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Resumo
BRAJATO, Dânia. Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e a Função Social da
Propriedade Urbana: uma análise crítica a partir de três experiências de aplicação.
O debate em torno dos limites e possibilidades do Projeto de Reforma Urbana tem sido alimentado
pelos resultados de estudos recentes que tratam da implementação da agenda urbana instituída pelo
Estatuto da Cidade. Partindo-se do pressuposto de que tais estudos têm potencial para revelar
outras condicionantes que podem lançar luz sobre o impasse e a complexidade em torno de sua
efetivação, além daquelas abordadas por diversos autores, especialmente no campo teórico, a
presente pesquisa tem como objeto de estudo a aplicação do Parcelamento, Edificação ou Utilização
Compulsórios (PEUC) e de seu instrumento sucedâneo, o IPTU progressivo no tempo, em três
municípios brasileiros: São Paulo e São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, e Maringá, no
Estado do Paraná. Para compreender as experiências de aplicação, foram identificados, por meio de
pesquisa documental e entrevistas, o contexto (ou ambiente) local que possibilitou o início e o
avanço da implementação do PEUC, o universo notificado, e a reação dos proprietários em resposta
às obrigações impostas pelo instrumento. A partir dos Estudos de Caso foi possível aprofundar a
análise sobre as finalidades associadas à aplicação do PEUC, e sua relação com o ideário reformista, e
identificar em que medida os objetivos pretendidos foram alcançados, priorizando-se conhecer e
registrar o rebatimento dos efeitos iniciais no território. A investigação contou também com análise e
leitura transversal dos três casos, que buscou identificar as condicionantes de maior relevância para
o alcance e a efetividade do PEUC, quando aplicado. A hipótese de que tais condicionantes consistem
(i) nas características territoriais dos municípios, relacionadas à formação e desenvolvimento urbano,
ao padrão de ocupação e à dimensão e especificidades do estoque ocioso - e (ii) na aderência do
PEUC ao projeto de cidade que vem sendo colocado em prática, não se confirmou. Observou-se que
embora as condicionantes consideradas na hipótese sejam importantes, há outras também que são
‘herdadas’ e que acabam ganhando relevância, dentre as quais, a trajetória institucional e política
que molda os contextos locais. Em síntese, conclui-se que a implementação do PEUC demanda uma
conjunção de diferentes condicionantes, mas que variam de município para município, de acordo
com as especificidades locais. De um lado, as experiências estudadas apresentaram poucos avanços
ou efeitos iniciais, mas, por outro lado, diante do reduzido universo de casos de aplicação do PEUC e
do IPTU progressivo no tempo no país, constituem-se em oportunidades de análise que lançam luz
sobre o processo não linear que caracteriza o desenho e a implementação da política urbana,
reforçando a importância da escala local como arena de debate entre os diferentes projetos de
cidade em disputa.
Palavras-chave: Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), Função Social da
Propriedade Urbana, Planejamento Urbano, Estatuto da Cidade, Plano Diretor.

Abstract
BRAJATO, Dânia. The Compulsory Subdivision, Building or Utilization of land (CSBU) and Social
Function of Urban Property : a critical analysis from three application experiences.
The debate around the limits and possibilities of the Urban Reform Project has been fueled by the
results of recent studies that deal with the implementation of the urban agenda established by the
City Statute. Based on the assumption that such studies have the potential to reveal other conditions
that may shed light on the impasse and the complexity surrounding their implementation, in addition
to those addressed by several authors, especially in the theoretical field, the present research has as
its study object the application of Compulsory Subdivision, Building or Utilization of land (CSBU ) and
the progressive property and land tax (over time) in three Brazilian municipalities: São Paulo and São
Bernardo do Campo, in the State of São Paulo, and Maringá, in the State of Paraná. In order to
understand the application experiences, we identified through documentary research and
interviews: the local context that enabled the beginning and progress of the implementation of the
CSBU, the notified universe, and the reaction of the owners in response to the imposed obligations
by the instrument. Based on the Case Studies, it was possible to deepen the analysis of the purposes
associated with the application of CSBU, and its relationship with the reformist ideas, and to identify
the extent to which the intended objectives were achieved, prioritizing knowing and registering the
impact of the initial effects. in the territory
The investigation also included analysis and cross-reading of the three cases, which sought to identify
the most relevant conditions for the reach and effectiveness of CBSU, when applied. The hypothesis
that such conditions consist of (i) the territorial characteristics of the municipalities, related to urban
formation and development, the occupation pattern and the size and specificities of the idle stock and (ii) CBUS's adherence to the city project being put into practice, it has not been confirmed. It was
observed that although the conditions considered in the hypothesis are important, there are also
others that are 'inherited' and that end up gaining relevance, among which, the institutional and
political trajectory that shapes local contexts. In summary, it is concluded that the implementation of
CBUS requires a conjunction of different conditions, but that vary from municipality to municipality,
according to local specificities. On the one hand, the experiences studied showed little progress
(initial effects), but, on the other hand, given the small number of cases of application of CBUS in the
country, they constitute opportunities for analysis that shed light on the non-linear process that
characterizes the design and implementation of urban policy, reinforcing the importance of the local
scale as an arena for debate among the different city projects in dispute.
Keywords: Compulsory Subdivision, Building or Utilization of land (CSBU), Social Function of Urban
Property, Urban Planning, the Statute City, Master Plan.
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Apresentação

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o processo de aplicação do
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e de seu instrumento sucedâneo, o
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) progressivo no tempo, nos
municípios de Maringá (PR), São Bernardo do Campo (SP) e São Paulo (SP). Insere-se no debate em
torno da implementação da agenda para a política urbana consolidada pelo marco regulatório
formado pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, de 10 de
julho de 2001, que tem como um dos pilares a função social da propriedade urbana.
As cidades brasileiras carregam marcas profundas de um processo de urbanização intenso e desigual,
excludente e concentrador (MARICATO, 2001; ROLNIK, 2006). O cenário urbano resultante desse
processo, no contexto da industrialização com baixos salários1 e reduzida presença de políticas
públicas voltadas à democratização do acesso à terra urbanizada e à moradia, de um lado, e da
seletividade territorial da ação do Estado no campo do desenvolvimento urbano, de outro, resultou
na formação de extensas periferias, ocupação de áreas de proteção ambiental e áreas de risco,
precariedade e déficit habitacional, e segregação socioespacial. Nas metrópoles mais impactadas
pela industrialização, os conflitos e problemas urbanos se mostraram ainda mais acentuados.
Ao longo de quase todo o Século XX, a resposta no campo do planejamento urbano para o
enfrentamento dos problemas crescentes nas cidades se deu por meio da formulação de Planos
Diretores, principal instrumento da política urbana. Contudo, tecnocráticos e descolados da
realidade, principalmente, os Planos serviram para ocultar questões centrais para o desenvolvimento
urbano, como a democratização do acesso à terra urbanizada e à moradia, e aprofundar as
desigualdades socioespaciais características da formação urbana brasileira, por meio de leis de uso e
ocupação do solo e zoneamento restritivos, voltados à cidade dita ‘legal’ ou formal. Em outras
palavras, as práticas de planejamento urbano adotadas no país pouco contribuíram para a reversão

1

Segundo Maricato (2010), a industrialização brasileira tem como principal marca a baixa remuneração dos trabalhadores,
o que resultou também em uma ‘urbanização com baixos salários’, isto é, “os trabalhadores, excluídos do mercado formal
para o acesso à terra urbanizada e moradia, construíram, eles mesmos, suas moradias e até mesmo seus bairros”.
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do quadro de crise nas cidades brasileiras e acentuaram as contradições no ambiente construído
(MARICATO, 2000; RIBEIRO, 2003; VILLAÇA, 1999; DENALDI, 2012).
Nas últimas décadas, contudo, foram conquistados avanços legislativos no campo da política urbana
no Brasil, com a promulgação da Constituição Federal, em 1988 (CF1988) e, posteriormente, com a
aprovação do Estatuto da Cidade (EC), em 2001. O novo marco regulatório instituiu uma (nova)
agenda urbana para o país, sustentada por três pilares: a função social da propriedade e da cidade, o
reconhecimento e a integração dos assentamentos informais à cidade e a democratização da gestão
urbana (ROLNIK, 2009). Tal conquista está relacionada, em grande medida, com a retomada do
projeto de Reforma Urbana pelo Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU), constituído a
partir da década de 1980, em torno da luta pelo Direito à Cidade e pela redemocratização do país
(FERNANDES, 2010; MARICATO, 2001, 2010, 2011; SANTOS JUNIOR, 2008; SOUZA, 2013; RIBEIRO,
2003).
Os avanços legislativos podem ser resumidos em (i) disseminação de uma nova agenda, apoiada no
princípio da função social da propriedade urbana e da cidade, que estabelece um novo paradigma
jurídico-político para o controle do uso do solo e o desenvolvimento urbano pelo poder público e
pela sociedade organizada, em que os interesses individuais têm de coexistir, necessariamente, com
os interesses coletivos; (ii) definição de instrumentos com potencial para a promoção de uma
apropriação menos desigual da terra urbanizada como também para o financiamento da política
urbana municipal; (iii) valorização da participação da sociedade organizada na elaboração e
implementação dos planos e instrumentos; e (iv) reconhecimento da necessidade de intervenção e
urbanização da cidade chamada ‘ilegal’, com a incorporação do tema pelos municípios. Vários
autores2 reconheceram e destacaram a importância do novo arcabouço legal para o planejamento e
gestão urbanos no âmbito da ação de governos locais e democráticos comprometidos com objetivos
de quebra dos mecanismos de manutenção e ampliação das desigualdades sociais associados com a
gestão privada e pública do uso e da ocupação do solo urbano (RIBEIRO, 2003; FERNANDES, 2010).
Contudo, para parte das cidades brasileiras que integram as principais Regiões Metropolitanas do
país, e que foram palco dos movimentos sociais de luta pela Reforma Urbana, o Estatuto da Cidade
‘chegou tarde’: as transformações ocorridas a partir das últimas décadas do Século XX tornaram o
espaço urbano mais complexo, diverso e desigual. Ainda, há um consenso sobre as limitações do EC,
especialmente relacionadas à sua não adequação a outras tipologias de cidade, especialmente às
cidades pequenas, como também frente à escala metropolitana.

2

Fernandes (2010); Klink e Denaldi (2015); Maricato (2010); Ribeiro (2003); Villaça (1999).
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Entretanto, a despeito de suas limitações, pode-se afirmar que o EC consolidou a perspectiva de um
novo modelo de planejamento e gestão urbanos, que o tornou conhecido e valorizado
internacionalmente. Para Klink e Denaldi (2015), esse sucesso pode ser explicado pelo fato de o EC
articular ‘um bom processo’ - o planejamento participativo ou colaborativo - com ‘um (bom)
produto’, isto é, os instrumentos redistributivos e regulatórios instituídos.
Em síntese, o Estatuto da Cidade criou expectativas de mudança nos rumos da política urbana na
direção da construção de cidades mais justas e ambientalmente menos predatórias (ROLNIK, 2001;
RIBEIRO, 2003; MARICATO, 2001, 2010; SANTOS JUNIOR, 2008; KLINK e DENALDI, 2012).
A partir da década de 2000, a nova agenda para a política urbana nacional contou com um ambiente
favorável para sua disseminação e implementação, ao menos em nível federal. Durante os governos
Lula e Dilma (2003-2014), houve avanços na dimensão institucional com a criação do Ministério das
Cidades (MCidades), em 2003, e a construção de instâncias de participação e controle social da
política urbana e habitacional: o Conselho Nacional das Cidades (ConCidades) foi instituído e foram
realizadas Conferências das Cidades no âmbito das três esferas de governo. Além disso, o MCidades
lançou em 2005 a campanha nacional3 visando alavancar a elaboração de planos diretores
participativos. Importante registrar que nesse período foi formulado e aprovado amplo aparato
regulatório vinculado ao trato dos problemas urbanos e metropolitanos 4.
Os avanços institucionais foram acompanhados pelo aporte de recursos para a implementação de
programas sociais, incluindo políticas de subsídio à aquisição da casa própria: a melhora do quadro
macroeconômico no país, impulsionado pelo crescimento das exportações, possibilitou um aumento
nos programas de transferência de rendas distributivas, nos créditos subsidiados e nos recursos
orçamentários para produção de Habitação de Interesse Social (HIS), e para urbanização e
regularização de favelas (MARICATO, 2011; SANTO AMORE, 2013; KLINK; DENALDI, 2015).
Entretanto, nesse mesmo período, o acesso à terra urbanizada e à moradia se manteve altamente
desigual nas cidades. Em um cenário de avanços legislativos e regulatórios, fortalecimento dos
quadros institucionais, ampliação dos espaços de participação, e do aumento de recursos

3

Plano Diretor Participativo – Cidade de Todos.
(2016, p. 37) registra que o Estatuto da Cidade, desde sua aprovação, tem sido complementado por uma longa
série de outras leis federais: medida provisória nº 2.220/2001 (concessão de uso especial para fins de moradia); nº
11.079/2004 (parcerias público-privadas); nº 10.931/2004 (crédito e registro imobiliário); nº 11.107/2005 (consórcios
públicos); nº 11.124/2005 (lei de iniciativa popular que criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS)); nº
11.445/2007 (Política de Saneamento); nº 11.481/2007 (terras da União); nº 11.888/2008 (assistência técnica para
comunidades); nº 11.977/2009 (que criou o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e dispôs sobre regularização
fundiária); nº 11.952/2009 (Amazônia Legal); nº 12.305/2010 (Política de Resíduos Sólidos), as mais recentes sendo a lei
federal nº 12.608/2012 (Política Nacional de Defesa e Proteção Civil) e a lei nº 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole).
4 Fernandes
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subsidiados para programas habitacionais voltados à população de baixa renda, a manutenção das
profundas contradições socioespaciais e ambientais, características da formação urbana brasileira,
tem apontado para a existência de um impasse no campo da política urbana no Brasil (MARICATO,
2011; KLINK; DENALDI, 2015).
Brajato (2015) e Brajato e Denaldi (2019) apontam que ao menos duas questões importantes estão
relacionadas com esse impasse. A primeira delas diz respeito ao número reduzido de municípios que
está aplicando os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade para o cumprimento da função social
da propriedade, fato que aponta para um cenário de “não aplicação dos instrumentos”. A segunda
questão refere-se à efetividade dos instrumentos, quando são aplicados, no intuito de alcançar as
finalidades para as quais foram concebidos, na direção do ideário reformista.
O cenário de ‘não aplicação’ dos instrumentos, após quase 20 anos de aprovação do EC, relaciona-se
com diferentes aspectos e fatores, desde questões mais estruturais que caracterizam a formação e o
desenvolvimento urbano, dentre as quais a dificuldade do Estado de impor limites ao exercício do
direito de propriedade, restringindo os ganhos especulativos fundiários na sociedade brasileira,
como também de lidar com os conflitos sociais decorrentes da disputa pelo espaço urbano no país
(DENALDI et al., 2017), além da força histórica do capital imobiliário nas cidades (FERREIRA, 2000).
Ainda, a ‘não aplicação’ está relacionada com o alcance do planejamento comunicativo-participativo,
materializado na figura dos novos Planos Diretores, em decorrência tanto dos limites da participação
em uma sociedade altamente desigual, como a sociedade brasileira, quanto da condição local para
aprovar e aplicar a legislação municipal: a implementação desse marco regulatório pressupõe a
construção e manutenção de pactos socioterritoriais na esfera local, o que, na maioria dos casos, não
se constitui tarefa fácil (VILLAÇA, 1999; SANTOS JUNIOR, 2008; MARICATO, 2010, 2011; KLINK;
DENALDI, 2012). Outro aspecto ainda mais importante refere-se aos diferentes ‘modelos’ ou
‘projetos de cidade’ concorrentes que disputam a produção e a reprodução do espaço urbano. Rolnik
(2012) defende que, juntamente com as conquistas dos movimentos sociais pela Reforma Urbana, o
projeto neoliberal e a integração do país aos circuitos globalizados do capital, a partir das últimas
décadas do Século XX, pautaram igualmente os rumos da política urbana no país. Na mesma direção,
Santos Junior (2008) também discute a existência de dois modelos de planejamento em disputa que
“deixam em aberto os rumos das cidades brasileiras”. Em suma, a agenda da Reforma Urbana
constitui-se em um dos projetos em disputa nas cidades do Século XXI.
Diante do cenário de ‘não aplicação’, vale relembrar a análise de Ribeiro (2003) que já apontava
algumas pistas das dificuldades e dos desafios que seriam necessários enfrentar para se colocar em
prática a política redistributiva e regulatória associada aos princípios do Estatuto da Cidade, e de
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forma geral, ao ideário da Reforma Urbana. O autor já alertava para o fato de que o próprio
momento histórico em que o EC foi aprovado como um desafio à sua implementação, “quando são
afirmadas e ampliadas as características concentradoras de nossa urbanização” (RIBEIRO, 2003, p.
23). Fernandes (2016, p. 26) também pontuou que a crise fundiária e habitacional, a ser enfrentada
no país, se constituiu ao longo de séculos e que a aprovação do EC abriu uma nova etapa histórica,
qual seja, “a das disputas sociopolíticas em todas as esferas governamentais, dentro e fora do
aparato estatal, pelo pleno cumprimento dessa lei”.
Em resumo, os desafios para a aplicação do Estatuto da Cidade, ou as dificuldades para tirar os
instrumentos voltados ao cumprimento da função social da propriedade urbana do papel, já estavam
colocados por diversos autores, desde a aprovação do EC. Ainda, essa questão já foi bastante
explorada e discutida no período recente. Contudo, o impasse na implementação dessa agenda
urbana não se relaciona apenas com a dificuldade de se aplicar os instrumentos do EC, mas também
com uma segunda questão: a efetividade dos instrumentos, quando aplicados.
Diante das poucas experiências colocadas em prática, pergunta-se: qual o real potencial dos
instrumentos redistributivos e regulatórios instituídos pelo Estatuto da Cidade reverterem ou
intervirem, em alguma medida, no padrão de urbanização desigual característico da formação
brasileira? Qual o potencial desses instrumentos de alcançarem as finalidades para as quais foram
concebidos, associadas ao ideário reformista de maior justiça social no espaço urbano,
enfrentamento das desigualdades socioespaciais e ampliação do acesso à terra urbanizada e à
moradia, na direção do Direito à Cidade?
O debate em torno dos limites e possibilidades do Projeto de Reforma Urbana tem sido alimentado
pelos resultados de estudos recentes que tratam da implementação dos instrumentos do Estatuto da
Cidade. Partiu-se do pressuposto de que tais estudos têm potencial para revelar outras
condicionantes que podem lançar luz sobre o impasse e a complexidade em torno de efetivação da
agenda urbana instituída pelo EC, além daquelas já abordadas no campo teórico por diversos
autores5. Nesse contexto, a presente pesquisa tem como objeto de estudo a aplicação do PEUC e do
IPTU progressivo no tempo em três municípios brasileiros que acumulam maior tempo de utilização
dos instrumentos. Insere-se, portanto, nesse debate, e tem potencial para revelar especificidades do
processo de implementação em diferentes contextos urbanos.

5

Maricato (2011); Faria (2012); Klink e Denaldi (2015).
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Ainda, o olhar através das oportunidades de análise abertas pelos casos de aplicação do PEUC no país
também pode lançar luz sobre o papel dos agentes públicos e privados no desenho e implementação
da política urbana e, de outro lado, sobre aspectos da atuação territorial do Estado em escala local
em tempos de neoliberalização. De forma mais ampla, o tema da pesquisa remete à expectativa e ao
impasse da política urbana implementada nos últimos anos.
A despeito da importância e potencial do conjunto de instrumentos formado pelo Parcelamento,
Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), IPTU progressivo no tempo e Desapropriação-sanção
para (a indução) do cumprimento da função social da propriedade urbana, apenas oito municípios
aplicaram o instrumento após a edição do Estatuto da Cidade: Santo André, São Bernardo do Campo,
Diadema e São Paulo, na Região Metropolitana de São Paulo, além da cidade de Maringá, no Paraná,
e das cidades capitais Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Palmas (TO) (DENALDI et al., 2015a). Deste total,
quatro municípios avançaram na implementação do IPTU progressivo no tempo: Maringá, Palmas,
São Bernardo do Campo e São Paulo (BRAJATO; DENALDI, 2018; BRAJATO, 2019). Dentre esse
reduzido universo de municípios, destacam-se as experiências mais recentes de São Bernardo do
Campo e São Paulo, que iniciaram a aplicação do PEUC em 2013 e 2014, respectivamente, pelas
estratégias e procedimentos adotados, mas também pelo forte arcabouço jurídico que sustenta a
implementação dos instrumentos. Contudo, o município que mais “avançou” foi Maringá: a aplicação
do PEUC desde 2009, de forma ininterrupta, possibilitou que iniciasse a aplicação do IPTU
progressivo no tempo em 2011.
O PEUC é tido como um dos principais instrumentos previstos no Estatuto da Cidade para fazer
cumprir a função social da propriedade imóvel urbana. Contudo, não se conhece a sua efetividade. O
principal desafio que se coloca, frente ao número reduzido de experiências, é verificar se nas
situações em que o PEUC é aplicado, ele alcança as finalidades para as quais foi concebido, inspiradas
no ideário da Reforma Urbana. A importância do PEUC para o cumprimento da função social da
propriedade urbana e o número reduzido de casos de aplicação no país reforçam a importância da
compreensão das condicionantes que favoreceram a decisão pela aplicação, possibilitaram o início
das experiências, ‘moldaram’ a aplicação dos instrumentos, e influenciaram seus possíveis efeitos
nos três municípios Estudos de Caso.
Para o desenvolvimento da pesquisa, partiu-se do pressuposto de que só é possível implementar o
PEUC mediante uma conjunção favorável de fatores (Brajato, 2015), que pode envolver desde as
caraterísticas territoriais e da formação e desenvolvimento urbano dos municípios, como também
aspectos da regulação urbana, além das condicionantes políticas e institucionais locais.
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A hipótese da pesquisa é de que as condicionantes de maior relevância para o alcance e a efetividade
do PEUC, quando aplicado, consistem (i) nas características territoriais dos municípios, relacionadas
com a formação e o desenvolvimento urbano, com o padrão de ocupação e com a dimensão e
especificidades do ‘estoque ocioso’; e (ii) na aderência do PEUC ao projeto de cidade que vem sendo
colocado em prática, sua relação com o conjunto da legislação urbanística vigente, bem como sua
articulação com os demais instrumentos de política urbana que o governo local vem implementando
na direção desse projeto de cidade que se pretende construir 6.
Nesse sentido, a pesquisa objetiva conhecer e analisar, de forma transversal, isto é, a partir dos três
estudos de caso colocados em perspectiva, as condicionantes que tornaram possível e moldaram a
aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo nos municípios de Maringá (PR), São Bernardo do
Campo (SP) e São Paulo (SP). Pretende-se também conhecer as finalidades de aplicação associadas
ao PEUC, e sua relação com o ideário reformista, e identificar em que medida os objetivos
pretendidos foram alcançados, priorizando-se conhecer e registrar o rebatimento dos efeitos iniciais
no território.
Em síntese, busca-se responder às seguintes questões: Em quais condições e contexto o instrumento
tem maior potencial para induzir o cumprimento da função social da propriedade? É possível
identificar condicionantes que favoreçam a sua eficácia ou, por outro lado, comprometam os
resultados esperados, na direção do ideário reformista?
Os objetivos específicos da pesquisa são:
(i)

Analisar a estratégia espaço-temporal de aplicação do PEUC adotada pelos três municípios, e

identificar em que medida essa estratégia dialoga com as finalidades inspiradas no ideário da
Reforma Urbana de promoção do ordenamento territorial e de democratização do acesso à terra
urbanizada e à moradia, e com as diretrizes e os objetivos da política de desenvolvimento urbano
definidos nos Planos Diretores municipais;
(ii)

Identificar como o PEUC se articula com os demais instrumentos de política urbana e com o

projeto de cidade em construção nos três municípios;
(iii)

Conhecer as respostas dos proprietários dos imóveis notificados às obrigações impostas pelo

PEUC. Trata-se de identificar os efeitos da aplicação dos instrumentos, dentre os quais:

6

Cabe registar que no contexto dessa investigação, denomina-se “projeto de cidade” o conjunto de diretrizes e interesses
que pautam ações e políticas públicas adotadas pelo governo local no campo do desenvolvimento urbano, mas que, n ão
necessariamente, refletem o projeto de cidade delineado pelo plano diretor, por meio de seus objetivos e diretrizes.
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apresentação de projeto, utilização do imóvel, contestação da notificação e/ou do lançamento das
alíquotas de progressividade no tempo sobre o IPTU, ou inércia (casos de “não reação”);
(iv)

Identificar como agentes do setor imobiliário enxergam o potencial e os possíveis efeitos dos

instrumentos e conhecer quais foram as estratégias adotadas pelos proprietários notificados do
setor em suas ações no período pós-notificação;
(v)

Analisar o potencial do PEUC para favorecer a produção de habitação de interesse social (HIS)

em áreas com oferta de infraestrutura e inseridas na malha urbana, ou com boa localização. Tratase de verificar em que medida sua aplicação contribuiu para a viabilização de empreendimentos nas
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) bem localizadas;
(vi)

Identificar quais condicionantes tendem a favorecer a efetividade do PEUC.

