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PROGRAMA DO CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO EM 
DIREITO URBANÍSTICO, AMBIENTAL E CIDADE SUSTENTÁVEL – 
EDITAL 162/2012  

   
1. Pré-compreensão: Urbanismo e Direito.  Ambiente Urbano e Direito. Contextualização 

do Direito Urbanístico, organização do território da cidade e tutela do ambiente urbano. 

Políticas urbanas e integração federativa. 

 

2. Conceito, objeto, natureza e história do Direito Urbanístico. Distinção entre Direito 

Urbanístico e outras disciplinas jurídicas afins. A matriz constitucional do Direito 

Urbanístico. Competências legislativas e materiais. Garantia constitucional do direito de 

propriedade e sua função social. 

 

3. Direito Urbanístico e Democracia. Participação popular. Democracia direta e 

instrumentos de participação. Gestão democrática das cidades. Controle judicial individual e 

coletivo do espaço urbano.  

 

4. Administração Pública e Urbanismo. Planificação Urbanística: conceito, 

características e desafios. Os planos urbanísticos entre ser e dever-ser. Novos paradigmas para 

urbanismos e o Direito Urbanístico. Funções e perspectivas dos planos urbanísticos. Natureza 

jurídica dos planos urbanísticos. 

 

5. Planos nacionais, regionais e estaduais e de desenvolvimento econômico social. 

Regiões Metropolitanas. Aglomerações Urbanas. Micro-regiões. Consórcios Públicos.  

 

6. Estatuto das Cidades. Fundamentos constitucionais, características, principais 

disposições. Integração com a legislação municipal. 

 

7. Plano Diretor: conceito, desenho constitucional. Papel do Plano Diretor no 

desenvolvimento das cidades sustentáveis. Tramitação do processo legislativo e tipologia dos 

controles. Disciplina do uso e da ocupação do solo. Licenciamento e parcelamento do solo 

urbano.  

 

8. Urbanismo e Zoneamento ambiental. Instrumentos urbanísticos tributários e 

financeiros. Urbanismo e orçamentos públicos. 

 

9. Instrumentos jurídicos e políticos nas cidades sustentáveis: Usucapião especial de 

imóvel urbano. Distinções com outras espécies de usucapião. Concessão especial para fins de 

moradia. 

 

10.  Instrumentos jurídicos e políticos nas cidades sustentáveis: Direito de Superfície, 

Preempção, outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir. 

Conceitos, características gerais e aplicação. 

 

11.  Instrumentos jurídicos e políticos nas cidades sustentáveis: operações urbanas 

consorciadas e outras formas de emparceiramento entre o público e o privado. 
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12.  Instrumentos jurídicos e políticos nas cidades sustentáveis: Tutelas do 

patrimônio urbano e intervenção na propriedade privada. 

 

 

 

13. Conceitos gerais sobre meio-ambiente. Princípios de Direito Ambiental. Estado e meio 

ambiente. Tutela constitucional do meio ambiente. Competência para legislar sobre meio 

ambiente. Competência material em meio ambiente. Políticas ambientais.  

 

14. Cidadania e Meio Ambiente. Papel das entidades do terceiro setor na tutela do meio 

ambiente. Administração Pública e meio ambiente. Consórcios Públicos e outras formas de 

associativismo na proteção do meio ambiente. 

 

15. Características e aspectos jurídicos da poluição. Energia limpa. Gestão de recursos 

hídricos. Biodiversidade. Prevenção e reparação do dano ambiental. Crimes ambientais. 

Proteção do patrimônio cultural: regime jurídico do tombamento na tutela do meio ambiente. 

Engenharia genética e meio ambiente: aspectos éticos e jurídicos. A Política Internacional de 

Tutela Ambiental. 


