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RESUMO: O Direito da Cidade vem sendo discutido ao longo das últimas décadas como um 
ramo dos Direitos Humanos, onde juristas, cientistas sociais, filósofos e estudiosos acerca do 
desenvolvimento urbano buscam justificar porque esforços são gastos com a “promoção” ou 
construção de cidades utópicas, com o objetivo de entrar no rol de países ditos de “primeiro 
mundo”, no entanto, a ação estatal, e atos do executivo não atuam de forma proativa na 
efetivação desses direitos. Nesse sentido, Harvey (2012, p. 71), explora essa vertente, 
suportando a teoria de que “vivemos num mundo onde os direitos de propriedade privada e a 
taxa de lucro se sobrepõem a todas as outras noções de direito”. Considerando a modernidade 
liquida, (Bauman, 2001), ressalta que o mundo moderno globalizado transformou a vida 
humana e as relações sociais, ao passo que isso parece irreversível, pois: “não se dispõe mais 
de soluções globais para os problemas produzidos localmente, tampouco de escoadouros 
globais para excessos locais”. A partir de 2001, com a Lei n. 10.257, o ordenamento jurídico 
enriqueceu-se com o Estatuto da Cidade, pois este “estabelece normas de ordem pública e 
interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança 
e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (Art. 1). Para tanto, o Instituto 
do Orçamento Participativo (OP) se apresenta como um instrumento que fortalece a democracia 
representativa, pois os cidadãos podem participar dos destinos da cidade onde habitam de 
maneira concreta, auxiliando a coordenar as prioridades de políticas públicas e investimentos a 
serem implementados anualmente pelo município, através da Lei Orçamentária Anual (LOA), 
o que acaba fortalecendo exercício da cidadania e fazendo jus à transparência dos gastos 
públicos para com a comunidade (FEDOZZI, 2002). Em suma, o direito à cidade, está 
relacionado com o direito à participação do indivíduo na sociedade, a fim de que possa exercer 
sua cidadania de forma plena. A ordem jurídica está distante, como afirma Lefebvre (2001). 
Lutar pelo direito à cidade é fazer jus ao direito de liberdade dos grupos sociais que estão 
inseridos no espaço urbano de forma não marginal. Assim, falar dessa modalidade de direito 
implica em refletir sobre justiça econômica, sobre melhoria das condições de reprodução da 
força de trabalho (habitação, transporte coletivo, saúde, educação), bem como em enfrentar os 
problemas ambientais crescentes em função do modelo vigente de consumo. A participação do 
cidadão deve ser continuamente garantida e incentivada pelo Poder Público para que o 
Orçamento Participativo seja um garantidor da democracia representativa, através dos direitos 
do cidadão, efetivando o Direito da Cidade. 
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