A pesquisa qualitativa contou com revisão e análise bibliográfica, pesquisa documental, com
levantamento de dados primários e secundários, realização de entrevistas e visitas de campo. As
entrevistas com dirigentes do poder público tiveram como objetivo identificar as estratégias e
condicionantes de aplicação dos instrumentos. Já as entrevistas realizadas com agentes do setor
imobiliário pretenderam capturar a reação dos proprietários notificados e a percepção dos agentes
do setor imobiliário em relação ao potencial dos instrumentos, quando aplicados.
A pesquisa também contou com três estudos de caso, que permitiram o aprofundamento da análise
das experiências colocadas em prática nos municípios de Maringá, São Bernardo do Campo e São
Paulo. A escolha dos municípios se deu pelos seguintes motivos: diferentes tipologias de cidade;
experiências com diferentes finalidades associadas à aplicação dos instrumentos; três das quatro
experiências com maior tempo acumulado de aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo,
isto é, os casos escolhidos correspondem às experiências que mais avançaram na utilização desse
conjunto de instrumentos no país. A aplicação do PEUC em contextos diversos e em diferentes
tipologias de cidade potencializou a investigação pretendida, pois possibilitou um maior diálogo com
a complexidade que cerca a sua implementação.
A pesquisa está estruturada em três partes principais, além desta apresentação e da parte final,
dedicada às considerações finais.
A Parte 1 é dedicada ao debate em torno do instrumento jurídico-urbanístico Parcelamento,
Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e da Função Social da Propriedade Urbana e contará
com dois capítulos. No Capítulo 1 são apresentados os fundamentos e os marcos legais que
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sustentam a aplicação do PEUC e sucedâneos, bem como o panorama das experiências realizadas no
país e as finalidades associadas à aplicação do PEUC. O Capítulo 2 consiste no debate em torno da
função social da propriedade a partir de três diferentes prismas de análise que se inter-relacionam:
(i) o conceito no campo jurídico; (ii) a sua relação com o ideário reformista e com outros conteúdos;
e (iii) a incorporação do conceito nos Planos Diretores pós-Estatuto da Cidade, isto é, sua tradução na
regulação urbana.
A Parte 2 apresenta os três Estudos de Caso, com a análise das características e especificidades de
cada uma das experiências de aplicação, e o registro dos resultados (ou dos efeitos iniciais) do PEUC
e do IPTU progressivo no tempo, de forma detalhada. É formada por três capítulos, um para cada
município Estudo de Caso: Capítulo 3 – Maringá (PR); Capítulo 4 – São Bernardo do Campo (SP); e
Capítulo 5 – São Paulo (SP). Os capítulos 3, 4 e 5 estão estruturados em três partes principais: (i)
desenvolvimento e planejamento urbano no município; (ii) aplicação do PEUC e do IPTU progressivo
no tempo, de acordo com o recorte temporal adotado em cada uma das experiências de aplicação; e
(iii) respostas dos proprietários notificados e possíveis efeitos do PEUC no território.
A Parte 3 consiste na leitura e na discussão transversal dos Estudos de Caso, que foram estruturadas
a partir de dois eixos principais, distribuídos em dois capítulos (Capítulos 6 e 7), visando à análise das
especificidades das experiências de forma conjunta, colocadas em perspectiva. O Capítulo 6 consiste
no debate em torno das condicionantes territoriais e regulatórias, do estoque ocioso e do universo
notificado, e das finalidades associadas à aplicação do PEUC. O Capítulo 7 discute as condicionantes
políticas e institucionais e as respostas e percepções do setor imobiliário e dos proprietários
notificados do setor à aplicação dos instrumentos.
Na parte dedicada às Considerações Finais, são apresentadas as principais conclusões, além da
resposta à hipótese formulada na pesquisa.

Relação da pesquisadora com o tema objeto da pesquisa
A investigação proposta para o doutorado é uma continuidade da pesquisa iniciada no mestrado, que
teve como objeto de estudo a aplicação do PEUC no município de Maringá (PR).
Ainda durante o curso de mestrado, a pesquisadora integrou equipe que produziu o estudo
“Parcelamento,

Edificação ou

Utilização Compulsórios e

IPTU Progressivo no Tempo:
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Regulamentação e Aplicação” (DENALDI et al., 2015a)7. Tal estudo demandou a construção de um
(possível) panorama sobre as experiências de regulamentação e aplicação dos instrumentos no país,
momento em que a pesquisadora tomou contato com os Estudos de Caso selecionados para o
desenvolvimento da tese.
Ainda, entre os anos de 2005 e 2006, a pesquisadora integrou equipe técnica responsável pela
aplicação do PEUC no município de Santo André, experiência pioneira no país. Em 2016, coordenou a
sistematização de dados e produção de relatório técnico referente à aplicação do PEUC e do IPTU
progressivo no tempo entre os anos de 2013 e 2016 no município de São Bernardo do Campo. Desde
junho de 2020, integra equipe técnica contratada pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano
do município de São Paulo, visando à ampliação e atualização da base de dados de imóveis passíveis
de notificação para PEUC na região central da cidade 8, por meio do desenvolvimento de metodologia
específica para esta finalidade.

7

Pesquisa nacional coordenada pela Profa. Dra. Rosana Denaldi, contratada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA) e pela Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (SAL/MJ), no âmbito do Projeto ‘Pensando o
Direito’. Tal projeto foi criado em 2007 pela SAL/MJ para promover a democratização do processo de elaboração legislativa
no Brasil.
8 Subprefeituras Sé e Mooca e perímetros da Operação Urbana Centro e da Operação Urbana Consorciada Água Branca.
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Capítulo 1

Parcelamento, Edificação ou
Utilização Compulsórios
(PEUC): marcos legais e
finalidades de aplicação

________________________________________________________
No Capítulo 1 serão apresentados os fundamentos e os marcos legais
que sustentam a aplicação do PEUC e sucedâneos, bem como o panorama das experiências
realizadas no país e as finalidades associadas à aplicação do PEUC.
O Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), o Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU) progressivo no tempo e a Desapropriação com pagamento em
títulos da dívida pública (Desapropriação-sanção) foram previstos na Constituição Federal de 1988
(CF1988) e regulamentados pelo Estatuto da Cidade (EC) em 2001, com o objetivo de inibir a
retenção e a especulação imobiliárias, induzindo o uso e a ocupação de imóveis ociosos em áreas
infraestruturadas, onde há demanda para utilização.
O PEUC impõe a obrigação para que imóveis ociosos sejam parcelados, edificados ou utilizados, em
determinado prazo de tempo. Em caso de descumprimento das obrigações estabelecidas pelo PEUC,
o município deverá aplicar o instrumento sucedâneo, o IPTU progressivo no tempo. Nessa condição,
a alíquota do imposto será majorada (ou seja, aumentada), podendo ser duplicada por cinco anos
consecutivos, até o limite de 15%. Se, ainda assim, o proprietário não der o devido aproveitamento
ao imóvel, faz-se possível a desapropriação-sanção, isto é, a desapropriação do imóvel com
pagamento em títulos da dívida pública.
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Fundamentos e Marcos Legais
A obrigação do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), estabelecida pelo poder
público aos proprietários de imóveis urbanos, tem como fundamento o princípio da função social da
propriedade, um dos pilares da ordem jurídico-urbanística brasileira estabelecida pela Constituição
Federal de 1988. Segundo Denaldi et al. (2015b, p. 14):
A função social não estabelece somente limites ao exercício do direito de
propriedade, mas cria, também, a obrigação de agir, forçando o proprietário a dar
uma destinação adequada ao seu imóvel. Isso significa que a propriedade
imobiliária urbana que descumprir a função social poderá ser alvo de intervenção
do poder público para que seja atendido o interesse coletivo, conforme previsto na
legislação.

A Constituição Federal atribuiu competência para o Poder Público Municipal exigir do proprietário do
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado seu adequado aproveitamento e
estabeleceu as penalidades cabíveis, em caso de descumprimento da exigência legal: a aplicação do
PEUC e de seus instrumentos sucedâneos, conforme se verifica nos trechos a seguir, transcritos da
Constituição de 1988:
Art. 182º [...]
[...]
§ 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. (BRASIL, 1988)

Em uma análise sobre a aplicação do PEUC e de seus instrumentos sucedâneos, Denaldi et al. (2015a,
p. 39) sinalizam:
A escolha constitucional foi, em primeiro lugar, impor aos proprietários o encargo
de dar o devido aproveitamento a seus imóveis. Apenas em situação extrema,
quando desrespeitados todos os prazos da notificação para execução do PEUC e
após a aplicação do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
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(IPTU) progressivo no tempo, é que poderá o município expropriar o imóvel e
tomar para si a responsabilidade pela efetivação da função social da propriedade 9.

Por sua vez, Fernandes (2010, p. 58) defende que na Constituição Federal de 1988 “a necessidade de
combater a especulação imobiliária foi explicitamente reconhecida”, e que os novos instrumentos
jurídicos PEUC e sucedâneos foram criados com esse propósito.
O conjunto de instrumentos formado pelo PEUC, IPTU progressivo no tempo e desapropriaçãosanção, apesar de instituído pela Constituição Federal, passou a vigorar somente a partir da edição
da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, o “Estatuto da Cidade” (BRASIL, 2001).
A função social da propriedade urbana também é o fundamento orientador do Estatuto da Cidade,
que estabelece em seu parágrafo único do Art. 1º: “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”. O EC também traz como uma das diretrizes gerais da
política urbana “a ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a retenção especulativa do
solo urbano”, conforme alínea “e”, do inciso VI, do Art. 2º. Acerca disso, Denaldi et al. (2015a, p. 39)
pontuam:
Essa diretriz aponta para um caminho segundo o qual a gestão municipal deve
desenvolver mecanismos de atuação que sejam capazes de inibir ou até mesmo de
sancionar os proprietários que não utilizam seus imóveis, trazendo prejuízos para o
bem-estar dos habitantes da cidade.

O Estatuto da Cidade, na condição de marco regulatório do Capítulo da Política Urbana, traz as
determinações básicas que deverão ser seguidas pelos municípios para a regulamentação e aplicação
do PEUC e de seus instrumentos sucedâneos. Para Bruno Filho e Denaldi (2012, p. 97), “as definições
do EC são sucintas, como convém a uma norma geral, uniformizando aquilo que é comum às
administrações locais, mas deixando para a legislação municipal a tarefa de definir concretamente as
situações de cabimento”. Na mesma direção, Denaldi et al. (2015a, p. 39) complementam:
[...] por ser norma geral, o Estatuto [da Cidade] não estabelece todos os detalhes
de cada procedimento, deixando margem para que as legislações locais
disciplinem-nos de acordo com a especificidade de cada território e da própria
administração pública municipal. Seus dispositivos, contudo, estabelecem
parâmetros mínimos importantes que devem ser observados pelos municípios.

9

A aplicação sucessiva, nessa ordem, do PEUC, IPTU progressivo no tempo e desapropriação-sanção por descumprimento
da função social da propriedade não estava prevista na Emenda Popular da Reforma Urbana, proposta em 1987 pelo
Movimento Nacional pela Reforma Urbana durante o processo constituinte. Em sua redação original, a proposta trazia a
aplicação dos instrumentos de forma independente, sem estabelecer uma ordem entre eles.
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Em relação ao Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), o Estatuto da Cidade
institui, em seus Art. 5º e 6º, condições e parâmetros mínimos para sua regulamentação e aplicação,
apresentados na sequência.
Por meio do Art. 5º, o EC estabelece que cabe a uma lei municipal específica determinar o
parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado
ou não utilizado, localizado em área delimitada no plano diretor. Dessa forma, a aplicação do PEUC e
de seus instrumentos sucedâneos depende de previsão em legislação municipal.
Art. 5º Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá
determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e
os prazos para implementação da referida obrigação. (BRASIL, 2001)

O EC traz o conceito de subutilização, mas delega para legislação municipal a definição dos conceitos
para a caracterização dos imóveis não edificados e não utilizados. O Estatuto, em seu parágrafo 1º,
do Art. 5º, e incisos subsequentes, define: “Considera-se subutilizado o imóvel: I - cujo
aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente”.
Sobre os parâmetros para enquadramento dos imóveis, Bruno Filho e Denaldi (2012, p. 97) apontam
que “a definição de não edificado é meramente gramatical (terreno sem qualquer construção) e que
‘a não utilização’ deve ficar a inteiro critério da legislação municipal, dentro de certa margem de
razoabilidade”. Os autores acrescentam que a condição de subutilização dos imóveis deve ser
estabelecida a partir de critérios locais, “os quais, inclusive, podem variar para cada região do
perímetro urbano de cada município” (BRUNO FILHO; DENALDI, 2012, p. 97).
Os procedimentos para a notificação dos proprietários de imóveis ociosos foram detalhados no
Estatuto da Cidade. Ainda, de forma complementar, o EC instituiu que as obrigações impostas pelo
PEUC sejam averbadas nas matrículas dos imóveis notificados.
Art. 5º […]
[...]
§ 2º O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o
cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de
registro de imóveis.
§ 3º A notificação far-se-á:
I – por funcionário do órgão competente do Poder Público Municipal, ao
proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha
poderes de gerência geral ou administração;
II – por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma
prevista pelo inciso I. (BRASIL, 2001)
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Com relação à exigência de averbação das notificações, Denaldi et al. (2015a, p. 42) defendem que
esse procedimento cumpre um duplo papel: informar eventuais adquirentes do imóvel notificado
sobre a existência do encargo, e inibir possíveis fraudes, “protegendo o interesse público a fim de
assegurar a aplicação do instrumento nos mesmos prazos e condições previstos na notificação”.
Entretanto, os autores alertam que “a averbação não é condição para que a notificação produza seus
efeitos em relação ao proprietário do imóvel, o que ocorre de imediato”.
Quanto aos prazos para cumprimento das obrigações, o Estatuto da Cidade estabelece limites
mínimos que devem ser seguidos pela regulamentação municipal, para os casos de imóveis não
parcelados, não edificados ou subutilizados. Contudo, o EC não prevê prazo mínimo para a ocupação
de imóveis não utilizados e para a conclusão das obras, a partir de seu início. A definição desses
parâmetros, portanto, fica a critério dos municípios.
Art. 5º [...]
[…]
§ 4º Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a:
I - um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão
municipal competente;
II - dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do
empreendimento. (BRASIL, 2001)

Ao determinar que os prazos não podem ser inferiores aos limites ali previstos, o EC não inibe que os
municípios possam adotar outros. O que se estabeleceu foi um parâmetro geral, que pode ser
seguido ou não por cada ente local. Por outro lado, o Estatuto institui regra para a conclusão de
empreendimentos de grande porte:
Art. 5º [...]
[…]
§ 5º Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal
específica a que se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas,
assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um
todo. (BRASIL, 2001)

O Estatuto da Cidade determina também que, nos casos de transmissão dos imóveis, em data
posterior à notificação, se transferem as obrigações, sem interrupção de prazo:
Art. 6º A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à
data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou
utilização previstas no Art. 5º desta Lei, sem interrupção de quaisquer prazos.
(BRASIL, 2001)
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Para os casos em que as obrigações impostas pelo PEUC não são cumpridas pelos proprietários
notificados, nos prazos estabelecidos por lei, os municípios deverão aplicar o IPTU progressivo no
tempo. O Estatuto da Cidade, por meio de seu Art. 7º, estabelece prazo máximo para a majoração
das alíquotas, limites para o cálculo da progressividade, além de outros dispositivos relacionados à
aplicação do instrumento:
Art. 7º Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma
do caput do Art. 5º desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5º
do Art. 5º desta Lei, o Município procederá à aplicação do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a
majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. (BRASIL, 2001)

Denaldi et al. (2015a, p. 64) registram que, nessa condição, “o tributo assume nítida função
extrafiscal, de forma que a arrecadação deixa de ser seu principal objetivo” e que “o que se pretende
com a progressividade no tempo é induzir um comportamento socialmente desejado: o adequado
aproveitamento do imóvel”. A esse respeito, Ataliba 10 (1990, p. 235 apud Denaldi et al., 2015a, p.
44), pontua que essa função tributária, também conhecida como extrafiscalidade, consiste:
no uso de instrumentos tributários para obtenção de finalidades não
arrecadatórias, mas estimulantes, indutoras ou coibidoras de comportamentos,
tendo em vista outros fins, a realização de outros valores constitucionalmente
consagrados [...].

Entretanto, a aplicação do instrumento sucedâneo ao PEUC depende de previsão das alíquotas de
progressividade em legislação municipal. Essa lei pode ser o próprio Plano Diretor do Município ou a
lei específica que trata da aplicação do IPTU progressivo no tempo. Em relação às alíquotas
progressivas, o Estatuto da Cidade limita a legislação municipal, determinando que o aumento não
poderá ser superior ao dobro de um ano para o outro. Como teto, define-se o percentual máximo de
15%.
Art. 7º [...]
§ 1º O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que
se refere o caput do Art. 5º desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente
ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze por cento. (BRASIL, 2001)

Para Denaldi et al. (2015a, p. 44), “caso o proprietário, durante o período de majoração da alíquota
do IPTU, venha a cumprir com a obrigação do parcelamento, edificação ou utilização de seu imóvel,
dando-lhe a devida função social, a alíquota do IPTU deverá regressar aos padrões ordinários”. Por
outro lado, se isso não ocorre, ao final do quinto ano, o município fica autorizado a desapropriar o
imóvel como forma de sanção ao proprietário. Conforme versa o parágrafo 2º do Art. 7º do EC: “Caso

10

ATALIBA, G. IPTU: progressividade. Revista de Direito Público, v. 23, n. 93. São Paulo, p.233-238, jan./mar. 1990.
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a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o Município manterá
a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa
prevista no Art. 8º”.
Os imóveis sobre os quais já incide o IPTU progressivo no tempo não podem ser contemplados por
isenções ou anistias instituídas pelo município. Segundo o parágrafo 3º do Art. 7º do EC: “É vedada a
concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata este artigo”.
Nos casos em que a aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo não surtirem os efeitos
desejados, ou seja, não resultarem no adequado aproveitamento do imóvel, o município poderá
proceder à desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. O EC, por meio do Art. 8º,
estabelece as condições para a aplicação desse instrumento, também denominado de
desapropriação-sanção.
Art. 8º Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o
proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização,
o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em
títulos da dívida pública.
§ 1º Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e
serão resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de seis por
cento ao ano.
§ 2º O valor real da indenização:
I – refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado
em função de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se
localiza após a notificação de que trata o § 2º do Art. 5º desta Lei;
II – não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros
compensatórios.
§ 3º Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento
de tributos. (BRASIL, 2001)

Cabe ressaltar que, por sua condição de sanção ao proprietário do imóvel ocioso, as garantias “de
justa e prévia indenização em dinheiro” estabelecidas para os demais casos de desapropriação
previstos na Constituição Federal, quais sejam, por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse
social, não se aplicam nos casos de desapropriação por descumprimento da função social da
propriedade (desapropriação-sanção).
A Lei Federal prevê também que, uma vez realizada a desapropriação-sanção, o município deverá
promover o adequado aproveitamento do imóvel em até cinco anos após sua incorporação ao
patrimônio público, dando-lhe a devida destinação conforme sua função social, o que pode
acontecer por meio dos próprios esforços da gestão municipal, de alienação ou de concessão do
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imóvel a terceiros. Destaca-se, entretanto, que as mesmas obrigações de parcelamento, edificação
ou utilização compulsórios ficam mantidas para o município ou para o adquirente do imóvel.
Art. 8º [...]
[…]
§ 4º O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo
máximo de cinco anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público.
§ 5º O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder
Público ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses
casos, o devido procedimento licitatório.
§ 6º Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5º as mesmas
obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 5º desta Lei.
(BRASIL, 2001)

Entretanto, ainda que houvesse situações em que os instrumentos da notificação para parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios e do IPTU progressivo no tempo tivessem sido esgotados, a
desapropriação-sanção estaria inviabilizada, tendo em vista que diferentes normas jurídicas 11
impossibilitam a emissão de títulos da dívida pública pelos municípios. A resolução vigente Resolução do Senado Federal nº 29, de 25 de setembro de 2009 (BRASIL, 2009) -, por meio do seu
Art. 11, estabelece:
Até 31 de dezembro de 2020, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
somente poderão emitir títulos da Dívida Pública no montante necessário ao
refinanciamento do principal devidamente atualizado de suas obrigações,
representadas por essa espécie de títulos. (BRASIL, 2009)

Além dos Art. 5º ao 8º, que tratam do PEUC e de seus sucedâneos, o Estatuto da Cidade, por meio do
inciso I do Art. 42, define condição suplementar relacionada à aplicação desses instrumentos:
Art. 42 O plano diretor deverá conter no mínimo:
I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e
de demanda para utilização, na forma do Art. 5º desta Lei. (BRASIL, 2001)

O referido artigo estabelece como conteúdo mínimo do plano diretor a delimitação das áreas
urbanas onde os instrumentos poderão ser aplicados. O PEUC, na condição de instrumento jurídicourbanístico, tem potencial para induzir o ordenamento territorial nos municípios. Dessa condição,
depreende-se que a aplicação do PEUC deve dialogar com os objetivos estratégicos para o
desenvolvimento urbano e com as diretrizes de ordenamento do território definidos pelo plano

11

Emenda Constitucional nº 3, de 17 de março de 1993; Resoluções do Senado Federal nº 69, de 14 de dezembro de 1995;
nº 78, de 1º de julho de 1998; nº 43, de 21 de dezembro de 2001; e nº 29, de 25 de setembro de 2009; Legislação Federal
que versa sobre responsabilidade fiscal: Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e Lei Complementar nº 148, de
25 de novembro de 2014 (DENALDI et al., 2015a).
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diretor, que visam assegurar o cumprimento da função social da cidade e da propriedade urbana. Em
relação a esse aspecto do PEUC, Denaldi et al. (2015a, p. 50) defendem:
Cabe aos municípios determinar a estratégia para ocupação de seu território,
estipulando mecanismos de indução do adensamento de determinadas zonas e
indicando vetores adequados à expansão urbana. Essa é a lógica que deverá definir
as áreas para aplicação do PEUC, lembrando que o EC prevê que tal delimitação
considere a existência de infraestrutura e de demanda para utilização.

