sadia às populações das diversas regiões. Este Instrumento Jurídico possibilita 
a aplicação efetiva da função socioambiental da propriedade e proporciona uma vida equilibrada e sadia para as populações da região loteada e 
seu entorno? Na tentativa de responder a essa questão é que analisamos a viabilidade da aplicação da função socioambiental do Instrumento 
Particular de Garantia de Execução de Obras de Infraestrutura Urbana em Parcelamento de Solo, e obrigatoriamente, por conceituar propriedade, 
função social e ambiental da propriedade para o ordenamento jurídico brasileiro. Como bem sabemos, apesar da importância fundamental do 
arcabouço da legislação que trata do Direito Urbanístico, ela não é suficiente para garantir a realização do bem socioambiental, pelo qual a 
população tanto anseia, necessita e, muitas vezes, não encontra amparo no Poder Público. Daí a necessidade desta avaliação da viabilidade 
jurídica do termo de compromisso para com os objetivos constitucionais de uma convivência social harmoniosa junto ao meio ambiente. Tudo 
garantido por este acordo celebrado entre o loteador e o município. Para tanto, a metodologia escolhida foi a pesquisa explicativa, mediante o 
estudo exploratório e descritivo. O desenvolvimento deste trabalho passou pela reunião, análise e entendimento da documentação contida nas 
referências, através de uma pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Conforme proposta inicial, a necessidade de desenvolvermos a análise do 
Instrumento Particular de Garantia da Execução de Obras de Infraestrutura Urbana em Parcelamento de Solo objetivava visualizar a sua 
aplicabilidade jurídica, bem como sua repercussão para o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população. No decorrer desta 
pesquisa ficou evidente a mudança da visão jurídica, ao longo do tempo, com relação ao conceito de propriedade, pois hodiernamente os 
princípios da função social incidem sobre ela. A própria visão e alcance que temos do conceito “função social” norteia sua aplicação nas diversas 
áreas do conhecimento. A legislação ambiental pesquisada, ganha, a cada dia, mais espaço para sua aplicação, deixando para trás, de forma 
gradual, a utopia que ainda permeia sua aplicação. É uma legislação ampla e abrangente que, aos poucos, vai sendo incorporada por aqueles que 
detêm o poder de efetivá-las no dia a dia da comunidade. A função socioambiental destina-se a traçar o rumo da sustentabilidade. Não se pode 
mais pensar isoladamente, pois as ações têm efeitos globais. A incidência dessa nova função não poderia ser diferente, terminando por inspirar a 
legislação e, em alguns casos, até mesmo as decisões judiciais. As obras de infraestrutura de qualquer loteamento são necessárias para poder 
levar às comunidades o maior conforto possível naquilo que é básico à sobrevivência humana. Ninguém consegue viver sem água, luz, 
saneamento básico etc. Portanto, o Termo de Compromisso necessita da cobertura garantidora para salvaguardar qualquer imprevisto durante a 
execução do loteamento. Surge assim o Instrumento de Garantia, que dispõe desse papel saneador. O problema está na sua aplicação. Percebe-se 
que há uma provável omissão, tanto do Loteador, por não fazer as obras de infraestrutura necessárias, como do Poder Público, por não fiscalizar 
a execução desse contrato, como está previsto na legislação. Tudo isso pode interferir no desenvolvimento urbano da cidade e causar 
consequências na qualidade de vida socioambiental das populações, com reflexos na saúde.
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