Em complementação às disposições da CF e do EC, o Conselho Nacional das Cidades (ConCidades),
por meio da Resolução nº 34, de 1º de julho de 2005 (BRASIL, 2005), estabeleceu orientação visando
a uma ampliação do conteúdo mínimo do plano diretor em relação ao PEUC e sucedâneos:
Art. 3º. Definidas as funções sociais da cidade e da propriedade urbana, nos
termos do Art. 2º, o plano diretor deverá:
I – determinar critérios para a caracterização de imóveis não edificados,
subutilizados e não utilizados;
[...]
III - delimitar as áreas urbanas onde poderão ser aplicados o parcelamento, a
edificação e a utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura
e de demanda para utilização;
IV - definir o prazo para notificação dos proprietários de imóveis prevista pelo Art.
5º, parágrafo 4º, do Estatuto da Cidade. (BRASIL, 2005)

A Resolução nº 34/2005 sugere que os planos diretores determinem os critérios para a
caracterização de imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados e definam os prazos para que
os proprietários atendam às obrigações. Contudo, trata-se de uma recomendação, e cabe aos
municípios decidirem se incorporam tal conteúdo em seus planos ou nas leis específicas.
Em resumo, a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade tratam da aplicação do PEUC, do
IPTU progressivo no tempo e da desapropriação-sanção a partir de uma dupla previsão na legislação
municipal. Ou seja, a delimitação das áreas de incidência dos instrumentos deve constar do plano
diretor. Já as definições complementares e detalhamento da aplicação desses instrumentos previsão dos casos de incidência, procedimentos, prazos para cumprimento das obrigações e
alíquotas de progressividade - devem ser regulamentados por meio de lei específica.
Em relação à lei específica, Denaldi et al. (2015a) registram:
Além do plano diretor, tanto a Constituição quanto o Estatuto da Cidade tratam da
necessidade de uma lei municipal específica com atribuição de efetivamente
determinar a obrigação, na medida em que disciplinaria em detalhes as condições e
os procedimentos para sua implementação.
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Entretanto, de acordo com os autores, há casos em que o próprio plano diretor antecipa os
procedimentos relacionados ao PEUC, tornando desnecessária a aprovação de lei específica que trate
dos detalhes da aplicação.
A análise de normas jurídicas relacionadas à aplicação do PEUC evidencia que as experiências dos
Municípios de Diadema (SP), Santo André (SP) e Maringá (PR) não contaram com a formulação e
aprovação de legislação específica (BRAJATO; DENALDI, 2018). No caso de Diadema e Maringá, a
implementação do PEUC teve como embasamento legal apenas as disposições relativas ao
instrumento contidas no plano diretor. Já em Santo André, além das disposições do Plano, a
aplicação do PEUC contou com regulamentação complementar estabelecida por meio de decreto
municipal.
Bruno Filho e Denaldi (2012, p. 97) registram que a referência à “lei específica” deve ser lida como
“lei” em seu sentido substancial e não, material. Além disso, a Fundação Prefeito Faria Lima 12 (2006
apud BRUNO FILHO; DENALDI, 2012, p. 97) acrescenta:
Em outras palavras, é preciso que se respeite o princípio da legalidade no
estabelecimento da obrigação, fazendo com que os elementos principais que
permitam definir sentido e alcance da norma estejam submetidos ao processo
legislativo, neste caso, da Câmara dos Vereadores. Nada obsta, portanto, que tais
definições estejam mantidas no próprio plano diretor, o que tornaria, a partir de
sua promulgação, autoaplicável, no contexto local, a exigibilidade de que se dê ao
solo urbano um uso.

Assim como no caso de Santo André, as experiências de aplicação do PEUC em Palmas, São Bernardo
do Campo e São Paulo valeram-se de decretos municipais13 para regulamentar as previsões legais. Os
decretos desempenham uma função importante na aplicação do PEUC, pois visam a “uniformizar os
procedimentos da Administração Pública e estabelecer competências entre os diversos órgãos”
(DENALDI et al., 2015a, p. 48).
Os decretos regulamentadores tratam de especificidades que não precisam constar do plano diretor
e/ou lei específica14 e podem dispor sobre: (i) o arranjo institucional dos órgãos envolvidos no
processo de aplicação do PEUC; (ii) papel do conselho municipal da área de política urbana no
acompanhamento, controle e deliberação de assuntos estratégicos relacionados ao instrumento; (iii)
detalhamento dos casos de não incidência do PEUC; (iv) priorização de áreas e o escalonamento da

12

FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA (FPFL) – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (CEPAM).
Parecer Cepam nº 25.523. São Paulo, 2006.
13 Ato administrativo produzido pelo Chefe do Poder Executivo, que não depende de aprovação pelo Poder Legislativo.
14 No entanto, devem se subordinar à lei: não podem prever um conteúdo contrário ao que elas determinaram nem criar
obrigações completamente novas para os proprietários, salvo aquelas referentes a processos e procedimentos (DENALDI et
al., 2015a, p. 48).
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aplicação do PEUC, considerando as estratégias traçadas pelo município; (v) parâmetros para
aferição da condição de “não utilização”; (vi) procedimentos de notificação e tramitação do processo
administrativo relativo a cada imóvel, incluindo os prazos e possibilidades de impugnação
administrativa. Acerca disso, Denaldi et al. (2015a, p. 48) ponderam: “caso não se faça constar esse
conteúdo, a Administração Pública atuará sem a devida uniformidade e segurança, podendo haver
arbítrios e excessos prejudiciais à efetivação do instrumento”.
Em suma, o PEUC e seus instrumentos sucedâneos foram instituídos para inibir a retenção
especulativa de imóveis urbanos ociosos. Contudo, como instrumento jurídico-urbanístico, tem
(também) o potencial de promover o ordenamento territorial. Desse modo, pode induzir a ocupação
de perímetros da cidade dotados de infraestrutura. Sua aplicação pode também favorecer a
disponibilização de áreas para a produção de Habitação de Interesse Social (HIS), especialmente se
for aplicado de forma combinada com outros instrumentos, como as Zonas Especiais de Interesse
Social (ZEIS).
O referido conjunto de instrumentos deve ser utilizado pelos municípios nos casos em que for
identificada a subutilização de imóveis, no intuito de que se cumpra a função social da propriedade.
Contudo, o PEUC deve incidir em zonas da cidade com oferta de infraestrutura e com demanda de
utilização. Ademais, sua lógica de aplicação deve dialogar com os objetivos e as diretrizes da política
urbana municipal.
A legislação federal que trata do tema define que a área de incidência do PEUC e sucedâneos deve
ser delimitada pelo Plano Diretor e que os municípios devem aprovar lei específica para
regulamentar a aplicação desses instrumentos.

PEUC e IPTU progressivo no tempo: panorama das experiências
e finalidades associadas à aplicação dos instrumentos
A despeito da importância do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e
sucedâneos para o cumprimento da função social da propriedade, pode-se afirmar, com base nos
resultados de estudo elaborado por Denaldi et al. (2015a) 15, que houve reduzido avanço na utilização
desse conjunto de instrumentos no país. O estudo dos autores aponta que até janeiro de 2014,

15Pesquisa

nacional intitulada ‘Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e IPTU Progressivo no Tempo:
Regulamentação e Aplicação”, coordenada pela Profa. Dra. Rosana Denaldi, e desenvolvida entre os anos de 2013 e 2015.
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dentre os 288 municípios brasileiros com população superior a 100 mil habitantes (IBGE, 2012), 25
haviam regulamentado o PEUC de forma a torná-lo aplicável. Do conjunto de 25 municípios,
constatou-se que apenas oito estavam aplicando ou aplicaram o instrumento em algum período,
após a edição do Estatuto da Cidade: Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema e São Paulo, na
Região Metropolitana de São Paulo, além da cidade de Maringá, no Paraná, e das cidades capitais
Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Palmas (TO). Deste total, apenas quatro municípios avançaram na
implementação do IPTU progressivo no tempo (IPTUp): Maringá, Palmas, São Bernardo do Campo e
São Paulo (DENALDI et al., 2015a; BRAJATO; DENALDI, 2018). A maior parte dos casos de aplicação
refere-se a experiências interrompidas (Curitiba, Diadema e Santo André), ou retomadas após um
período de interrupção (Goiânia e Palmas). No panorama apresentado pelo estudo, destacam-se as
experiências mais recentes de São Bernardo do Campo e São Paulo, que iniciaram a aplicação do
PEUC em 2013 e 2014, respectivamente, pelas estratégias e procedimentos adotados, mas também
pelo forte arcabouço jurídico que sustenta a implementação dos instrumentos. Contudo, o município
que mais “avançou” foi Maringá: a aplicação do PEUC desde 2009, de forma ininterrupta, possibilitou
que iniciasse a aplicação do IPTU progressivo no tempo em 2011. A Tabela 1.1 registra dados gerais
sobre as experiências de aplicação dos instrumentos entre os anos de 2006 e 2019.
Tabela 1.1 – PEUC e IPTUp: dados gerais sobre as experiências de aplicação (2006-2019)
MUNICÍPIO

PEUC
IMÓVEIS NOTIFICADOS

IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO
LANÇAMENTOS

Nº IMÓVEIS

PERÍODO

ÁREA DE
INÍCIO
TERRENO
(milhões de m²)

EXERCÍCIO
FISCAL 2017

EXERCÍCIO
FISCAL 2018

CURITIBA (PR)

6

2009-2010

-

-

-

-

DIADEMA (SP)

6

2007

-

-

-

-

GOIÂNIA (GO)

1.444

2014

s /i

-

-

-

MARINGÁ (PR) *

723

2009-2014

14,8

2011

384

37

PALMAS (TO)

532

2013-2015

1,4

2015

363

323

SANTO ANDRÉ (SP)

66

2006-2008

2,3

-

-

-

SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)

229

2013-2016

2,3

2015

64

s /i

SÃO PAULO (SP) **

1.424

2014-2019

3,0

2016

188

392

Fonte: Elaboração própria, com base em informações municipais e no banco de dados da pesquisa (2020).
*Há registro de notificações emitidas pelo município após 2014, no entanto, não há informações sistematizadas sobre esses
imóveis e, por esse motivo, não foram incluídos no conjunto notificado; **Há informações divergentes sobre os
lançamentos de IPTU progressivo no tempo, em diferentes bases de dados disponibilizadas pelo município;
s/i=sem informações.

O conjunto de oito municípios pode ser classificado em dois grupos: de um lado, a capital São Paulo e
três municípios da Região do ABC paulista, que apresentam alta densidade (construtiva e
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demográfica) e alto grau de urbanização, e foram fortemente impactados pelo processo de
industrialização brasileiro no país; e, por outro lado, Maringá, Palmas e Goiânia, que ‘nasceram’
como cidades planejadas, a partir de um plano urbano inicial, além de Curitiba, cidade conhecida
nacional e internacionalmente por suas práticas no campo do planejamento urbano, tidas como
inovadoras.
Tomando-se como referência os resultados de estudos que tratam do PEUC 16, pode-se dizer que há
diferentes finalidades associadas à aplicação dos instrumentos indutores da função social da
propriedade urbana.
No conjunto das oito experiências colocadas em prática é possível identificar dois grupos distintos de
municípios: um primeiro grupo, formado por Goiânia, Palmas, Santo André, São Bernardo do Campo
e São Paulo, no qual o PEUC é aplicado, em maior ou menor grau, na direção do cumprimento de
finalidades que dialogam com o ideário de Reforma Urbana; e outro grupo, representado por
Curitiba e Maringá, no Paraná, no qual as finalidades de aplicação se afastam do ideário reformista.
No caso de Diadema, a experiência ‘incipiente e breve’ não permitiu que fosse identificada a
finalidade subjacente à aplicação do PEUC 17.
Os municípios de Goiânia e Palmas, duas cidades planejadas, contam com expressivo estoque de
terrenos vazios em suas áreas urbanas. No caso de Goiânia, esse estoque de pouco mais de 110 mil
imóveis, com cerca de 120 milhões de metros quadrados de área no total, está distribuído entre os
bairros mais centrais e também nos bairros mais afastados em relação à região central (Figura 1.1) e
corresponde a 26,8% da área urbana do município18.
O Plano Diretor vigente desde 2007 definiu como área de incidência do PEUC e sucedâneos toda a
Macrozona Construída (71% do território municipal). A lei específica que regulamentou a aplicação
do PEUC previu um escalonamento ‘espaço-temporal’ para iniciar as notificações, priorizando os
imóveis ociosos localizados nos bairros mais centrais (Grupo I – 26 bairros), seguidos pelos bairros
mais afastados do centro, localizados no anel intermediário da cidade (Grupo II – 34 bairros)19.

16

Brajato (2015; 2019); Brajato e Denaldi (2018); Denaldi et al. (2015a).
O Município de Diadema, que apresenta uma das maiores densidades demográficas do país, notificou seis imóveis em
situação de “subutilização ocupacional”, nos termos do Plano Diretor vigente à época: imóveis edificados com
aproveitamento superior a 10% do índice permitido para a zona, e percentual de utilização inferior a 10% da área
construída total. As notificações ocorreram em 2007, durante o segundo mandato do Prefeito José de Filippi (2005 a 2008),
do Partido dos Trabalhadores (PT).
18 Informações constantes de relatório técnico produzido para subsidiar a revisão do Plano Diretor do município. O total de
’vazios urbanos’ tem como base o Cadastro Imobiliário municipal. Estima-se, no entanto, que 15% deste total estejam
edificados, considerando-se que as informações cadastrais encontram-se desatualizadas (GOIÂNIA, 2018).
19 A lei específica estabeleceu que os proprietários dos imóveis ociosos (vazios urbanos ou lotes vagos) constantes dos
grupos I e II deveriam promover, obrigatoriamente, o seu uso adequado, no prazo de dois e quatro anos, respectivamente.
17
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Segundo informações municipais, a lei específica também definiu uma relação contendo 4.730 lotes
prioritários para notificação, sendo 3.460 distribuídos nos bairros do Grupo I, que juntos somavam
3,1 milhões de metros quadrados, e 1.270 distribuídos nos bairros do Grupo II, com área total de 1,1
milhões de metros quadrados. No entanto, a priorização prevista na lei específica não foi seguida na
aplicação do PEUC: as notificações foram emitidas de uma única vez e, do conjunto de 1.444 imóveis
notificados, 172 eram lotes vagos de bairros do Grupo I e 1.372 de bairros do Grupo II.
Figura 1.1 – Goiânia: imagem aérea de bairro com ‘lotes vagos’

Fonte: Google Earth (2018).

Já o Município de Palmas foi fundado há poucas décadas, após a criação do Estado de Tocantins pela
Constituição Federal de 1988. A dimensão da área urbana revela-se excessiva diante da capacidade
de ocupação do território 20 e conta com um universo notificável de cerca de sete milhões de metros
quadrados (Palmas, 2015 apud Bazolli, 2016), distribuído prioritariamente ao longo do eixo central
que estrutura a ocupação do território e em seu entorno imediato, os eixos secundários (Figura 1.2).
Esses setores foram definidos pelo zoneamento vigente como ‘Área de Ocupação Prioritária’ e ‘Área
de Ocupação Preferencial’, respectivamente21. O Plano Diretor definiu que a aplicação do PEUC
poderia ocorrer “[...] nas Áreas de Ocupação Prioritária e de Ocupação Preferencial [...], desde que
possuam infraestrutura básica”. Essas áreas coincidem com o eixo central e seu entorno, e cortam

Decorrido esses prazos sem o devido atendimento por parte dos proprietários, o município teria até doze meses para
identificar os imóveis ociosos e notificar seus proprietários (GOIÂNIA, 2008).
20 Palmas foi projetada para um milhão de habitantes, mas tinha pouco mais de 220 mil habitantes em 2010.
21 Áreas de Ocupação Prioritária: têm como objetivo o adensamento com alta densidade e maior coeficiente de
aproveitamento do terreno. Áreas de Ocupação Preferencial: têm como objetivo o adensamento de média densidade
(CORIOLANO; RODRIGUES; OLIVEIRA, 2013).
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toda a extensão do perímetro urbano do município. A lei específica que regulamentou o PEUC
estabeleceu a priorização apenas em relação ao tipo de obrigação: a notificação para edificação
compulsória deveria ocorrer em lotes inseridos na porção mais central e infraestruturada da área
urbana, e que concentra os vazios da cidade, a antiga Área de Urbanização Prioritária (CORIOLANO;
RODRIGUES; OLIVEIRA, 2013). No entanto, essa área sozinha engloba mais de dois terços do
perímetro de incidência do PEUC. Já para o parcelamento compulsório, a lei específica manteve a
orientação contida no Plano Diretor.
Figura 1.2 – Palmas: imagem aérea da malha urbana ao longo do eixo central que corta a cidade e
concentra os vazios urbanos

Fonte: Google Earth (2018).

A partir das diretrizes e objetivos da legislação urbanística e das informações disponíveis sobre essas
experiências, pode-se dizer que os dois municípios vêm aplicando o PEUC com a finalidade de induzir
a ocupação de glebas e lotes vazios em áreas centrais e intermediárias infraestruturadas da cidade e,
dessa forma, combater o espraiamento da malha urbana e a periferização 22. Sobre Goiânia e Palmas,
Maricato (2010) afirma que “as terras vazias servidas de infraestrutura (água, coleta de esgoto,
pavimentação, iluminação pública) poderiam acomodar mais do que o dobro da população dessas
cidades — o que não impede de grande parte da população de rendas mais baixas estar
praticamente fora do tecido urbano contínuo”.

22

Há poucos registros sobre a aplicação e resultados do PEUC nesses municípios, o que restringe a análise das finalidades a
aspectos constantes da legislação que trata do tema.
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Goiânia notificou 1.444 ‘lotes vagos’ de uma única vez, em 2014 23, e Palmas notificou, entre os anos
de 2013 e 2015, 532 imóveis para edificação compulsória, com área total de pouco mais de 1,4
milhões de metros quadrados’ 24 (DENALDI et al., 2017; BRAJATO; DENALDI, 2018).
Em Goiânia, foi possível observar que o escalonamento previsto para a aplicação do PEUC, complexo
e de difícil implementação, não enfrentou de forma adequada a questão sobre a priorização do
universo a notificar, pois dá margem para a notificação de uma quantidade muito grande de imóveis
ao mesmo tempo, isto é, o universo notificável ‘priorizado’ alcança uma escala que faz com que o
instrumento deixe de ser empregado estrategicamente. Como consequência, a notificação de 1.444
imóveis de uma única vez, a maior parte nos anéis intermediários da cidade, sem considerar a
capacidade de absorção dessas áreas pelo mercado imobiliário e setor público, em um curto espaço
de tempo, contribui para o ‘esvaziamento’ do instrumento.
Palmas, por sua vez, também definiu um recorte espacial para aplicação do PEUC que abriga um
universo notificável muito grande (sete milhões de metros quadrados). Os limitados estudos que
tratam da experiência no município indicam que a estratégia espacial prevista orientou a aplicação
dos instrumentos. Contudo, considerando-se as características do município, pode-se supor que o
volume de imóveis e área notificados também tende a ser maior do que a capacidade de utilização
dos setores público e privado locais, nos prazos previstos pela legislação.
No caso dessas experiências, não há registro de informações sistematizadas sobre os efeitos iniciais
decorrentes da aplicação do PEUC. Cabe mencionar, contudo, que até o final de 2017 o Município de
Goiânia não dispunha de informações sobre a área total notificada e também sobre sua localização, ,
de forma sistematizada, ou seja, desconhecia a espacialização dos imóveis com incidência de PEUC e
o montante notificado em área de terreno. No caso de Palmas, o município conta com perímetros
demarcados pelo Plano Diretor como ZEIS de vazios, mas não há registro de aplicação do PEUC sobre
essas áreas.
Do conjunto de oito experiências, apenas Santo André, São Bernardo do Campo e São Paulo
definiram uma estratégia territorial de aplicação do PEUC em diálogo direto com a finalidade de
promoção do acesso à terra urbanizada e à moradia. Nos três casos, priorizou-se a notificação de
imóveis ociosos gravados como ZEIS de vazios. A delimitação como ZEIS restringe seu uso à habitação

23

O município realizou 68 notificações em 2011, que foram posteriormente canceladas. As duas etapas de aplicação do
PEUC ocorreram durante a gestão de Paulo de Siqueira Garcia, do PT.
24 O município realizou 250 notificações em 2011, que foram posteriormente canceladas, durante o segundo mandato de
Raul Filho (2009 a 2012), do PT. A segunda etapa de aplicação ocorreu durante a gestão de Carlos Amastha, do Partido
Progressista (PP), eleito para o mandato 2013-2016.
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de interesse social (HIS) e, ao mesmo tempo, a notificação para PEUC impõe a obrigação de dar uso
em determinado prazo de tempo: dessa forma, faz-se um forte direcionamento da propriedade
imobiliária (DENALDI et al., 2015a). Isto é, a aplicação conjunta de ZEIS de vazios e PEUC (e
sucedâneos) – pode potencializar seus efeitos: “a combinação de um zoneamento restritivo com a
obrigação de utilizar contribuiria, em tese, para ampliar a oferta de imóveis destinados à produção
de HIS” (SOUZA, 2018).
Nos casos de Santo André e São Paulo, a aplicação do PEUC também esteve associada à finalidade de
ordenamento territorial: os dois municípios elegeram perímetros prioritários de notificação, levando
em consideração as áreas com maior concentração de imóveis ociosos.
Santo André tornou-se referência por ter sido pioneiro na aplicação do PEUC, iniciada em 200625.
Segundo Denaldi et al. (2015a, p. 68), uma das finalidades de aplicação do PEUC no município era
“favorecer a viabilização do Projeto Eixo Tamanduatehy, região com o maior estoque de lotes e
glebas vazias e subutilizadas aptas à ocupação na área urbana do município, de forma a induzir a
reconversão de uso e a disponibilização de imóveis ociosos nessa porção bem localizada e
infraestruturada da cidade” 26 (Figura 1.3). Outra finalidade seria a promoção de Habitação de
Interesse Social (HIS): os imóveis não edificados ou subutilizados gravados como ZEIS de vazios pelo
Plano Diretor aprovado em 2004 integravam o universo notificável no município. Entre os anos de
2006 e 2008, Santo André notificou 66 imóveis para PEUC, com o correspondente em área a pouco
mais de 2,3 milhões de metros quadrados, sendo que 40% desse total ( 921 mil metros quadrados)
eram ZEIS de vazios. Ainda, destaca-se que, dentre o universo notificado, 26 imóveis, com 1,6
milhões de metros quadrados (70% do total) localizavam-se na região do Eixo Tamanduatehy e
pouco mais de 500 mil metros quadrados correspondiam a imóveis gravados como ZEIS de vazios.
Faria (2012, 2013) analisa que a experiência de Santo André esteve associada aos propósitos da
Reforma Urbana, pois o foco das notificações eram lotes claramente identificados como vazios
urbanos em área infraestruturada, parte demarcada como ZEIS e, portanto, reservada à HIS. A
experiência não avançou, tanto em função da ausência de condição política local para regulamentar
a aplicação do IPTU progressivo no tempo, como também da alternância administrativa ocorrida em
2009. No entanto, a aplicação do PEUC nas ZEIS de vazios contribuiu para a formação de banco de

25 No

segundo mandato de João Avamileno (2005 a 2008), do PT.
O “Eixo Tamanduatehy” é uma área de conformação linear, com mais de 10 quilômetros de extensão, que abrange
quadras lindeiras ao Rio Tamanduateí, à linha férrea (antiga Ferrovia Santos-Jundiaí) e à Avenida dos Estados, que liga o
município ao centro da capital do estado. Constitui-se, desse modo, em um importante eixo viário metropolitano. Essa
região foi um dos principais polos industriais brasileiros até meados da década de 70, quando foi impactado pelo processo
de reestruturação produtiva, o enxugamento das plantas industriais e a transferência de parte delas para outras regiões do
estado e do país.
26
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terras para a produção de HIS no município: um resultado concreto da sobreposição dos
instrumentos foi a viabilização de duas operações de dação em pagamento 27, desenhadas e
articuladas no âmbito do atendimento aos proprietários de imóveis notificados para PEUC e gravados
como ZEIS de vazios pelo Plano Diretor (DENALDI et al., 2015a). Esses terrenos abrigaram
empreendimentos financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida para provisão habitacional
necessária à urbanização de assentamentos precários no município, em áreas bem localizadas e
infraestruturadas da cidade, conforme registrado por Jesus e Denaldi (2018).
Figura 1.3 – Santo André: imagem aérea de trecho do perímetro do Eixo Tamanduatehy, com
imóveis vazios e subutilizados

Fonte: Google Earth (2018).

A experiência de aplicação do PEUC em São Paulo teve início no ano de 2014, após a revisão do Plano
Diretor Estratégico (PDE) 28. O município priorizou a notificação de imóveis gravados como ZEIS de
vazios, distribuídos por todo o perímetro urbano. Também notificou, em larga escala e de forma
pioneira no país, imóveis não utilizados localizados na área central do município, que concentra

27 Operação

em que a administração pública recebe uma parte do imóvel para a quitação de débitos. Esse procedimento foi
autorizado pela Lei Complementar Federal nº 104, de 10 de janeiro de 2001 e, no caso de Santo André, pela Lei Municipal
nº 8.155, de 28 de dezembro de 2000.
28 Durante a gestão do Prefeito Fernando Haddad (PT), que administrou São Paulo entre os anos de 2013 e 2016.
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importante parque construído ocioso, com destaque para o perímetro da Operação Urbana Centro 29
(Figura 1.4).
Figura 1.4 – São Paulo: universo notificado para PEUC

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Entre novembro de 2014 e junho de 2019, o município notificou 1.424 imóveis 30, sendo 679 não
utilizados (quase 50% do total), de diferentes tipologias e em diferentes estados de conservação.
Destaca-se que, do total notificado em área de terreno (cerca de três milhões de metros quadrados),
71,8% correspondem a imóveis gravados como ZEIS de vazios. Observa-se que a aplicação do PEUC
esteve direcionada tanto para o adensamento de perímetros centrais e infraestruturados, como para
a promoção de HIS, em consonância com os obetivos e diretrizes do Plano Diretor vigente. Apesar da

29

Ver Capítulo 5.
Pouco mais de 93% dos imóveis foram notificados na gestão de Fernando Haddad (PT), e o restante dos imóveis foi
notificado na gestão João Dória / Bruno Covas, ambos do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
30
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estratégia de aplicação adotada resultar em alguma dispersão das notificações, por meio da
aplicação do PEUC nas ZEIS de vazios periféricas, há grande concentração de imóveis notificados na
região central da cidade31.
Já o caso de São Bernardo do Campo é diferente de Santo André e São Paulo: o município possui
reduzido estoque de imóveis ociosos, que encontra-se disperso na área urbana consolidada,
densamente ocupada. Há grande número de assentamentos precários no município, sendo que um
percentual expressivo está localizado na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Represa
Billings (APRM-B). Nesse cenário e contexto, e a partir da experiência do município vizinho de Santo
André, São Bernardo do Campo previu a aplicação do PEUC “com o objetivo de estimular a plena
utilização da propriedade urbana na Macrozona Urbana Consolidada (MUC), de forma a contribuir
para a redução da pressão sobre as duas outras macrozonas 32 [que conformam o município], onde a
função social da propriedade está relacionada à proteção ambiental” (SÃO BERNARDO DO CAMPO,
2016).
Como estratégia para alavancar a política habitacional local, especialmente a produção de HIS, o
município priorizou a notificação de todos os perímetros gravados como ZEIS de vazios,
conjuntamente com os imóveis ociosos localizados nos bairros centrais da cidade. Entre 2013 e 2016,
São Bernardo do Campo notificou 229 de 262 imóveis passíveis de PEUC (88% do universo
notificável), com o correspondente em área a 2,3 milhões de metros quadrados, 95% da área
notificável identificada no município33. Desse conjunto, 30 imóveis eram ZEIS de vazios (36% da área
notificada ou cerca de 800 mil metros quadrados). No final de 2016, 162 notificações permaneciam
válidas, e os imóveis com PEUC vigente somavam 1,25 milhões de metros quadrados, sendo 23 ZEIS
de vazios com área de pouco mais de 430 mil metros quadrados, isto é, 34,8% do total notificado
vigente (Figura 1.5).

31

Ver Capítulos 5 e 6.
Macrozona de Proteção e Recuperação dos Mananciais (MPRM) e Macrozona de Proteção Integral (MPI). A maior parte
da população – aproximadamente 75% do total – reside na MUC, cuja área representa pouco mais de 15% do território,
enquanto nos restantes 85% (MPRM + MPA) residem os outros 25% da população (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2016).
33 Durante o segundo mandato de Luiz Marinho (PT), que administrou a cidade entre 2009 e 2016.
32
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Figura 1.5 – São Bernardo do Campo: distribuição dos imóveis notificados vigentes e notificados
cancelados

Fonte: São Bernardo do Campo (2016).
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Embora as finalidades de aplicação apresentem aderência com o ideário da Reforma Urbana, o
alcance dessas finalidades tem potencial limitado em função do reduzido estoque de lotes vazios em
território dinamizado, especialmente pela atuação do setor imobilário local 34. Além disso, a dispersão
dos imóveis ociosos por toda a área urbana não possibilita a indução do ordenamento territorial35.
As experiências de aplicação do PEUC nos municípios de Curitiba e Maringá, no Paraná, estão
relacionadas a finalidades que se afastam do ideário reformista: valorização de áreas centrais, no
caso de Curitiba, e dinamização do setor imobiliário e viés arrecadatório, no caso de Maringá. Sobre
a experiência de aplicação do PEUC em Curitiba, registra-se que o município notificou entre 2009 e
2010 seis edificações não utilizadas no Centro Histórico, na área do Projeto Centro Vivo, que
mobilizou investimentos públicos e privados em obras de infraestrutura e restauração (Figura 1.6) 36.
Os seis imóveis, concentrados em um mesmo logradouro, mantinham-se degradados e
abandonados, razão pela qual foram notificados para utilização compulsória (DENALDI et al., 2017)37.
O caso de Curitiba apresenta uma característica singular, pois está explicitamente vinculado a uma
estratégia de requalificação urbanística que apresenta entre seus propósitos a dinamização e
valorização imobiliária de uma região central da cidade, o Projeto Centro Vivo. De acordo com Faria
(2013), a aplicação do PEUC no município teve como finalidade “desobstruir os processos de
(re)valorização das áreas centrais degradadas”, objetivo (ou sentido) contraditório aos princípios
reformadores, revelando a ideia de que o instrumento pode ser funcional para processos de
valorização imobiliária.

34

Vale dizer que cerca de 40% dos imóveis e quase metade da área notificada no município é de propriedade desse setor,
dentre incorporadoras, construtoras e imobiliárias (SOUZA, 2018).
35 Ver capítulos 4 e 6.
36 Durante esse período, Curitiba foi administrada por Beto Richa, do PSDB, e por Luciano Ducci, do Partido Socialista
Brasileiro (PSB).
37 Em Curitiba, o Plano Diretor delimitou a área de incidência do PEUC de forma abrangente, estabelecendo como passíveis
de notificação imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados situados em área urbana, o que correspondia, à
época, a todo o território do município. Contudo, a mesma lei municipal que estabeleceu incentivos fiscais para a
conservação e reforma de imóveis no entorno do Paço Municipal previu a utilização do PEUC, definindo um ‘recorte
territorial’ para a aplicação dos instrumentos: “os imóveis não edificados, subutilizados e com edificações paralisadas ou em
ruínas localizados na área definida nesta lei (...) ficam sujeitos aos instrumentos de edificação compulsória e à incidência de
alíquotas progressivas no tempo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU Progressivo”
(CURITIBA, 2009).
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Figura 1.6 – Curitiba: entorno do Paço Municipal, área prioritária de aplicação do PEUC

Fonte: Faria (2013).

Maringá, a cidade com o maior tempo acumulado de utilização do PEUC e do IPTU progressivo no
tempo no país, aplicou os instrumentos em duas etapas distintas: 2009 e 2012 38.
Na primeira etapa, sob coordenação da Secretaria de Planejamento e Urbanismo (SEPLAN), a
finalidade principal foi induzir a disponibilização e a ocupação de grandes vazios urbanos existentes
no perímetro urbano do município, localizados em áreas centrais e intermediárias infraestruturadas,
em um cenário de forte aquecimento do setor imobiliário local e de alto preço da terra urbana
(Figura 1.7a). Pode-se concluir, a partir de uma análise isolada, que essa finalidade de aplicação
estaria relacionada à promoção do ordenamento territorial, por meio da ocupação de setores

38

A aplicação do PEUC teve início no segundo mandato de Silvio Barros II, do PP, que governou Maringá entre 2005 e 2012
e elegeu seu sucessor, Carlos Pupin (PP), para a gestão 2013-2016.
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prioritários e do combate à periferização, ou seja, teria aderência ao ideário da Reforma Urbana.
Contudo, a notificação desses vazios para PEUC (cerca de quatro milhões de metros quadrados) se
deu concomitantamente à revisão do Plano Diretor aprovado em 2006. Tal revisão, ocorrida em
2010, liberou para ocupação estoque de terra urbana na divisa com o perímetro rural, reservado
inicialmente à contenção da expansão da cidade, e estendeu a incidência do PEUC para essa porção
do território, que não apresenta oferta de infraestrutura em toda a sua extensão. A revisão do plano
também introduziu dispositivos que passaram a permitir a utilização da terra rural para fins urbanos.
Essas alterações abriram novas frentes e dispersaram a atuação do setor imobiliário local também
em direção a áreas periféricas e à zona rural do município.
Segundo Brajato (2015), esses movimentos contraditórios e simultâneos tiveram como objetivo
principal alimentar o ‘projeto de cidade’ sustentado por uma coalisão local formada pelo grupo
político de apoio ao prefeito e agentes econômicos do município, também do setor imobiliário,
reunidos no Conselho de Desenvolvimento de Maringá (CODEM) 39. Esse projeto estratégico de
cidade não dialoga com os princípios de promoção e democratização do acesso à terra urbanizada e
à moradia, pelo contrário, reforça os padrões urbanísticos restritivos característicos da formação e
expansão da cidade. Essa (aparente) contradição indica que o instrumento não foi utilizado para
alcançar finalidades que dialogam com o ideário da Reforma Urbana, mas para “estimular o
crescimento da cidade”.
Registra-se que na segunda etapa de aplicação do PEUC, conduzida pela Secretaria de Fazenda e
Gestão, a partir de 2012, já com o plano diretor revisado, foram notificados 600 imóveis, com pouco
mais de 10 milhões de metros quadrados, sendo quase metade deste total em setor periférico da
malha urbana, em área predominantemente industrial ou com vocação agrícola, sem oferta de
infraestrutura em toda a sua extensão (Figura 1.7b).
Nessa etapa, a aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo assumiu um viés fortemente
tributário: a adoção da lógica arrecadatória afastou o PEUC da sua lógica urbanística, com alto
potencial para induzir o espraiamento da malha urbana e a periferização, objetivos contrários às
finalidades de aplicação dos instrumentos expressas no Plano Diretor. Ainda, também reduziu a
pressão para a ocupação das áreas centrais e intermediárias infraestruturadas que conformam o
‘estoque ocioso’ do município40.

39
40

Ver Capítulo 3, Seção 3.1.4.
Ver capítulos 3 e 6.
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Figuras 1.7a e 1.7b – Maringá: Imóveis notificados para PEUC na 1ª etapa (à esquerda) e 2ª etapa (à
direita)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

A análise do conjunto de experiências de aplicação do PEUC no país revelou a existência de ao menos
as seguintes finalidades (ou ‘lógicas’) relacionadas à utilização do instrumento: promoção do
ordenamento territorial voltado à ocupação de áreas e setores centrais e intermediários
infraestruturados das cidades; promoção da ampliação e democratização do acesso à terra
urbanizada e à moradia, por meio da sobreposição do PEUC às ZEIS de vazios; desobstrução de
processos de (re)valorização das áreas centrais degradadas; dinamização e alavancagem do setor
imobiliário local; e, viés tributário, isto é, adoção de ‘lógica’ arrecadatória.
De forma geral, as cinco experiências de aplicação do PEUC que dialogam com o ideário reformista,
em menor grau, como no casos de Goiânia e Palmas, e em maior grau, como nos casos de Santo
André, São Bernardo do Campo e São Paulo, dão pistas de outras condicionantes e fatores que
podem influenciar o alcance dos instrumentos, restringindo ou comprometendo sua efetividade.
Cabe mencionar que essas experiências de aplicação foram realizadas, ou ao menos iniciadas, como
no caso de Palmas, durante administrações do campo progressista, comprometidas com a agenda da
Reforma Urbana. Já as experiências de Curitiba e Maringá, por outro lado, revelaram que o PEUC
pode contribuir para processos de valorização imobiliária ou periferização, e que sua aplicação pode
assumir um viés puramente arrecadatório.
Com base nas experiências descritas, é possível observar que a aplicação dos instrumentos voltados
ao cumprimento da função social da propriedade urbana nem sempre está associada a finalidades
que dialogam com o ideário reformista, e evidenciam que o conceito pode ser preenchido com
diferentes conteúdos. Em outras palavras, as finalidades de aplicação revelam que o PEUC não é
essencialmente um instrumento da Reforma Urbana.
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Capítulo 2

Função Social da Propriedade
Urbana: a ‘disputa’ em torno
do conceito

___________________________________________________
Apresenta-se, no Capítulo 2, debate em torno da função social da
propriedade a partir de três eixos que se inter-relacionam: (i) o conceito no campo jurídico; (ii) a sua
relação com o ideário reformista e com outros conteúdos; e (iii) a incorporação do conceito nos
Planos Diretores pós-Estatuto da Cidade, isto é, sua tradução na regulação urbana.
Há consenso em torno da ideia de que um dos principais avanços trazidos pelo Estatuto da Cidade
está centrado no fato de que a lei-marco da política urbana nacional forneceu nova base jurídica para
o tratamento da propriedade urbana, impondo limitações ao direito de propriedade no país
(RIBEIRO; CARDOSO, 2003, FERNANDES, 2010; MARICATO, 2010; KLINK; DENALDI, 2015). A nova base
jurídica está ancorada no princípio da função social da propriedade.
A partir da consolidação do novo marco regulatório conformado pela Constituição Federal de 1988
(CF1988) e pelo Estatuto da Cidade (EC), o exercício do direito de propriedade ficou condicionado ao
cumprimento da função social, princípio definido, no caso da propriedade urbana, como o
“atendimento às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”
(BRASIL, 1988, 2001). Ainda, o descumprimento do princípio constitucional estaria sujeito às sanções
previstas na CF1988 e regulamentadas pelo EC: a aplicação, de forma sucessiva, do Parcelamento,
Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU) progressivo no tempo e da Desapropriação com pagamento em títulos da dívida
pública, a Desapropriação-sanção. Em suma, o conceito de função social da propriedade urbana está
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no centro da agenda da política urbana vigente pós-Estatuto da Cidade, constitui um dos três pilares
do novo marco regulatório, e fundamenta a aplicação do PEUC e sucedâneos.
Portanto, nesse contexto, o ponto de partida para a análise da efetividade dos instrumentos para os
propósitos dessa pesquisa, isto é, do alcance das finalidades associadas ao ideário reformista, está no
debate em torno do conceito de ‘função social da propriedade urbana’. Partiu-se do pressuposto de
que não existe uma única interpretação para esse conceito, que pode ser lido a partir de diferentes
prismas ou vieses e preenchido por diferentes conteúdos. Adotou-se como linha investigativa a ideia
de que uma melhor compreensão sobre o conceito de ‘função social da propriedade’ pode iluminar
os limites e possibilidades que cercam o alcance do projeto de Reforma Urbana.

2.1 Função Social da Propriedade: da origem do conceito ao debate
atual no Brasil
De acordo com Pinto (2005), a doutrina (ou o princípio) da função social da propriedade tem origem
na filosofia política positivista desenvolvida na França, durante a revolução industrial do Século XIX,
cuja ideia central consistia em estender a ciência e o método científico a todos os campos da
atividade humana41. Tal ideia visava ao progresso da nova sociedade industrial, tendo como base, de
um lado, a proposição de uma reforma das instituições políticas, traduzida na conformação de um
Estado Tecnocrático, comandado pelo Executivo e fortemente intervencionista e, de outro lado, o
planejamento sistemático da economia e da sociedade. Na filosofia positivista, a propriedade era
vista como a principal causa dos problemas econômicos, sendo responsável pelo funcionamento
imperfeito do mercado. Defendia-se uma forma intermediária entre a propriedade privada clássica e
a propriedade pública, pela qual os proprietários seriam meros depositários da riqueza da sociedade
(PINTO, 2005). Segundo o autor:
Reconhecendo o caráter anárquico do mercado, o positivismo era contrário
também à estatização dos meios de produção. Propunha como alternativa a
subordinação dos empresários à direção do Estado, permitindo-lhes conservar a
propriedade, mas transformando-os na prática em verdadeiros funcionários
públicos. A regulamentação da atividade produtiva pelo Estado seria completa, não
restando aos proprietários qualquer liberdade de iniciativa. Esta é a concepção a
que foi dada a denominação ‘função social da propriedade’. (PINTO, 2005, p. 164)

Na concepção positivista, ressalta-se, a doutrina da função social da propriedade não teria qualquer
conotação de justiça social:

41

A filosofia política positivista teve como principais formuladores Saint-Simon e Auguste Comte (PINTO, 2005; CANTISANO,
2018).
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O que se pretende é subordinar a propriedade privada a um rígido planejamento
estatal. Esse planejamento tem por objetivo último o ‘progresso’. Não há no
positivismo uma preocupação específica com a distribuição de renda. Pelo
contrário, a concentração da propriedade é vista com simpatia, uma vez que facilita
a direção geral da economia pelo Estado. Na melhor das hipóteses, os pobres
seriam beneficiários do progresso da sociedade como um todo. (PINTO, 2005, p.
173)

No início do Século XX, as ideias positivistas foram introduzidas no discurso jurídico pelo francês Leon
Duguit, que defendia a ideia de função social da propriedade como uma superação da concepção
individualista de propriedade consagrada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de
1789, e no Código Civil Francês, o Código Napoleônico, de 1804. Tal ideia deveria substituir o
conceito de direito subjetivo42 em todas as situações. Sobre o ideário de Leon Duguit, Pinto (2005)
registra que:
A noção de direito subjetivo, definido como “o poder que corresponde a uma
vontade de impor-se como tal a uma ou a várias vontades, quando quer uma coisa
que não está proibida pela lei”, desempenharia um papel negativo, individualista e
anti-social.
[...]
O conceito da função social, realista e coletivista, corresponderia melhor à
realidade de interdependência entre as pessoas decorrente da divisão social do
trabalho. Como ser social, a razão de ser do homem seria contribuir para a
manutenção da sociedade.

Em síntese, na teoria geral de Duguit, a propriedade não seria um direito, mas uma função social.
Para Cantisano (2018, p. 28), esta definição “encapsulava a interdependência criada pela sociedade
urbana e industrial que emergiu durante o século XIX, onde a propriedade não poderia mais ser
concebida como um direito abstrato de indivíduos isolados”43. Nesse sentido,
A propriedade é para todo possuidor de uma riqueza o dever, a obrigação de
ordem objetiva, de empregar a riqueza que possui em manter a interdependência
social. (DUGUIT, 1920 apud PINTO, 2005, p. 181)

42

A propriedade era vista pela tradição moderna como o “puro direito subjetivo, ou seja, um interesse juridicamente
protegido, que conferia uma gama de poderes ao seu titular e correlatos deveres, a serem prestados ou observados por
terceiros não proprietários” (LOUREIRO, 2003, p. 41 apud DENALDI et al., 2015). Desse modo, é um direito oponível a toda a
sociedade [...] pois impede que os demais indivíduos interfiram nos direitos do proprietário. Ao exercício do direito de
propriedade, portanto, não caberiam limites ou, quando houvesse, seriam muito excepcionais (DENALDI et al., 2015, p. 26).
43 Tirando conclusões empíricas baseadas em suas observações do direito francês, Duguit argumentou que a propriedade já
não era mais pensada como um direito subjetivo (CANTISANO, 2018). A legislação e jurisprudência francesas já aceitavam
inúmeras limitações ao uso da propriedade. Por exemplo, quando um proprietário deixava seu edifício em estado de
“ruínas”, consequentemente falhava na preservação de sua função social, justificando, assim, a intervenção estatal. Obras
de infraestrutura, que exigiam inúmeras desapropriações, como a instalação de cabos telegráficos e linhas de eletricidade,
também faziam parte do complexo mundo urbano-industrial onde a propriedade já não era mais absoluta (DUGUIT, 1912
apud CANTISANO, 2018, p. 28-29).
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Leon Duguit defendia que o direito de usar determinado bem, na verdade, não decorre do poder,
mas sim do dever de fazê-lo. Na visão de Eros Grau44 (2002, p. 260 apud Denaldi, 2015), ”a
propriedade seria justificada e legitimada por sua função social e, consequentemente, o abandono
ou o uso contrário ao interesse geral não poderiam ser admitidos, devendo o Estado punir o
proprietário omisso e obrigá-lo a dar uma destinação adequada ao bem”. Esse pensamento coincidiu
com a ascensão do Estado Social de Direito na Europa, no contexto de desgaste do liberalismo no
início do século XX, momento em que “as constituições passaram a consagrar direitos sociais e
coletivos”, e moldaram também as transformações sofridas pela propriedade privada (DENALDI et
al., 2015). Para Mares 45 (2003 apud Faria, 2012, p. 115), a nova ordem jurídica que surge no período
aponta para “a relativização ou mesmo suspensão do direito de propriedade tal como concebido
pelo direito burguês, demarcando a subordinação do interesse individual ao coletivo”.
No Brasil, o direito de propriedade “foi influenciado pela teoria de Duguit e pela doutrina social da
Igreja, mas também pelas constituições do México, de 1917, e de Weimar, de 1919, que introduziram
concepções limitadas de propriedade no vocabulário do constitucionalismo mundial” (CANTISANO,
2018, p. 31-32). Para Maldaner (2015), o conceito de função social e sua variante aplicada à
propriedade circulavam no Brasil desde a década de 1870, quando já havia o entendimento de que o
uso da propriedade vinha acompanhado de deveres e responsabilidades e, portanto, precisava ser
regulado.
Segundo Cantisano (2018), as crescentes limitações impostas ao direito de propriedade urbana
durante o século XIX contribuíram para o desenvolvimento doutrinário do conceito de função social
da propriedade no país. O autor pontua que tal conceito entrou para o debate no campo jurídico no
início do século XX, no contexto das reformas urbanas ocorridas no centro da cidade do Rio de
Janeiro, entre os anos de 1903 e 1909, a Reforma Urbana de Pereira Passos. O período das reformas
urbanas (ou urbanísticas46) resultou em um grande número de desapropriações e demolições de
prédios antigos e cortiços, e provocou reações tanto por parte dos proprietários dos imóveis quanto
dos inquilinos, em sua maioria pertencente à classe trabalhadora, formada por imigrantes e pela
população negra recém-liberta.

44

GRAU, E. R. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 7. Ed. São Paulo: Malheiros, 2002.
MARES, C. F. A Função Social da Terra. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2003.
46 Segundo Souza (2013, p. 155), “Ao contrário da bandeira da reforma agrária, tradicionalmente vinculada a movimentos
contestatórios da ordem vigente, inclusive de natureza reformatória, “a expressão reforma urbana comumente recobriu,
até a década de 1980, intervenções estatais autoritárias de conteúdo antipopular, como a Reforma Passos, no Rio de
Janeiro (1902-1906)”.
45
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Interessa registrar que esse processo foi realizado com base em uma ‘arquitetura jurídica’ que incluía
“novos, excepcionais e violentos procedimentos para desapropriações”, permitindo certo avanço do
Estado sobre os limites do direito de propriedade, apesar da proteção à propriedade privada
garantida pela Constituição Federal de 1891 47, com desdobramentos no campo jurídico (CANTISANO,
2018). Segundo o autor,
os reformadores não defendiam uma mudança radical no conceito de propriedade,
mas apenas a expansão dos limites externos a este direito. Do outro lado, quando
se defendiam contra as desapropriações nos tribunais, os proprietários e seus
advogados argumentavam que aqueles limites externos, baseados em interesses
coletivos, haviam inflado ao ponto de se tornarem ameaças à ideia de propriedade
individual e absoluta. (CANTISANO, 2018, p.26)

Cantisano (2018) chama a atenção para o fato de que a arquitetura jurídica das reformas urbanas do
início do Século XX pode ser inserida em “um processo de transformação do pensamento jurídico
brasileiro, que apontava em direção à ideia de que a propriedade possui uma função social” 48.
Nos casos de desapropriação que chegavam ao judiciário, os proprietários da
capital e seus advogados apelavam para a sacralidade do direito de propriedade.
Defendiam um conceito individualista e absoluto de propriedade para proteger seu
patrimônio contra o ímpeto reformador do Estado.
Entretanto, no início do século XX, o direito de propriedade no Brasil já apresentava
traços de uma transição direcionada a uma nova ideia de propriedade, cada vez
mais limitada pelo que as autoridades entendiam ser o bem, a utilidade e a
necessidade públicos.
[...]
Concepções conflitantes de propriedade apareceram em disputas pela cidade,[...]
deixando, portanto, o futuro do direito de propriedade brasileiro em aberto.
(CANTISANO, 2018, p. 21-22, grifo nosso)

É nesse contexto e cenário que aparece no campo jurídico, por meio de produção acadêmica de
Viveiros de Castro49, o conceito de função social da propriedade para justificar as ações do Estado. De
acordo com o jurista, a propriedade tinha uma dimensão dupla, social e individual, e a
desapropriação era “resultado da impossibilidade de harmonizar a “função social” da propriedade
47

Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos
concernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade, nos termos seguintes: [...] § 17. O direito de propriedade
mantem-se em toda a sua plenitude, salvo a desapropriação por necessidade, ou utilidade pública, mediante indemnização
prévia (BRASIL, 1891).
48 Apesar do avanço do debate, o conceito de propriedade privada que constou no Código Civil de 1916 manteve a
concepção individualista e, para alguns autores, não refletiu as ideias que já circulavam no período, ‘nascendo’, portanto,
defasado.
49 Augusto Olympio Viveiros de Castro, formado em 1888 na Escola de Direito do Recife. Segundo Cantisano (2018, p. 14),
“Castro era um reformista com traços progressistas, que defendia o uso do poder de polícia para a melhoria das condições
de vida e trabalho da classe trabalhadora. [...] Castro analisou as questões jurídicas que haviam resultado do uso
abrangente das desapropriações para reformar o Rio de Janeiro. Considerando em que medida o novo Estado, baseado em
um dever de sociabilidade, poderia intervir para proteger interesses coletivos e comuns contra o egoísmo individual, o
jurista argumentou que seria absurdo que a propriedade preservasse sua forma mesmo quando se tornasse um elemento
de anti-sociabilidade”.
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com sua “forma individual” em um caso particular” (CASTRO 50, 1910, p. 411 apud CANTISANO, 2018,
p. 30). Durante o processo de reformas no Rio de janeiro, portanto, surgiu o debate em torno da
relação entre cidade, intervenções urbanas e propriedade privada, a partir do questionamento do
papel da propriedade em uma nova sociedade, com outras demandas, incluindo questões
relacionadas à higiene e ao desenvolvimento econômico.
A partir das ideias de Cantisano (2018), é interessante observar que, do ponto de vista jurídico, o
conceito de ‘função social da propriedade’ esteve por trás da realização das reformas que
expulsaram milhares de pessoas do centro do Rio de Janeiro, conformando um dos marcos iniciais da
segregação socioespacial característica da formação urbana brasileira.
Assim como outros conceitos, como os de interesse, necessidade e bem público, a
função social da propriedade podia servir aos interesses de administradores
reformistas, que defendiam um processo de modernização excludente para a
cidade e para a nação. (CANTISANO, 2018, p.32)

A partir dos anos 1930, com a emergência e consolidação de um Estado antiliberal no Brasil, a função
social da propriedade ganhou uma conotação mais dinâmica, que abria espaço para transformações
sociais (CANTISANO, 2018; DENALDI et al. 2015a). Sobre o texto final da Constituição Federal de 1934
(CF1934), Maldaner (2015, p. 73) revela que apesar dos deputados constituintes terem removido a
expressão ‘função social da propriedade’, a CF1934 determinou que “o direito de propriedade não
poderia ser exercido contra o interesse social ou coletivo”51. Ou seja, o conceito estava implícito.
A lenta incorporação no regramento brasileiro da noção de função social, ainda que de início
meramente formal, foi condicionada por transformações globais de ordem econômica e política do
início do século XX que, guardadas as especificidades brasileiras, formaram um quadro de ampliação
da interferência do Estado na esfera privada (MARES, 2003 apud FARIA, 2012).
Embora a ideia de ‘função social’ da propriedade tenha permanecido nas Constituições seguintes de
1946 e 196752, o contexto social e os regimes políticos não permitiram a ruptura do paradigma da
propriedade como direito individual pleno e absoluto, prevalecendo a visão contida no Código Civil
de 1916 (DENALDI et al., 2015a; FERNANDES, 2010).
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CASTRO Augusto Olympio Viveiros de. Desapropriação por utilidade pública, segundo a doutrina e a legislação brasileira.
Revista de Direito Civil, Commercial e Criminal, v. XVIII, 1910.
51 Art 113: A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos
concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 17) É garantido
o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar
(BRASIL, 1934).
52 Constituição Federal de 1946: Art. 147: o uso da propriedade deveria ser condicionado ao bem-estar social; Constituição
Federal de 1967: Art. 157, §1º: utilização da expressão “função social da propriedade” pela primeira vez.
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Somente durante a redemocratização, com a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte
(ANC) que culminou com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF1988), a Constituição
Cidadã, a ‘função social da propriedade’ assumiu outra importância: passou a ser considerada como
elemento condicionante ao exercício da propriedade, sendo inserida no Título dos Direitos e
Garantias Fundamentais (art. 5º, XXIII: a propriedade atenderá a sua função social) 53; e ganhou
outros contornos: adquiriu status de princípio da ordem constitucional econômica (art. 170, III), da
política urbana (art. 182) e da política agrícola e fundiária (Art. 184 e 186). Além disso, a CF1988
introduziu mecanismos de efetivação da função social da propriedade urbana, quais sejam: o
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), o IPTU progressivo no tempo e a
Desapropriação-sanção.
Pinto (2005) pontua que não se pode adotar a teoria da função social da propriedade, na formulação
original de Duguit, como interpretação da Constituição brasileira. Na visão do autor,
[a CF1988] adotou posição intermediária entre a doutrina original [propriedade
como função social e não como direito] e a que considera a propriedade um direito
absoluto. No capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, afirma-se, por
um lado, que “a propriedade atenderá a função social”, mas por outro, que “é
garantido o direito de propriedade (art. 5º, XXIII e XXII).
Conclui-se que a propriedade não é uma função social, mas um direito, que tem
uma função social54. Essa aliás, é a posição adotada em todos os países que
incorporaram a função social da propriedade ao seu ordenamento. A doutrina
positivista pura jamais foi adotada por qualquer país. (PINTO, 2005, p. 185, grifo
nosso)

Na mesma direção, Denaldi et al. (2015a) pontuam que, apesar de ter mantido a concepção de
propriedade como um direito individual, a Carta Magna inaugurou novos paradigmas conformadores
da propriedade, impondo uma conciliação entre o interesse individual e o interesse coletivo.
Pinto (2005) chama a atenção para dois aspectos comuns contidos nas políticas urbana e agrária
estabelecidas na CF1988, “nas quais a função social da propriedade foi bastante valorizada” (Art. 182
e 186): (i) a necessidade de um plano estatal como instrumento de fixação do uso exigido da
propriedade privada, havendo uma referência explícita ao Plano Diretor, no caso da propriedade
urbana, e (ii) o caráter determinante do planejamento estatal para o setor privado, admitindo-se
instrumentos tributários (IPTU progressivo no tempo) e a desapropriação da propriedade que não
atenda ao plano, com pagamento em títulos da dívida pública (desapropriação-sanção). Para o autor,
no último caso, as sanções impostas constituiriam uma ‘exceção’ à regra geral estabelecida no Art.
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Nas Constituições anteriores, a função social era prevista apenas no Capítulo referente à ordem econômica (DENALDI et.
al., 2015a).
54 Guerra, 1981; Sundfeld, 2003; Bandeira de Mello, 1987 apud Pinto, 2005.
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17455 de que a função de planejamento pelo Estado seria determinante (apenas) para o setor público
e indicativo para a iniciativa privada 56. De qualquer forma, Pinto (2005) defende a ideia de que a
imposição de tais exigências sobre a propriedade teria um limite, qual seja, “a viabilidade econômica
do empreendimento, uma vez que atividades deficitárias não podem ser atribuídas à iniciativa
privada”.
Seja como for, a promulgação da CF1988 e seu conteúdo conformaram um marco importante para o
campo do planejamento urbano: pela primeira vez, a função social da propriedade incorporou uma
conotação urbana; o exercício da propriedade urbana ficou vinculado diretamente ao plano diretor e
foram estabelecidas sanções para os proprietários que não atendam ao ‘aproveitamento’ nele
previsto. Com a aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001, os princípios constitucionais foram
regulamentados, e conformaram o marco regulatório para a política urbana nacional. Na visão de
Fernandes (2016, p.23), o Estatuto da Cidade
consolidou a interpretação de que, muito mais do que mera “limitação
administrativa”, a função social acarreta o poder de obrigar o proprietário a
certos comportamentos. Trata-se assim menos do reconhecimento de um “direito
de propriedade”, e mais de “direito à propriedade”: um direito sem conteúdo prédeterminado, e cujos valores sociais de uso coexistem – e em muitos casos
superam – o seu valor econômico de troca. (grifo nosso)

O debate em torno do conceito da ‘função social da propriedade urbana’ e de sua aplicação e
efetivação nos moldes do ideário reformista, passados 30 anos da promulgação da CF1988 e quase
20 anos da aprovação do EC, apontam para um avanço limitado, apesar do reconhecimento das
conquistas em relação à conformação anterior do direito de propriedade e da sua importância como
fundamento para, entre outras ações, a aplicação de sanções aos proprietários de imóveis ociosos,
“ainda que com dificuldades”, conforme apontado por Villaça (1999), referindo-se aos longos prazos
inerentes ao processo de implementação do PEUC e sucedâneos pelos municípios.
Contudo, o que parece (ou se configura como) um reduzido avanço no campo da Reforma Urbana,
por outro lado, tem mobilizado políticos conservadores em torno de uma proposta de emenda
constitucional, a PEC 80/2019. O movimento é recente e ocorre no bojo das ‘tentativas’ de supressão
de direitos sociais e conquistas alcançadas na CF1988, em curso no país desde o impedimento da
Presidenta Dilma Rousseff, ocorrido em 2016.

55

Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado
(BRASIL, 1988)
56 Considerando-se as exigências estabelecidas em ambos os casos (Art. 182 e 186).
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A PEC 80/2019, de autoria de 27 senadores 57, tendo como autor principal o Senador Flávio
Bolsonaro, propõe a alteração do conteúdo dos artigos 182 e 186 da CF 1988 “para definir de forma
mais precisa a função social de propriedade urbana e rural e os casos de desapropriação pelo seu
descumprimento”, trazendo as seguintes justificativas:
A Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso XXII, estabelece a garantia do
direito de propriedade, sendo este um direito e uma garantia fundamental. Da
mesma forma, no inciso XXIII da referida carta, principia que a propriedade deverá
atender a sua função social, o que, sem dúvidas, mostra-se como um limitante ao
referido direito.
[...]
Dessa forma, como a relativização do direito à propriedade privada deve ser feita
com cautela a fim de evitar arbitrariedades, abusos ou erros de avaliação pelo
Poder Público nos processos de desapropriação fundamentados na simples
justificativa de se estar agindo em atenção ao interesse social, apresentamos essa
Proposta de Emenda Constitucional.
A intenção é diminuir a discricionariedade do Poder Público na avaliação de
desapropriação da propriedade privada, tendo em vista que é um bem sagrado e
deve ser protegida de injustiças. Nesse sentido, a desapropriação dependerá de
ato do Poder Executivo competente, antecedido de autorização legislativa
específica ou de decisão do Poder Judiciário. (BRASIL, 2019a)

Sobre a propriedade urbana, a ‘inovação’ trazida pela proposta, segundo seus autores e justificativas
apresentadas, constitui-se na definição de requisitos para o cumprimento da função social nos
moldes do que já se encontra insculpido à propriedade rural no art. 186. Apresenta-se na sequência
quadro comparativo com conteúdo vigente na CF1988 e conteúdo proposto pela PEC 80/2019:
Quadro 2.1. – Art. 182 (CF1988): conteúdo vigente, à esquerda, e alterações propostas (PEC
80/2019) à direita
Art. 182 (CF1988)

Art. 182 (PEC 80/2019)

§ 2º A propri eda de urba na cumpre s ua funçã o s oci a l qua ndo
a tende à s exi gênci a s funda menta i s de ordena çã o da ci da de
expres s a s no pl a no di retor.

§ 2º A propri eda de urba na cumpre s ua funçã o s oci a l qua ndo
é uti l i za da s em ofens a a di rei tos de tercei ros e atende ao
menos uma das seguintes exigências fundamentais de ordena çã o
da ci da de expres s a s no pl a no di retor:
I - pa rcel a mento ou edi fi ca çã o a dequa dos ;
II - a provei ta mento compa tível com s ua fi na l i da de;
III - pres erva çã o do mei o a mbi ente ou do pa tri môni o
hi s tóri co, a rtís ti co, cul tura l ou pa i s a gís ti co

Fonte: Elaboração própria, com base em Brasil (1988) e Brasil (2019a).

57

A PEC é subscrita por 27 dos 81 senadores, ou seja, por um terço do Senado Federal.
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Para o cumprimento da função social da propriedade rural 58, a CF1988 estabeleceu como regra o
atendimento simultâneo dos critérios exigidos por lei, sentido que diverge da proposta apresentada
pela PEC, que define que seja atendido ‘ao menos’ um dos critérios estabelecidos para o
cumprimento da função social da propriedade. Isto é, a proposta objetiva ‘flexibilizar’ as exigências
para o seu cumprimento, visando eliminar os avanços garantidos na Constituição Cidadã,
apresentando um cardápio de ‘opções’ para cumprimento ao ‘gosto’ do freguês (TAVOLARI, 2019).
Ainda em relação à propriedade urbana, a proposta conta com o acréscimo de dois parágrafos ao
Art. 182 que alteram substancialmente o conteúdo vigente: (i) § 5° O descumprimento da função
social de que trata o § 2° somente será declarado por ato do Poder Executivo, mediante autorização
prévia do Poder Legislativo, ou por decisão judicial; e (ii) § 6° A desapropriação por descumprimento
da função social será feita pelo valor de mercado da propriedade urbana. Ou seja, a definição de
quando um imóvel não cumpre a sua função social passa a depender de decisão judicial ou
autorização legislativa (TAVOLARI, 2019). Segundo Alfonsin (2019),
Mesmo ainda sendo um projeto, a PEC dá um indicativo importante sobre o
conteúdo das ameaças que caracterizam esse momento [...] e configura uma clara
tentativa de destituir o princípio da função social da propriedade de seus efeitos
jurídicos.

A PEC 80/2019 encontra-se em tramitação no Senado Federal, e já recebeu parecer favorável na
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), contendo as seguintes justificativas 59:
Quanto ao mérito da proposta, comungamos com a afirmação dos seus autores de
que as alterações sugeridas contribuirão para evitar a recorrência e a perpetuação
de injustiças, aprimorando o arcabouço protetivo do direito fundamental à
propriedade.
[...]
Não obstante os elevados méritos da Carta de 1988, [...] não há dúvida de que os
constituintes de 1987/88, no que se refere à propriedade urbana e rural, optaram
por um ideário de coloração socializante, ampliadora do poder de intervenção
estatal, ao incluir, curiosamente, entre os direitos e garantias elencados no citado
art. 5º do Estatuto Político, a obrigatoriedade de a propriedade atender a sua
função social, conforme determina o seu inciso XXIII, que não deixa de ser uma
limitação de direito. (BRASIL, 2019b)

A conciliação instituída pela Constituição Federal de 1988 entre o interesse individual (é garantido o
direito de propriedade) e o interesse coletivo (a propriedade atenderá a sua função social), não é

58

O Art. 186 da Constituição de 1988 prevê que “A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I - aproveitamento
racional e adequado; II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos
proprietários e dos trabalhadores” (BRASIL, 1988, grifo nosso).
59 Parecer emitido pela relatora, a ex-Senadora Juíza Selma Arruda (PSL/MT), que teve seu mandato cassado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) em 11 de dezembro de 2019.

93

uma questão superada, uma vez que tal conciliação impõe restrições ao direito de propriedade,
ainda que de forma limitada: na visão conservadora dos senadores responsáveis pela formulação da
Proposta de Emenda Constitucional, o conceito vigente e sua aplicação colocam ‘em risco’ (ou
ameaçam) a propriedade privada, “um bem sagrado e que deve ser protegido de injustiças” (BRASIL,
2019a). Em suma, trata-se de proposta legislativa de emenda à Constituição, voltada à proteção do
direito de propriedade, restringindo as possibilidades de limitação e flexibilizando o conceito de
função social da propriedade, a ponto de esvaziá-lo totalmente.
Se por um lado, a ‘fórmula acabada’ do princípio da função social da propriedade urbana introduzida
pela CF1988 expressa maior concretude do ponto de vista jurídico, uma vez que seu cumprimento
fica condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenamento territorial contidas
no plano diretor, por outro lado, implica em maior restrição ou delimitação das possibilidades
associadas ao interesse social ou coletivo, que se restringem, em última instância, ao conteúdo
regulatório dos planos diretores. Em outras palavras, seu avanço é (ou pode ser lido),
contraditoriamente, (como) a sua limitação.

2.2 A Função Social da Propriedade Urbana, o ideário reformista e
outros sentidos em disputa
A produção acadêmica sobre a luta pela Reforma Urbana e suas conquistas60 traz como principais
marcos do movimento pela Reforma Urbana os seguintes eventos e processos, por ordem
cronológica: a realização, em 1963, do Seminário de Habitação e Reforma Urbana (SHRU), conhecido
como o “Seminário do Quitandinha”, no bojo da discussão das reformas estruturais (ou reformas de
base) propostas pelo governo do Presidente João Goulart (1961-1964)61; a formação do Movimento
Nacional pela Reforma Urbana (MNRU), no período de redemocratização do país, e a proposição de
Emenda Popular de Reforma Urbana durante a Assembleia Nacional Constituinte (ANC), que
contribuiu para a inserção de um capítulo pioneiro de Política Urbana na Constituição Federal
promulgada em 1988; as práticas da ‘nova escola de urbanismo’ 62, durante as décadas de 1980 e
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Ver Maricato (2010, 2011), Bassul (2010); Santo Amore (2013); Bonduki (2018).
O seminário, realizado em duas etapas (Petrópolis e São Paulo) teve como objetivo discutir os desafios para o
enfrentamento da crise gerada pela urbanização e pela falta de infraestrutura das cidades brasileiras. Maricato (2001, p. 97)
registra que, à época, “apenas 50% da sociedade era urbana e a vida nas cidades era agradável, mas as capitais já forneciam
amostras, por meio de favelas e periferias existentes, então, do que viria a ser o futuro, caso não houvesse uma mudança
na rota do crescimento com desigualdade”.
62 Denominação utilizada por Maricato (2010; 2011) referindo-se a “um conjunto de experiências inovadoras, entre as
quais: urbanização de favelas, requalificação de áreas degradadas, regularização urbanística e fundiária, assistência jurídica
gratuita e novas formas de segurança na posse do imóvel, construções individuais ou coletivas com assistência técnica de
arquitetos e engenheiros, abertura de canais participativos na gestão urbana, [...] e especialmente, a perseguição a um
61
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1990, e a atuação do Fórum Nacional pela Reforma Urbana (FNRU) em prol da nova agenda urbana,
especialmente para a regulação dos princípios constitucionais e pela inclusão do direito à moradia
como direito social na CF1988, mas também por meio da elaboração dos novos planos-diretores
participativos; a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001 e a criação do Ministério das Cidades, em
200363.
Entre a realização do SHRU, em 1963, e a aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001, passaram-se
quase 40 anos. Ao longo desse período, as bandeiras de luta pela Reforma Urbana foram ampliandose e modificando-se, à medida que os problemas urbanos foram se tornando mais diversos e
complexos, especialmente nas grandes cidades.
Na década de 1960, o foco central do ideário reformista era a luta pelo acesso à moradia (Souza,
2013), mas o diagnóstico em torno da ociosidade da terra já se fazia presente nas resoluções do
Seminário. Para Maricato (2010, p. 17), a primeira proposta de Reforma Urbana no Brasil, formulada
nesse seminário, incorporou o conceito de propriedade ociosa como ilegítima a partir da cultura
herdada da Reforma Agrária64: “nessa proposta, uma das raízes do Estatuto da Cidade, a questão da
terra era vista como central para a transformação que o país demandava”. A especulação imobiliária
era então qualificada como inimiga da Reforma Urbana, contra a qual deveriam ser adotadas
medidas de cerceamento (SERRAN65, 1976, p.56-58 apud SANTO AMORE, 2013, p. 26)66.
A partir da década de 1980, com o aumento da urbanização do país e o crescimento dos problemas e
conflitos urbanos, as bandeiras da Reforma Urbana foram retomadas por meio da articulação de
movimentos sociais urbanos, reunidos no MNRU67. Nesse momento amadureceu a concepção
progressista da Reforma Urbana:

novo arcabouço legal de planejamento urbano que inclui operações urbanas e zoneamentos especiais com finalidade
social”.
63 Santo Amore (2013) refere-se a esse período como “a Reforma Urbana na lei e no poder”.
64 Segundo Maricato (2010, p. 17), a consciência histórica sobre a ilegitimidade da “propriedade ociosa” teve origem nos
movimentos de camponeses que, durante toda a história do Brasil, enfrentaram a oposição dos latifundiários, também
conhecidos como “coronéis”.
65 SERRAN, J. R. O IAB e a política habitacional brasileira, 1954-1975. São Paulo: Schema, 1976.
66 De acordo com Souza, nesse período, denominado de ‘pré-história da Reforma Urbana’, o núcleo do ideário reformista
de maior justiça social no espaço urbano já estava presente, contudo, ”um ideário mais amplo, que fosse bem além da
questão da habitação e inclusive reflexões sobre instrumentos, só viria a se constituir duas décadas após o encontro de
Petrópolis”(SOUZA, 2013, p. 157; grifo do autor).
67 O MNRU era formado inicialmente por “setores da igreja de tendência progressista, por setores não governamentais e
técnicos de assessoria aos movimentos urbanos e pelas próprias lideranças de movimentos urbanos” (MARICATO, 2000, p.
143). Santo Amore (2013, p. 42) relata que os movimentos urbanos faziam-se representar por meio de entidades como a
Federação de Órgãos de Assistência Social e Educacional (FASE), a Articulação Nacional do Solo Urbano (ANSUR),
Movimento de Defesa dos Favelados (MDF), Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas (FNA), Federação Nacional de
Engenheiros (FNE). O autor conclui que “o rol de entidades revela que os setores de [Organizações não governamentais]
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[...] um conjunto articulado de políticas públicas, de caráter redistributivista e
universalista, voltado para [...] reduzir os níveis de injustiça social no meio urbano
e promover uma democratização do planejamento e da gestão das cidades
(objetivos auxiliares ou complementares, como a coibição da especulação
imobiliária, foram e são, também, muito enfatizados). SOUZA (2013, p. 158, grifo
nosso)

Com a inserção do capítulo de Política Urbana na CF1988 e a sua regulamentação posterior, por meio
do Estatuto da Cidade, em 2001, parte das propostas do MNRU foi contemplada, com destaque para
a regulação de instrumentos urbanísticos, redistributivos e regulatórios, e também para a gestão
democrática das cidades.
A partir do novo marco regulatório da política urbana, instrumentos como as ZEIS poderiam ser
instituídos no plano diretor e utilizados para promover a urbanização e recuperação de
assentamentos precários. A Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) poderia contribuir para
uma ocupação mais equilibrada do território e compatível com o estoque de infraestrutura
disponível e, ainda, canalizar recursos para promover a recuperação ambiental de assentamentos
precários e a construção de habitação social e equipamentos urbanos nas periferias das grandes
cidades. Os terrenos não edificados ou subutilizados também poderiam ser delimitados como ZEIS de
vazios, e destinados à produção de Habitação de Interesse Social (HIS), prioritariamente. O PEUC e
seus sucedâneos, IPTU progressivo no tempo e desapropriação-sanção, se incorporados no plano
diretor, teriam o potencial de induzir o uso e a ocupação de imóveis ociosos em áreas centrais e
intermediárias infraestruturadas das cidades, inibindo a periferização, e estimulando o aumento da
oferta de terra urbanizada e moradia. Em suma, com base na nova agenda urbana, ancorada no
princípio da função social da propriedade, os instrumentos redistributivos e regulatórios instituídos
pelo EC teriam potencial para promover uma apropriação menos desigual da terra urbanizada, por
meio da regulação dos mercados de terra excludentes e historicamente especulativos (Klink; Denaldi,
2015), na direção dos objetivos do projeto de Reforma Urbana, de maior justiça social no espaço
urbano. Nesse sentido e contexto, o princípio da função social da propriedade associado ao ideário
reformista pode ser sintetizado no Direito à Cidade, entendido como o direito não apenas à cidade
como lócus do desenvolvimento econômico, mas também como espaço de sociabilidade, de
integração cultural, de redistribuição econômica e de garantia da dignidade humana (FARIA, 2012).
Contudo, parte-se da premissa de que há outros sentidos (ou conteúdos) associados ao conceito. De
acordo com Faria (2013, p. 06), a incorporação da função social da propriedade urbana no arcabouço
jurídico a partir da CF1988 “resultou de um consenso em um campo relativamente ampliado de

ONGs e entidades de classe prevaleciam sobre os setores populares, o que se justificava em função da dinâmica legislativa,
que exigia que os debates e as proposições de emendas tivessem conteúdos técnicos”.
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sujeitos e interesses” e, como consequência, “produziu um conceito aberto em termos de definição,
apesar da restrição instrumental que lhe confere sentido: a subutilização ou não utilização”. Para o
autor, essa condição permitiu que fossem associados diferentes discursos ao termo. O conceito
aberto de ‘função social da propriedade’, central para o ideário da Reforma Urbana, é, portanto, um
conceito em disputa.
De um lado, pode-se dizer que o movimento pela Reforma Urbana preencheu (ou preenche) o
conteúdo da função social da propriedade urbana com a promoção do direito à moradia e da
ampliação e democratização do acesso à terra urbanizada, na medida em que buscou (e ainda busca)
construir a associação entre a função social e as suas bandeiras de luta (FARIA, 2013). Outros autores
associaram o conceito ao entendimento de que o interesse social, ambiental e cultural coletivo deve
prevalecer sobre o direito individual de propriedade e sobre os interesses especulativos (SAULE
JÚNIOR, 2007; MARICATO, 2010).
Por outro lado, o ‘sentido’ da função social da propriedade constante do projeto de lei de
desenvolvimento urbano, o PL 775/1983, que inspirou o Capítulo da Política Urbana na CF1988 68,
teria como fundamento o uso produtivo do espaço urbano. Segundo Faria (2012), a concepção
contida na ideia de ilegitimidade da terra ociosa (apenas) como terra improdutiva, no contexto rural,
conduzida pelo viés economicista, influenciou a noção de função social da propriedade urbana
contida no PL 775/1983. Nesse sentido,
A associação entre uso produtivo do espaço e o capital imobiliário é em geral aceita
como virtuosa, ou pelo menos desejável, na medida em que desencoraja a
manutenção de vazios urbanos, prática que colabora para a extensão do tecido
urbano, a ociosidade dos investimentos públicos e para os custos da urbanização.
(COSTA, 2008, p.87 apud FARIA, 2012).

É nessa perspectiva que o projeto de lei de desenvolvimento urbano, elaborado pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU), durante a Ditadura Militar (1964-1985), já continha
instrumentos fiscais e urbanísticos que teriam a função de permitir maior controle sobre a
propriedade, com o intuito de combater a retenção especulativa da terra e a apropriação privada da
valorização imobiliária urbana, nomeadamente o parcelamento, a edificação e utilização
compulsórios, a desapropriação, o IPTU progressivo e regressivo e a contribuição de melhoria (SILVA
e SILVA, 2005; FARIA, 2012).

68

Há um reconhecimento e consenso em torno da importância e da influência do conteúdo do PL 775/1983, tanto para a
proposta da Emenda Popular de Reforma Urbana como para a consolidação do texto final do Capítulo de Política Urbana na
CF1988 (CARDOSO, 2003; BASSUL, 2010; BONDUKI, 2018; PINTO, 2005). O PL 775/1983 é identificado por muitos autores
como o embrião do Estatuto da Cidade (BASSUL, 2010; MARICATO, 2010; RIBEIRO, 2003).
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Considerando-se os diferentes sentidos associados ao termo, isto é, de um lado o ideário reformista
e de outro o viés economicista, o conceito de função social da propriedade também pode ser lido a
partir da contradição que caracteriza o Estado capitalista: de um lado, a função social da propriedade
visa garantir as exigências de reprodução social, na direção da desmercantilização da propriedade.
Por outro lado, e em sentido contrário, visa garantir a adequada mercantilização da propriedade,
servindo aos interesses da acumulação do capital 69. Na mesma direção, Moroso et al. (2019)
apontam que “a função social, uma concepção em disputa, é sempre relacional envolvendo o que se
entende por comum, bem comum, interesse comum, de um lado, e de propriedade e mercadoria, de
outro”.
Desde a transição do sistema feudal para o sistema capitalista, no início da idade moderna, a terra
deixou de ser um direito e passou a ser tratada como uma mercadoria 70. Na atual fase do capitalismo
financeirizado, a terra concorre com outros ativos, acentuando o seu papel para a acumulação: os
investidores podem comparar e decidir entre os rendimentos das opções e ações do setor imobiliário
e os rendimentos de outros ativos71 (HAILA, 2016). A predominância da eficiência econômica, isto é,
do interesse individual, e do que pode ser extraído de renda a partir da propriedade privada,
ofuscam as necessidades coletivas. Para Moroso et al. (2019, p. 451):
[...] as contradições decorrentes das tentativas de universalizar a forma mercadoria tornam
necessárias organizações que ultrapassam a lógica da forma mercadoria por meio de políticas
de bem estar e a desmercantilização de certos bens e serviços.
Assim, bem estar social, interesse social, interesse público, função social são sempre termos
em disputa. Tudo isso se reflete no conflito entre mercantilização e desmercantilização da
propriedade.

Nesse sentido, o cumprimento da função social da propriedade conformada pela regulação pública
vinculada aos Planos Diretores e materializada na aplicação dos instrumentos não é capaz de superar
os conflitos entre mercantilização e desmercantilização da propriedade privada, no contexto de sua
subordinação à lógica capitalista.

69

Santos Junior, 2018.
As práticas de parcelamento e ‘enclosure’ mudaram a natureza da terra, que passou de uma fonte de subsistência para
uma ‘mercadoria’, um ‘objeto’ a ser comprado e vendido (HAILA, 2016).
71 Haila define essa renda como ‘renda derivativa’: títulos de terra e hipotecas têm sido securitizados possibilitando a
compra e a venda de ações imobiliárias no mercado de ações.
70
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2.3 A função Social da Propriedade Urbana e os Planos Diretores
pós-EC: a materialização do conceito
Os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade teriam a finalidade de fazer cumprir a
‘função social da propriedade urbana’. Dito de outra forma, “a razão de utilização dos instrumentos
está na sua relação com o cumprimento da função social da propriedade e, consequentemente, nas
estratégias de desenvolvimento urbano previstas no plano diretor” (SANTOS JUNIOR; MONTANDON,
2011).
A Constituição Federal, ao contrário do que fez ao disciplinar a propriedade rural, não definiu
parâmetros explícitos que caracterizem o cumprimento da função social da propriedade urbana. Ao
invés disso, delegou aos municípios, por meio de seus planos diretores, o papel de estabelecer as
condições que determinam a função social em cada caso (DENALDI et al., 2015a). Tanto a CF (Art.
182) como o EC (Art. 39) definiram que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor” (BRASIL,
1988, 2001). A partir do marco regulatório vigente, portanto, a aplicação dos instrumentos
urbanísticos demandaria que cada município definisse o conceito de ‘função social’ e os parâmetros
para sua materialização, associados às diretrizes e objetivos da política urbana local. Nesse sentido, a
análise da efetividade dos instrumentos redistributivos e regulatórios também relaciona-se com o
conceito de ‘função social da propriedade urbana’ incorporado nos planos diretores pós-EC, uma vez
que tal conceito deve (ou ao menos deveria) orientar as finalidades de aplicação dos instrumentos.
Na pesquisa desenvolvida pela ‘Rede Nacional de Avaliação e Capacitação para Implementação de
Planos Diretores Participativos’72, Oliveira e Biasotto (2011) revelaram que a noção de função social
da propriedade nos planos diretores pós-EC assumiu dois contornos ou formatos.
No primeiro deles, a função social da propriedade urbana constitui um princípio geral e
frequentemente esvaziado, por não ter sido traduzido em definições específicas (ou parâmetros) de
uso ou ocupação do solo. Segundo os autores,
Os planos não avançaram no sentido de conferir precisão ao conceito, nem de
instituir disposições que propiciassem sua concretização.

72

Pesquisa para avaliação dos Planos Diretores desenvolvidos pelos municípios brasileiros, após a edição do EC e até 2009,
através de metodologia específica que possibilitou a aferição qualitativa do conteúdo dos planos e sua correspondência
com os preceitos do Estatuto da Cidade. O Projeto foi desenvolvido através de um convênio estabelecido entre o Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) e o Ministério das Cidades (SANTOS JUNIOR; MONTANDON, 2011).
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[...] evidencia-se que os conceitos e diretrizes relacionados à função social da
propriedade urbana “raramente refletiram-se em zoneamentos, nos parâmetros
urbanísticos, na regulamentação dos instrumentos de política fundiária ou na
definição de políticas e medidas voltadas para promover a democratização do
acesso à terra urbanizada e bem localizada. (OLIVEIRA; BIASOTTO, 2011, p. 58-59)

Já no segundo formato, o conceito de função social da propriedade aparece banalizado, por ser
equiparado a qualquer uso ou ocupação, desde que definidos no ordenamento territorial. Ou seja, os
parâmetros para o seu cumprimento são gerais ou muito genéricos. Pode-se dizer que esse
ordenamento, tanto nos Planos Diretores como na legislação urbanística complementar aos planos, é
definido, na maioria das vezes, pelo uso e ocupação do solo que incide sobre a propriedade urbana.
Em outras palavras, o ordenamento (e também a função social da propriedade, nesse caso) ficaria
reduzido ou restringido ao zoneamento vigente, de acordo com a localização de cada imóvel no
território. À exceção de zoneamentos ditos ou definidos como ‘especiais’, como as Zonas Especiais
de Interesse Social, as ZEIS, ou as Zonas Especiais de Interesse Ambiental, as ‘ZEIA’, o zoneamento
constitui-se em uma definição muito genérica de uso e, portanto, insuficiente para informar como a
função social da propriedade (de cada imóvel) deve ser cumprida.
A ausência ou insuficiência desse conceito pode comprometer o alcance dos instrumentos, uma vez
que não há uma definição concreta dos objetivos pretendidos com a sua utilização.
No caso de Maringá, o Plano Diretor traz a seguinte definição para o conceito de função social da
propriedade:
Art. 7.º A função social da propriedade será cumprida quando o exercício dos
direitos a ela inerentes se submeterem aos interesses coletivos.
Art. 8.º A propriedade urbana cumprirá sua função social quando simultaneamente
atender:
I - às determinações constantes no Plano Diretor e demais legislações correlatas;
II - aos objetivos e estratégias de desenvolvimento definidos no Plano Diretor;
III - à preservação, ao controle e à recuperação do meio ambiente e do patrimônio
cultural, histórico, paisagístico e arqueológico;
IV - aos parâmetros urbanísticos definidos pelo ordenamento territorial
determinado neste Plano e na Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo,
garantindo que a intensidade de uso seja adequada à disponibilidade da infraestrutura urbana, de equipamentos e serviços públicos. (MARINGÁ, 2006, grifo
nosso)

Em sua lei de uso e ocupação do solo, o município adota o modelo de zoneamento ‘funcional’, com
parâmetros e índices urbanísticos que dificultam e restringem o acesso da população de baixa renda
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à terra urbanizada73. O Plano Diretor instituiu as ZEIS de vazios, no entanto, não demarcou imóveis
com esse zoneamento especial, ficando essa tarefa a cargo de lei específica. Também não há
definição de parâmetros para HIS na lei de uso e ocupação do solo. Isto é, observa-se que a regulação
vigente não dialoga como os objetivos e diretrizes definidos no plano diretor para o desenvolvimento
territorial e ambiental do município, no tocante à promoção do acesso à habitação para a população
de baixa renda, colocada como prioritária no plano diretor. No entanto, são esses os parâmetros que,
de forma objetiva, servem (ou irão servir) para a aferição do cumprimento da função social da
propriedade urbana no município. A fim de ilustrar a questão colocada, tomamos como referência o
caso de um imóvel notificado para PEUC que cumpriu a obrigação imposta pelo instrumento. Tratase de imóvel localizado em setor próximo à área central, onde foi construído um edifício destinado
ao uso residencial multifamiliar, voltado à faixa de renda média-alta (Figuras 2.1). Nesse setor da
cidade incide o zoneamento residencial ‘3’ (ZR3), onde é permitido o uso nas categorias unifamiliar,
bifamiliar ou multifamiliar.
Figuras 2.1a – 2.1d: Imóvel notificado na 1ª etapa, com obra concluída e ‘habite-se’ emitido’ –
Edifício Brisas ‘Bella Cittá’

Fonte: Google (2018)

73

A área do lote mínimo é 400 metros quadrados e no caso da ocupação residencial bifamiliar, a fração mínima de terreno
por unidade é de 200 metros quadrados. Nas ZEIS, os lotes mínimos podem apresentar área menor (200 metros
quadrados).
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O Plano Diretor e a legislação complementar ao plano definiram o zoneamento e os parâmetros e
índices urbanísticos que servem para a aferição do cumprimento da função social da propriedade. No
caso apresentado, o imóvel atendeu à legislação vigente, cumprindo portanto a obrigação imposta
pelo PEUC. Pergunta-se: nesse caso, a aplicação do PEUC favoreceu o cumprimento da função social
da propriedade? Quais são os interesses ‘coletivos’ para esse setor da cidade? É possível definir qual
função social que cada imóvel deve cumprir por meio de leis de uso e ocupação do solo?
A análise dos planos pós-EC e de suas aplicações também demonstrou que o sentido de função social
relacionado à promoção do direito à moradia e de democratização do acesso à terra urbanizada,
apesar de predominante na ordem de justificativas para sua adoção, esteve longe de hegemonizar as
orientações de finalidade (FARIA, 2013). Vale lembrar que uma das expectativas em relação a esses
planos diretores seria “a possibilidade de intervenção pública no processo de desenvolvimento
urbano, especialmente no que se refere à promoção do acesso à moradia” (OLIVEIRA; BIASOTTO,
2011, p. 58-59). Para os autores,
A regulamentação, nos planos diretores, dos instrumentos voltados para a
ocupação de áreas vazias ou subutilizadas, a captura e redistribuição da valorização
fundiária gerada por investimentos públicos, a regularização fundiária e a reserva
de área para habitação de interesse social, entre outros, representava novas
possibilidades de democratização do acesso às áreas com boas condições de
moradia.

As constatações ‘dos contornos’ assumidos pela FSPU iluminam a pouca importância conferida ao
conceito: observa-se, por um lado, que a função social da propriedade urbana não está
necessariamente vinculada à democratização do acesso à terra urbanizada” (Faria, 2013), e, por
outro lado, que a materialização das finalidades voltadas ao seu cumprimento, quaisquer que sejam,
vai depender também do conteúdo e da aplicação da legislação urbanística complementar ao plano.
Isto é, sua simples previsão nos Planos Diretores não é suficiente e deve orientar a revisão das leis de
uso, ocupação e parcelamento do solo, como também a regulamentação e a aplicação dos
instrumentos em diálogo direto com as estratégias de desenvolvimento urbano dos municípios.
Portanto, o cumprimento da função social da propriedade urbana na direção do alcance das
finalidades idealizadas pelo projeto de Reforma Urbana, por meio da aplicação dos instrumentos
instituídos pelo Estatuto da Cidade, coloca-se como um desafio ainda maior.
A análise das experiências de aplicação do PEUC apresentadas no Capítulo 1 contribuiu para uma
maior compreensão dos conteúdos da função social da propriedade por trás das finalidades de
utilização dos instrumentos associados ao ideário reformista. Tais experiências reforçam a ideia de
que não é inerente que a função social da propriedade será cumprida (apenas) com aplicação dos
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instrumentos, de um lado, e de que não há nada inerentemente progressista ou regressivo nos
instrumentos do Estatuto da Cidade, por outro lado (KLINK, DENALDI; 2015; KLINK; SOUZA, 2017).
Faria (2013), na mesma direção, defende que “a aplicação dos instrumentos não está vinculada
‘geneticamente’ à reversão de processos de especulação imobiliária próprios da lógica capitalista das
cidades, mas, ao contrário, pode ser funcional a esses processos de valorização”.
Klink e Souza (2017, p. 396) argumentam que, nesse contexto, “a chave teórica alternativa para a
leitura dos impasses da reforma urbana e do ‘urbanismo progressista’ ancora a avaliação dos
instrumentos urbanísticos em uma perspectiva mais ampla, dialogando com a atuação do Estado –
nas múltiplas escalas – assim como com os projetos e estratégias (materiais e imateriais) adotados
pelos demais agentes que influenciam o desenho e a implementação da política urbana”.
Nesse sentido, conclui-se que uma leitura mais aprofundada das experiências de aplicação dos
instrumentos pode lançar luz sobre outras condicionantes que cercam sua implementação, e dessa
forma, contribuir para uma melhor compreensão sobre o alcance e efetividade dos instrumentos
instituídos pelo Estatuto da Cidade na direção do projeto de Reforma Urbana.
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PARTE 2

As trê experiências de
aplicação: Maringá (PR), São
Bernardo do Campo (SP) e São
Paulo (SP)
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Capítulo 3

Estudo de Caso: aplicação do
PEUC e do IPTU progressivo no
tempo em Maringá (20092018)

________________________________________________________
Apresenta-se, no Capítulo 3, a experiência de aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo em
Maringá (PR), entre os anos de 2009 e 2018. O capítulo está estruturado em três partes principais: (i)
desenvolvimento e planejamento urbano no município; (ii) aplicação do PEUC e do IPTU progressivo
no tempo entre os anos de 2009 e 2018; e (iii) respostas dos proprietários notificados e possíveis
efeitos do PEUC no território. As duas primeiras partes têm como referência principal a dissertação
de mestrado da pesquisadora.
A formação e alimentação do banco de dados da pesquisa teve como fonte principal informações
disponibilizadas pela Secretaria de Fazenda de Maringá. Tais dados foram complementados com as
ações dos proprietários no período pós-notificação, identificadas pela pesquisadora por meio de
consulta ao cadastro imobiliário e fiscal do município, durante visitas de campo realizadas entre os
anos de 2014 e 2018.
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3.1 Maringá: desenvolvimento e planejamento urbano
O Município de Maringá localiza-se no norte do Estado do Paraná, na Região Sul do país, e possui
aproximadamente 357 mil habitantes (IBGE, 2011), sendo 95% do total em área urbana. Apresenta
território de 487 quilômetros quadrados dividido entre áreas urbana e rural (Figura 3.1). A área
urbana, com 141 quilômetros quadrados, é formada pelo Distrito Sede de Maringá e pelos Distritos
de Iguatemi e Floriano e abriga população de 350.653 habitantes (densidade: 2.487 hab/km²; 24,87
hab/ha). A área rural, com pouco mais de 340 quilômetros quadrados, abrange cerca de 70% do
território do município e abriga população de 6.424 habitantes (densidade: 19 hab/km²; 0,19
hab/ha).
Figura 3.1 - Município de Maringá (PR)

Fonte: Brajato (2015).
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A cidade é cortada pela Rodovia Federal BR376, pela Rodovia Estadual PR317 e pela antiga Rede
Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA). O município integra a Região Metropolitana de
Maringá (RMM) na condição de cidade polo.
A Região Metropolitana de Maringá (RMM) foi criada por meio da Lei Estadual Complementar nº 83,
de 17 de julho de 1998 (Paraná, 1998), e atualmente reúne 26 municípios no total 74: apesar de
legalmente instituídos como região metropolitana, não se constituem de fato como tal. Trata-se, na
realidade, de um aglomerado urbano, com população total de pouco mais de 700 mil habitantes
(IBGE, 2011), no qual se verificam diferentes níveis de integração entre a cidade polo e os municípios
do entorno. Maringá apresenta indicadores de renda, crescimento econômico, organização
institucional, demografia e violência urbana, entre outros, diferenciados dos demais municípios que
integram a Região Metropolitana. De acordo com Brajato (2015), o município sustenta seu
protagonismo no contexto regional pelos seguintes motivos: mantém crescimento demográfico
contínuo, com taxas superiores às médias dos demais municípios da RMM; responde por 60% da
riqueza total produzida na região75; apresenta o maior valor de rendimento domiciliar médio mensal
entre os municípios da RMM (1,65 vezes maior que a média regional); constitui-se no destino de
78,42% dos 79 mil deslocamentos diários para estudo ou trabalho que ocorrem na região (cerca de
60 mil deslocamentos) e recebe uma população de 30 mil pessoas, diariamente, que se dirige à
cidade para trabalhar. Esses deslocamentos também se relacionam com o fato de as cidades vizinhas,
principalmente Sarandi e Paiçandu, abrigarem expressiva parcela da população de menor renda que
trabalha na cidade polo, mas que não consegue ter acesso a uma moradia no seu território 76.
As condições de acesso ao mercado formal de Maringá inviabilizaram a
permanência da população de menor renda na cidade.
[...]
A cidade acabou definindo uma espacialidade que separou os moradores conforme
suas possibilidades econômicas de acesso ao solo urbano e, ao fim, segregou-os
num limite tão extremo que os grupos de renda baixa da população só
encontraram possibilidade de moradia fora dos limites da cidade, no entorno
metropolitano. (RODRIGUES, 2004)

74

Na sua criação, a RMM era formada pela cidade polo e pelos municípios de Sarandi, Paiçandu, Marialva, Mandaguari,
Mandaguaçu, Iguaraçu e Ângulo. Com o passar dos anos, outros 18 municípios foram integrados à região metropolitana:
Floresta, Dr. Camargo, Itambé, Astorga, Ivatuva, Bom Sucesso, Jandaia do Sul, Cambira, Presidente Castelo Branco, Flórida,
Santa Fé, Lobato, Munhoz de Mello, Floraí, Atalaia, São Jorge do Ivaí, Ourizona, e Nova Esperança.
75 Na cidade polo, a riqueza é gerada predominantemente no setor terciário (62,49%), seguido da indústria (35,38%). O
setor primário representa apenas cerca de 2% da riqueza produzida pelo município (RODRIGUES; GODOY; SOUZA, 2015, p.
79). Nos demais municípios da RMM, a riqueza é gerada no setor primário ou secundário.
76 Principalmente pela legislação urbanística menos restritiva: os produtores imobiliários que atuam em Maringá atuam
também nos municípios vizinhos, ofertando um produto mais acessível à população de menor renda (SILVA, 2015).
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Segundo Silva, Savi e Zapi (2011, p. 6), “dentre as principais questões regionais, a que mais se destaca
é a da desigualdade entre os municípios”. Os autores apontam que, durante a formação do
aglomerado urbano, “processos de segregação socioespacial foram os definidores dessa
espacialidade desigual, especialmente na área conurbada, formada pelos municípios de Maringá,
Sarandi e Paiçandu” (Figura 3.2).
Figura 3.2 - Aglomerado urbano formado por Maringá, Sarandi e Paiçandu

Fonte: Brajato (2015).

O processo de direcionamento das famílias de menor renda para os municípios do entorno,
característico da formação e expansão desse aglomerado urbano, tem possibilitado que Maringá se
consolide na região como um município com inexpressiva produção informal de moradia, ou seja,
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sem favelas ou ocupações irregulares77. Essa condição tem alimentado o “marketing” de atração de
novos investidores e novos moradores para a cidade.

Formação e desenvolvimento urbano
Maringá foi planejada como uma cidade nova, em 1947, pela Companhia de Terras Norte do Paraná
(CTNP), que implantou um conjunto de cidades para viabilizar estratégia de ocupação da região norte
do Paraná78. A cidade foi idealizada por meio de um plano urbano moderno (Figura 3.3), traçado por
Jorge de Macedo Vieira (CORDOVIL, 2010). Destacam-se como principais características do plano
urbano inicial sua adequação à topografia do sítio natural e o zoneamento rigoroso proposto.
Figura 3.3: Anteprojeto para a cidade de Maringá elaborado em meados da década de 1940

Fonte: Acervo do Museu Bacia do Paraná79 (apud Cordovil e Rodrigues, 2012).

77

Os poucos núcleos que se formaram na cidade na década de 70 foram “erradicados” pelo poder público local, que atua
fortemente no controle da produção informal na cidade (RODRIGUES, 2004; 2015).
78 A região norte do Paraná tem sua ocupação urbana associada à expansão da cultura cafeeira, proveniente do Estado de
São Paulo. A partir de 1930, os planaltos ocidentais daquele território abrigaram a implantação de uma rede de cidades, ao
longo da estrada de ferro da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA), empreendida por uma companhia de
capital inglês, a Parana Plantations Limited, e sua comissária em terras brasileiras, a Companhia de Terras Norte do Paraná
(CTNP) (BRAJATO, 2015). Amorim (2015, p.55) registra esse processo como “produto de um empreendimento capitalista de
escala regional no que diz respeito à implantação, mas articulado diretamente à escala internacional na sua concepção e
viabilização, tendo à sua frente as estratégias privadas de organização do espaço no intuito de implantar cidades e vendêlas”. Além de Maringá, também foram implantadas as cidades de Londrina, Umuarama e Cianorte, na qualidade de núcleos
urbanos de maior importância econômica, a uma distância de 100 km entre eles, e núcleos menores, a cada 15 km.
79 Detalhamento da fonte original de consulta não informado pelos autores.
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Já na década de 50, tem início a expansão horizontal do núcleo urbano, para além do limite do plano
inicial, por meio da implantação de novos loteamentos destinados à população de menor poder
aquisitivo, em áreas onde o valor da terra era mais baixo em relação às áreas mais centrais e com
infraestrutura (CORDOVIL, 2010). Esse processo, intensificado na década de 70 por meio da
construção de conjuntos habitacionais com recursos do Banco Nacional da Habitação (BNH), e
facilitado pela ampliação sucessiva dos limites do perímetro urbano, resultou na formação de vazios
e na dispersão da ocupação urbana, desarticulando espacialmente a parte consolidada da cidade e a
periferia que se formava (SILVA, 2015). Para Garcia e Cordovil (2015, p. 16), “as verbas federais
induziram na malha planejada problemas semelhantes aos apresentados pelas cidades brasileiras,
como os vazios urbanos e a localização de conjuntos habitacionais em áreas periféricas” e que “a
dinâmica imobiliária, no caso da expansão de Maringá, apresentou um maior poder de
transformação e direcionamento da morfologia urbana do que um padrão de desenho urbano”. Cabe
destacar que parte dos vazios era formada por terrenos ocupados por plantações que, mesmo depois
de inseridos no perímetro urbano, mantiveram o uso agrícola. Durante o processo contínuo de
expansão urbana, adotou-se como modelo de ocupação o padrão horizontal de baixa densidade
construtiva e demográfica, inspirado nas zonas residenciais do plano urbano inicial. Esse padrão
consolidou-se como referência urbanística da cidade, sendo considerado por dirigentes municipais e
agentes imobiliários locais como “o ‘DNA’ de Maringá”, que garante qualidade ambiental e urbana à
cidade. Portanto, um dos principais produtos do mercado imobiliário local é o “lote urbanizado”, que
demanda oferta permanente de terras urbanizáveis.
O crescimento de Maringá também contou com processo de verticalização, concentrado na área
central da cidade. Esse processo foi facilitado pela legislação urbanística vigente no município e
financiado inicialmente pelo excedente da produção cafeeira e de atividades comerciais. Na década
de 1980, o fortalecimento da agroindústria local injetou capital substancial no município,
amortecendo a crise nacional na região e, entre os anos de 1980 e 1989, foi construído expressivo
número de edifícios residenciais verticais, dentre os quais os primeiros condomínios de alto padrão
da cidade. Ainda na década de 1980, iniciou-se o projeto posteriormente denominado “Novo
Centro”, concebido a partir da solução de rebaixamento da via férrea na região central, para
solucionar problemas de mobilidade na direção norte da cidade 80. Destaca-se que no “Novo Centro”,
região gravada como Zona Especial 1 (ZE1) no Plano Diretor vigente, incide o maior potencial
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De acordo com Silva (2015, p. 148), o Novo Centro configurou-se como “uma estratégia na direção da especulação
imobiliária, constituindo-se em vetor de expansão e valorização do solo promovida por meio do discurso da reestruturação
urbana”.
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construtivo sem aplicação de Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC): o coeficiente de
aproveitamento (CA) é igual a 6,0.
Os sinais de saturamento do projeto têm impulsionado o setor imobiliário local a buscar uma nova
frente de expansão para as atividades imobiliárias. Uma das apostas recentes do setor constituiu-se
no empreendimento denominado Novo Centro Cívico Eurogarden 81. A área de implantação do
empreendimento, formada pelo antigo aeroporto da cidade (imóvel público) e terreno adjacente
(imóvel particular), foi gravada no Plano Diretor como Zona Especial 16 – Centro Cívico (ZE16), onde
são permitidos os usos residencial multifamiliar, de comércio e serviços, como no Novo Centro, mas
o CA básico é 1,4, podendo chegar no máximo a 4,5 com OODC.
Nas últimas décadas, Maringá vem sustentando forte crescimento demográfico, com taxas
superiores às médias do estado e do país: no período 2000-2010, a taxa média geométrica de
crescimento da cidade polo foi quase 2,5 vezes à do estado 82. O crescimento demográfico da cidade
pode ser explicado por um conjunto de fatores, dentre os quais: (i) condição de Maringá como polo
regional; (ii) existência de setor agroindustrial forte que, com o crescimento econômico vivenciado
pelo país a partir de 2006, possibilitou a ampliação da capacidade produtiva de empresas existentes
e a atração de novas empresas, o que resultou na chegada de novos profissionais à cidade; (iii)
consolidação de um polo universitário forte que atrai estudantes de outras localidades, sendo que
parte acaba optando por se fixar na cidade 83; (iv) marketing “agressivo” para atração de
investimentos e população para a cidade, fundamentado, entre outros fatores, na boa qualidade
ambiental e urbana, no clima agradável e no bom padrão de segurança oferecido por Maringá
(BRAJATO, 2015).

Estrutura espacial
Em relação à estrutura espacial, o município mantém ainda hoje muitas das características da
ocupação inicial: avenidas amplas e densamente arborizadas, fundos de vale preservados ao longo
dos cursos d’água que cortam a cidade e sistema de áreas verdes formado por parques e unidades de
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Amorim (2015, p. 149) registra que a concepção desse novo empreendimento teve início em 2011, quando um grupo de
empresários e políticos locais, organizado sob a forma de uma sociedade de propósito específico, encomendou junto ao
escritório francês “Archi5” um projeto urbanístico de edifícios multiuso. Trata-se de um novo bairro planejado que tinha
por objetivo “a construção de aproximadamente 90 torres de edifícios de até 250 metros de altura, dentre outras
construções, tais como shoppings centers, espaços de lazer, além da área destinada para incorporar o Centro Cívico”
(VICENTE, 2012 apud AMORIM, 2015, p. 149).
82 A taxa média geométrica de crescimento (TMGC) do município, entre os anos de 2000 e 2010, foi de 2,15. Já para o
estado e para o país, a TMGC, no mesmo período, alcançou 0,88 e 1,17, respectivamente.
83 No total, são oito universidades privadas, além da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Segundo depoimento de
dirigente municipal, a população universitária corresponde a aproximadamente 13% da população total de Maringá
(BRAJATO, 2015).
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conservação internas à área urbana. Esses elementos, somados ao baixo índice de verticalização da
cidade, propiciam uma elevada qualidade do espaço urbano. No entanto, a área do plano inicial
destaca-se do restante da cidade, principalmente pelo traçado do sistema viário e pela presença dos
bosques urbanos (Figuras 3.4), o Parque do Ingá e o Bosque II, além do Horto Florestal.
Figuras 3.4a e 3.4b: Vistas do plano urbano inicial, com destaque para os bosques urbanos

Fonte: Portal Cidades em fotos (2016); Portal UEM (2016).

A expansão do núcleo inicial da cidade na direção norte do perímetro urbano, desde sua fundação,
resultou em problemas de mobilidade, principalmente para a travessia da barreira formada pela
ferrovia e pela rodovia federal que cortava a cidade no sentido leste-oeste. Para solucionar esses
problemas, o poder público implantou duas obras de impacto: (i) o rebaixamento da ferrovia, que
deixou de ser de superfície e passou a ser subterrânea na região central da cidade,bdando origem à
“Zona Especial 1 - Novo Centro” e, (ii) a construção do Contorno Norte, com o objetivo de desviar o
tráfego de caminhões e veículos que atravessavam a cidade em direção a outros municípios, por
meio da Rodovia Federal84. O Contorno Norte integra anel viário localizado nas proximidades da
divisa entre o perímetro urbano e a área rural do município, que interliga as rodovias que cruzam
Maringá. Até recentemente, a cidade contava apenas com o trecho sul do anel viário (Contorno Sul).
Em contraste com a forte dinâmica do mercado imobiliário local, o perímetro urbano de Maringá
abriga antigas chácaras de lazer, localizadas nas proximidades da área central, que datam da época
de formação da cidade. Há também chácaras e sítios que apresentam atividade agrícola familiar
regular, às vezes de subsistência, em perímetros delimitados como área urbana, mas que conservam
características rurais. Além disso, há um número expressivo de vazios urbanos (glebas não
parceladas), e terrenos não edificados nos loteamentos e condomínios existentes em diversos
bairros consolidados da cidade. O déficit habitacional do município está calculado em 10.587
unidades habitacionais (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013). No período recente foram construídos

84

As obras do Contorno Norte, iniciadas em 2008, foram concluídas em 2014.
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conjuntos habitacionais para atendimento de famílias com renda de até três salários mínimos, com
recursos do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) - Faixa 1 e da Companhia de Habitação do
Paraná (COHAPAR). Esses conjuntos estão localizados fora do Distrito Sede, nas áreas periféricas da
cidade e em áreas rurais lindeiras ao perímetro urbano 85, mas principalmente no Distrito de Floriano,
no limite sul do município. O maior estoque de glebas urbanizáveis internas ao perímetro urbano
está localizado nas porções oeste, sudoeste e sul do município. Sobre novos projetos estratégicos
relacionados ao desenvolvimento urbano, cabe registrar que o poder público vem implantando,
desde 2015, novo parque industrial na área rural denominado ‘Cidade Industrial’, na porção sul do
município, em área de cerca de 2,5 milhões de metros quadrados, com previsão de abrigar também
outros usos, entre os quais o uso residencial multifamiliar. Ainda, o município prevê a implantação de
um parque ambiental nas proximidades do novo parque industrial, além de polo aeronáutico nos
lotes lindeiros ao aeroporto. Na Figura 3.5 encontram-se representados os elementos estruturadores
do espaço urbano, além da localização dos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1.

85

Aprovação do parcelamento do solo condicionada à doação compulsória de percentual de lotes do empreendimento ao
Fundo Municipal de Habitação (FMH) (BRAJATO, 2015).
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Figura 3.5: Elementos estruturadores do espaço urbano

Fonte: Brajato (2015).

Planejamento e regulação urbana no período pós-Estatuto da Cidade
A partir de 2001, a consolidação do novo marco regulatório para a política urbana nacional ensejou a
elaboração de um novo plano diretor em Maringá, à luz dos princípios, conceitos e instrumentos
instituídos pelo Estatuto da Cidade 86. O Plano Diretor aprovado após a edição do Estatuto da Cidade
(EC), Lei Complementar nº 632, de 06 de outubro de 2006, definiu os princípios da função social da

86

O processo de elaboração do Plano Diretor pós-EC foi desenvolvido entre os anos de 2003 e 2006, em duas etapas
distintas, e perpassou duas administrações municipais. A primeira etapa, durante a gestão do Partido dos Trabalhadores
(2001-2004), contou com ampla participação da população e resultou no Projeto de Lei n.º 838/2004, que não chegou a ser
tramitado. A segunda etapa teve início na gestão de Silvio Barros II, do Partido Progressista, que retomou o debate a partir
do documento consolidado no antigo PL. Cordovil e Rodrigues (2010) registram que a rediscussão do Plano Diretor foi feita
por uma comissão nomeada pelo prefeito, formada por “um grupo de cerca de 10 membros, a maioria, técnicos do poder
público e da sociedade civil, pois não se admitiu convocar representantes que não tivessem formação na área”.
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propriedade urbana e da gestão democrática da cidade, incorporou instrumentos de política urbana
previstos e regulamentados pelo EC, como as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 87, o
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e sucedâneos, entre outros
instrumentos, e criou o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão do Território (CMPGT). Em
relação ao ordenamento territorial, o Plano Diretor definiu um macrozoneamento para o município:
o perímetro urbano foi subdividido em cinco Macrozonas – de Consolidação, de Qualificação,
Industrial, de Proteção Ambiental e de Contenção – e o perímetro rural foi subdividido em três
Macrozonas: de Transição, de Proteção do Manancial e Rural. Destaca-se a criação da Macrozona
Urbana de Contenção (MUCON), com papel relevante na inibição da expansão urbana, constituindo
faixa de transição entre os perímetros urbano e rural do município. Para a MUCON, foram
estabelecidos parâmetros para parcelamento do solo e índices de ocupação mais restritivos do que
para as demais macrozonas urbanas onde o Plano Diretor definiu como objetivos otimizar a
infraestrutura instalada e consolidar a ocupação urbana, as macrozonas de Consolidação e
Qualificação. Pouco mais de três anos após sua aprovação, o Plano Diretor passou por sua primeira
revisão. A Lei Complementar nº 799, de 12 de janeiro de 2010, que revisou o Plano, introduziu uma
mudança significativa no ordenamento territorial vigente: a Macrozona Urbana de Contenção
(MUCON) foi transformada em Macrozona Urbana de Ocupação Imediata (MUOI). Os novos
objetivos estabelecidos para essa porção do território, inicialmente destinada à contenção da
expansão urbana, passaram a consistir, basicamente, no incentivo à sua ocupação. Os parâmetros
para parcelamento do solo e os índices urbanísticos definidos inicialmente para a MUCON também
foram alterados com a instituição da MUOI, e equiparados aos das macrozonas de Consolidação e
Qualificação: a área do lote mínimo foi reduzida de dois mil para 400 metros quadrados e o
Coeficiente de Aproveitamento (CA) aumentou de 1,0 para 1,4. Na Figura 3.6, apresenta-se o
macrozoneamento vigente após a revisão do Plano Diretor.
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Apesar de previsão no Plano Diretor, o município não demarcou nenhum perímetro como ZEIS, e remeteu a instituição de
Zonas Especiais de Interesse Social à aprovação de legislação específica.
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Figura 3.6: Macrozoneamento vigente após revisão do Plano Diretor em 2010

Fonte: MARINGÁ (2010).

A alteração promovida no macrozoneamento respondeu à crescente demanda por terras
urbanizáveis durante o período de aquecimento do setor imobiliário e aumento da oferta de crédito
e financiamento, especialmente com o programa federal MCMV. Tomando-se como referência
entrevistas realizadas com dirigentes municipais, é possível afirmar que a instituição da MUCON, em
2006, contribuiu para a supervalorização dos vazios urbanos localizados nas áreas mais centrais da
cidade e/ou nas áreas urbanas com melhor oferta de infraestrutura (BRAJATO, 2015). Assim, a
liberação da Macrozona de Contenção para Ocupação Imediata teve como objetivo principal permitir
a ocupação dos vazios existentes, internos ao perímetro urbano, ainda que periféricos, para ampliar
a oferta de terra urbanizável, mantendo-se os limites do perímetro urbano, isto é, descartando-se
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nova ampliação. Se por um lado, houve intenção de que a ocupação dos vazios existentes, centrais
ou periféricos, era prioritária para a manutenção da cidade “compacta”, por outro lado, a revisão do
Plano, em sentido contrário, também introduziu três novos dispositivos voltados à ocupação da área
rural para fins urbanos: (i) criação da Área Industrial 3, para implantação de novos parques
industriais nas Macrozonas Urbana ou Rural; (ii) criação das Zonas Especiais de Loteamentos
Fechados na Macrozona Rural; e (iii) permissão de parcelamento do solo para fins urbanos, em
terrenos situados na área rural, lindeiros ao perímetro urbano. Essas alterações têm potencial para
incentivar a expansão da cidade na direção da área rural, além de promover e até favorecer a
dispersão urbana. Em síntese, a revisão do Plano Diretor ocorrida no ano de 2010 abriu novas frentes
para a atuação do mercado imobiliário no município, com a substituição da MUCON pela MUOI, mas
também com as novas possibilidades de ocupação da área rural para fins urbanos. Evidencia-se, em
alguma medida, a retomada do modelo de urbanização vivenciado pelo município durante as
décadas de 1970 e 1980, quando a malha urbana foi ampliada e se expandiu, deixando para trás
vazios que se valorizaram e alimentaram o processo de especulação imobiliária. Ainda em relação à
legislação urbanística, cabe registrar que os padrões restritivos previstos desde a fundação da cidade,
que incentivaram a ocupação horizontal de baixa densidade construtiva e demográfica, e
restringiram o acesso da população de baixa renda à terra urbanizada e à moradia, não foram
alterados, mesmo após a elaboração do Plano Diretor à luz do EC. A legislação complementar ao
Plano, aprovada apenas em 2011, ampliou as exigências para o parcelamento e a ocupação do solo,
tornando-se ainda mais restritiva: definiu novos parâmetros para o lote-padrão residencial, que
aumentou de 300 para 400 metros quadrados88; alterou a fração mínima para o uso bifamiliar, que
passou de 150 para 200 metros quadrados, e reduziu as modalidades de ocupação, suprimindo as
categorias ‘vilas’ e ‘conjuntos residenciais’, que permitiam um maior adensamento construtivo e
demográfico. A nova legislação, além de incentivar a expansão horizontal da cidade, também reforça
a valorização das áreas mais centrais, que concentram os terrenos onde o uso residencial
multifamiliar é permitido mediante o pagamento ou não de OODC e o coeficiente de aproveitamento
(CA) alcança índices entre ‘3,5’ e ‘6’. É importante ressaltar ainda que o zoneamento residencial 2
(ZR2), onde é permitido predominantemente os usos unifamiliar e bifamiliar, incide sobre a maior
parte da área urbana. Nas ZR2, o uso multifamiliar é permitido apenas nos Eixos Residenciais (ERs),
mediante aquisição de potencial construtivo, ou seja, o adensamento e verticalização dependem de
contrapartida financeira, ou OODC (Figura 3.7).

88

Manteve-se dispositivo que permite a utilização de lotes de até 300 metros quadrados, mediante doação de
contrapartida ao Fundo Municipal de Habitação (FMH). Contudo, sua associação com outros parâmetros, especialmente a
fração mínima para o uso bifamiliar, desestimula a oferta de lotes dessa dimensão.
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Figura 3.7 Zoneamento instituído pela Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 888/2011)

Fonte: Prefeitura de Maringá (2015).

Notas sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (CODEM)
e o setor imobiliário local
Maringá conta com um Conselho de Desenvolvimento Econômico, o CODEM, que reúne diferentes
segmentos de grupos empresariais – entidades patronais, comércio, indústria e prestação de
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serviços89. Desde a década de 1990, esse grupo de empresários vem elaborando diretrizes políticas
de desenvolvimento para a cidade, que foram consolidadas nos planos ‘Maringá 2020’ e ‘Maringá
2030’90. Em 2012, os conselheiros do CODEM, com a intenção de avançar na identificação das
vocações econômicas da cidade, decidiram elaborar um novo plano, o “Maringá 2047”. Ainda, a
preocupação do Conselho com o aumento expressivo de novos loteamentos na cidade ensejou
também a contratação de um plano urbanístico. O referido plano, denominado ‘masterplan’, será um
marco comemorativo dos 100 anos da cidade e é fruto de uma parceria entre o poder público e o
CODEM. O Plano “Maringá 2047” conta com duas etapas: (i) elaboração de um plano
socioeconômico pela empresa Pricewaterhouse & Coopers, etapa já concluída; e (ii) produção de um
plano urbanístico, que deverá ser realizado por uma das consultorias internacionais que já estiveram
na cidade91, a fim de chancelarem esse plano no circuito global (BRAJATO, 2015). O Conselho de
Desenvolvimento Econômico de Maringá representa a aliança do poder público com diferentes
setores econômicos da cidade, dentre os quais o setor imobiliário, que resulta em condição política
favorável para implementação dos projetos estratégicos para o grupo. Nesse contexto, o CODEM
configura-se como um espaço seletivo de tomada de decisão, inclusive sobre questões relacionadas
ao desenvolvimento urbano de Maringá.
Sobre o mercado imobiliário, uma das principais características do setor em Maringá é a ausência de
produção informal. Vários autores afirmam que essa situação resulta, em grande medida, da rigidez
do zoneamento e das normas de ocupação do solo elaboradas desde sua fundação (RODRIGUES,
2004; SILVA, 2015; AMORIM, 2015). Outro aspecto que merece ser destacado diz respeito ao
protagonismo dos agentes imobiliários locais. Amorim (2015. p. 166-167) constatou, com base em
pesquisas que tratam da produção imobiliária em Maringá, que “os agentes locais têm mantido sua
importância e papel ressaltados, mesmo num momento de profundas mudanças no setor imobiliário
brasileiro, como ocorreu na década de 2000” e que “as empresas locais são as grandes responsáveis
pelo atendimento dos segmentos de alta renda, cujos produtos imobiliários demandam o
conhecimento das estratégias espaciais e do funcionamento do mercado de terras no município”.

89

O CODEM foi instituído por meio da Lei nº 4.275, de 16 de setembro de 1996 (Maringá, 1996), e é composto por 22
membros sendo quatro representantes do poder público, um representante dos sindicatos de trabalhadores no comércio,
indústria e agricultura e os demais membros são, em sua maioria, representantes de entidades empresariais.
90 O plano de futuro “Maringá 2020”, entre outros objetivos, estabeleceu como ações de curto prazo a instituição da Região
Metropolitana de Maringá (RMM), principalmente em virtude do rápido crescimento das cidades vizinhas, que demandava
soluções conjuntas para os problemas que surgiam em escala regional. Além disso, o plano registrava a intenção de
transformar Maringá em um polo nas áreas da saúde, educação e tecnologia. Já o “Maringá 2030” trouxe objetivos,
diretrizes e estratégias para quatro áreas temáticas: desenvolvimento econômico, meio ambiente, cidadania e cidade. O
objetivo principal para a temática cidade é que Maringá seja “uma cidade que proporcione alto nível de qualidade de vida,
com qualidade urbana, preservação ambiental, sistema de transportes de alto padrão, e que seja segura e moderna,
exportadora de know-how em planejamento urbano, preocupada com o desenvolvimento regional e metropolitano, e com
crescimento populacional ordenado e estabilizado em 500.000 habitantes” (CODEM, 2008, p. 46 apud BRAJATO, 2015).
91 Norman Foster, Archi 5 e Frank Gehry, entre outros escritórios (BRAJATO, 2015).
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Contudo, ao menos duas construtoras ‘de fora’ atuam em Maringá: a A. Yoshii Engenharia, voltada
ao segmento de alta renda, e a MRV Engenharia, voltada ao segmento econômico (SILVA, 2015).
Amorim (2015) aponta que “ao mesmo tempo em que se observam características de um circuito de
financiamento mais restrito e altamente segmentado, observa-se também a financeirização da
habitação social de mercado, intensificado a partir do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV)”.
Além disso, Maringá conta com outra particularidade: a opção pela construção sob a modalidade
condomínio a preço de custo 92. Sua disseminação, segundo Amorim (2015, p. 257), é “um indicador
da solidez do mercado imobiliário local, da capacidade de pagamento disponível e do
entrelaçamento entre os agentes e os investidores individuais”. Para o autor, é possível observar
também a articulação de imobiliárias, construtoras e incorporadoras locais visando a fortalecer suas
atividades, o que lhes possibilita, entre outras coisas, “estender suas forças e influências nos
ambientes representativos de seus respectivos interesses”. O setor imobiliário está presente nas
instâncias participativas que reúnem o empresariado maringaense, como a Associação Comercial e
Industrial de Maringá (ACIM) e o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (CODEM),
como também nos conselhos municipais, notadamente no Conselho Municipal de Planejamento e
Gestão do Território (CMPGT). Além da articulação dos agentes locais, há forte proximidade entre
agentes imobiliários e dirigentes municipais. Vários autores apontam até mesmo a superposição
entre o setor imobiliário e o poder público em estratégias nas quais a própria administração é
beneficiária da valorização imobiliária, uma vez que os próprios formuladores da legislação urbana
são agentes imobiliários ou proprietários nas áreas beneficiadas com investimento e legislação
favorável (RODRIGUES, 2004; SILVA, 2015, AMORIM, 2015). Esse ambiente específico de Maringá,
associado ao crescimento demográfico contínuo, ao aquecimento do mercado imobiliário no período
recente e às alterações na legislação urbanística, tem sustentado um forte dinamismo do mercado
local, que pode ser confirmado pela produção imobiliária nos últimos anos: a área construída
correspondente a obras concluídas e projetos aprovados, entre os anos de 2000 e 2013, somou
aproximadamente nove e 11 milhões de metros quadrados, respectivamente (MARINGÁ, 2011a;
MARINGÁ, 2013a).
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O condomínio a preço de custo é constituído por um grupo de pessoas interessadas em investir em imóveis, modalidade
na qual os participantes pagam suas cotas da construção na proporção das frações ideais do terreno correspondente às
respectivas unidades autônomas, acrescida da taxa de administração da obra à construtora, sem juros de financiamento ou
influência de fortes variações especulativas externas (AMORIM, 2015, p. 258).
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3.2 Aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo em Maringá
(2009 – 2018)
A experiência de aplicação do PEUC em Maringá teve início em 2009, durante o segundo mandato do
Prefeito Silvio Barros II, do Partido Progressista (PP), que administrou Maringá entre 2005 e 2012 e
elegeu seu sucessor, o Prefeito Carlos Pupin, também do PP, para o mandato de 2013 a 2016.
De acordo com Brajato (2015), a aplicação do PEUC em Maringá foi propiciada por uma conjunção de
fatores, dentre os quais se destacam (i) a pressão de membros do Conselho Municipal de
Planejamento de Gestão do Território (CMPGT) para a implementação do novo Plano Diretor e dos
instrumentos voltados ao cumprimento da função social da propriedade; (ii) o perfil do Secretário de
Planejamento e Urbanismo e sua vivência no Conselho Nacional das Cidades, que contribuíram para
o reconhecimento da importância das demandas colocadas pelo CMPGT, e (iii) condição política
favorável do Prefeito, que foi apoiado por seu grupo político na decisão de aplicar o PEUC. Após o
início, a continuidade política foi fator decisivo para que a experiência não fosse interrompida: o
município aplica o PEUC desde 2009 e o IPTU progressivo no tempo desde 2011.
Na sequência, serão apresentados os principais dados e informações sobre a experiência entre os
anos de 2009 e 2018, agrupados em quatro partes principais: embasamento legal; o universo
notificado e a lógica territorial (urbanística); classificação do universo notificado: um novo olhar
sobre os imóveis; e, novo contexto político e a proposta de suspensão da cobrança do IPTU
progressivo no tempo.

3.2.1 Embasamento legal: regramentos do PEUC em Maringá
A aplicação do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) no Município de Maringá
tem como embasamento legal apenas as disposições relativas ao instrumento contidas no Plano
Diretor - Lei Complementar nº 632, de 06 de outubro de 2006 (Maringá, 2006) e em sua revisão
posterior - Lei Complementar nº 799, de 12 de janeiro de 2010 (Maringá, 2010b), por meio dos Art.
110 a 115. Não houve regulamentação suplementar estabelecida por lei específica ou decreto
administrativo do Poder Executivo.
Segundo o conteúdo do Plano, a utilização do PEUC e sucedâneos tem por objetivo, além do
combate à retenção especulativa do imóvel urbano, outras finalidades vinculadas à ocupação do
território e ao ordenamento do crescimento da cidade: (i) otimizar a ocupação de regiões dotadas de
infraestrutura e equipamentos urbanos, inibindo a expansão urbana de Maringá na direção de áreas
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não servidas de infraestrutura, bem como nas áreas ambientalmente frágeis; (ii) aumentar a oferta
de lotes urbanizados nas regiões consolidadas da malha urbana de Maringá; e (iii) combater o
processo de periferização.
Em relação à área de incidência dos instrumentos, o Plano Diretor aprovado em 2006 delimitou
como áreas sujeitas aos instrumentos as macrozonas de Consolidação e Qualificação, que abrigavam
o ‘estoque ocioso’ do município, isto é, glebas não parceladas e lotes vagos não edificados
localizados nos setores centrais e intermediários infraestruturados da cidade, além de parte da
Macrozona Industrial, em consonância com os objetivos de utilização do PEUC previstos no Plano
Diretor. No entanto, a revisão do plano ocorrida em 2010 estendeu a incidência do PEUC para a
recém-criada macrozona de ‘Ocupação Imediata’, o ‘estoque urbanizável’ interno ao perímetro
urbano, no sentido contrário dos objetivos do PEUC. Trata-se de área periférica, que não dispõe de
infraestrutura consolidada em toda sua extensão.
Além das áreas de incidência, o Plano Diretor também estabeleceu os critérios para a caracterização
dos imóveis sujeitos ao PEUC (Quadro 3.1.).
Quadro 3.1.- Maringá: caracterização dos imóveis sujeitos ao PEUC
NÃO EDIFICADOS

SUBUTILIZADOS

i móvel com á rea ≥ 2.000m² e CA = 0

i móvel com á rea ≥ 2.000m² e CA < míni mo
es ta bel eci do pa ra a ma crozona onde s e
s i tua

conjunto de i móvei s , contíguos ou nã o,
de um úni co propri etá ri o, com
s oma tóri o de á rea > 3.000m² e CA = 0

conjunto de i móvei s , contíguos ou nã o,
de um úni co propri etá ri o, com s oma tóri o
de á rea > 3.000m² e CA de ca da i móvel <
míni mo es ta bel eci do pa ra a ma crozona
onde s e s i tua

NÃO UTILIZADOS

edi fi ca çã o des ocupa da há ma i s de
2 a nos

Fonte: Brajato (2015).

Para o enquadramento dos imóveis como não edificados ou subutilizados, o Plano Diretor adotou,
além da conjugação de dois parâmetros básicos - área e coeficiente de aproveitamento -, também a
titularidade de imóveis ociosos, contíguos ou não. Dessa forma, há possibilidade de imóveis com área
inferior ao tamanho mínimo virem a sofrer notificação, desde que pertençam ao mesmo proprietário
e perfaçam uma área superior a três mil metros quadrados em seu conjunto.
O Plano Diretor estabeleceu prazo para o cumprimento das obrigações: um ano para os proprietários
dos imóveis apresentarem projeto de parcelamento ou edificação, após o recebimento da
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notificação, e de dois anos para início e conclusão das obras 93, contados a partir da aprovação do
projeto. Quanto aos imóveis enquadrados como não utilizados, o Plano Diretor definiu que “as
edificações deverão estar ocupadas no prazo máximo de um ano, contado do recebimento da
notificação” (MARINGÁ, 2006; 2010b). Além dessas definições, o Plano Diretor estabeleceu as
situações de exclusão da obrigação de PEUC94 e instituiu (i) procedimentos para notificação dos
proprietários; (ii) possibilidade de estabelecimento de Consórcio Imobiliário entre o poder público e
o proprietário do imóvel notificado95; (iii) previsão de conclusão das obras em etapas, assegurandose que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo; e (iv) condições para
aprovação de projetos 96.
O IPTU progressivo no tempo (IPTUp) também foi previsto no Plano Diretor (Art. 116 a 118). O Art.
116 define os casos de incidência e principais regras para aplicação, reproduzidas do Estatuto da
Cidade, sendo: exigência de lei específica para fixação das alíquotas; fórmula para cálculo da
progressividade; e limite para a alíquota máxima de 15%. Em complementação, o Art. 117 estabelece
os objetivos pretendidos pelo Município com a aplicação do instrumento. Por sua vez, o Art. 118
define as áreas de incidência 97. Em atendimento à exigência contida no Plano, Maringá aprovou
norma específica para regulamentar a aplicação do IPTUp no município, a Lei Complementar nº 827,
de 24 de junho de 2010 (MARINGÁ, 2010c)98.

3.2.2 O universo notificado e a lógica territorial (urbanística)
A notificação dos proprietários de imóveis ociosos ocorreu em duas etapas: a primeira, iniciada no
ano de 2009, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento e Urbanismo (SEPLAN), quase três
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Essa determinação institui prazo exíguo para a execução dos empreendimentos e contraria as disposições do Estatuto da
Cidade, pois a lei federal previu apenas o prazo mínimo de dois anos para o início das obras, no entanto, não definiu o prazo
máximo para conclusão.
94 Imóveis enquadrados em uma das seguintes situações: (i) utilizados para a instalação de atividades econômicas que não
necessitam de edificações; (ii) que exercem função ambiental essencial; (iii) considerados de interesse socioambiental; (iv)
ocupados por clubes sociais ou de lazer ou de associações de classe; (v) utilizados como estacionamento; (vi) integrantes de
massa falida; e (vii) com produção agrícola familiar sem o uso de agroquímicos, cujo proprietário resida no local e não
possua outra propriedade na área urbana do município.
95 Conforme disposições do Art. 46 do Estatuto da Cidade.
96 O Plano Diretor define, em seu Art. 115, parágrafo 3º, que “somente será admitida uma única reapresentação de projeto
para o mesmo lote” e em seu Art. 115, parágrafo 8º, que “somente será aprovado projeto de parcelamento de imóvel se
este estiver condicionado à aprovação de projeto de construção pelo órgão competente do Poder Público Municipal”
(MARINGÁ, 2006; 2010b).
97 Em regra, o conteúdo dos Art. 117 e 118 não é escopo de legislação municipal. Na condição de instrumento sucedâneo, o
IPTU progressivo no tempo deve incidir sobre a mesma área e ser aplicado pelos mesmos objetivos estabelecidos para o
PEUC.
98 Em seu Art. 2º, a referida Lei define que o IPTU progressivo no tempo “constitui imposto real com a finalidade extrafiscal
de assegurar o cumprimento da função social da propriedade predial e territorial urbana, definida no Art. 182 da
Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988”.
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anos após a aprovação do Plano Diretor em 2006, e a segunda, a partir do ano de 2012, já sob a
coordenação da Secretaria de Fazenda e Gestão (SFG) e o Plano Diretor revisado.
De acordo com o banco de dados da pesquisa, no total, entre 2009 e 2014, foram notificados 723
imóveis, com área superior a dois mil metros quadrados, não parcelados, não edificados ou
subutilizados. O conjunto notificado nesse período soma 14,8 milhões de metros quadrados e
corresponde a cerca de 10% de toda a área urbana do município. A Figura 3.8 registra a distribuição
dos imóveis notificados na primeira etapa, identificados por macrozona.
Figura 3.8: Imóveis notificados na 1ª etapa de aplicação do PEUC, identificados por macrozona

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Na primeira etapa foram notificados 105 imóveis localizados nas Macrozonas Urbanas de
Consolidação e Qualificação, que incluem a porção mais central e as áreas com maior oferta de
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infraestrutura na cidade (Figuras 3.9). O conjunto notificado somou aproximadamente 4,2 milhões de
metros quadrados. Segundo depoimento do Secretário de Planejamento que conduziu essa etapa,
priorizou-se o universo de imóveis enquadrados na condição de não parcelados, não edificados ou
subutilizados, com área superior a cinco mil metros quadrados, dentro do zoneamento de interesse:
o objetivo era ampliar a oferta de glebas e lotes para o uso residencial. Observa-se a existência de
uma estratégia territorial que orientou a aplicação do PEUC, na direção de seus objetivos.
Figuras 3.9a e 3.9b: Imóveis notificados para PEUC na 1ª etapa

Fonte: Brajato (2015).

A Figura 3.10 registra a distribuição dos imóveis notificados na segunda etapa, identificados por
macrozona.
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Figura 3.10: Imóveis notificados na 2ª etapa de aplicação do PEUC, identificados por marozona

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Já na segunda etapa de aplicação do PEUC, foram notificados pouco mais de 600 imóveis, com o
correspondente em área a 10,3 milhões de metros quadrados. Trata-se de volume expressivo de
notificações, não somente em quantidade, mas, sobretudo, em área. Diferentemente do ocorrido na
etapa anterior, os imóveis notificados estão distribuídos por todo o perímetro de incidência do PEUC.
Essa constatação indica a ausência de priorização ou de adoção de uma estratégia de escalonamento
das notificações, no espaço e/ou no tempo, em função do tamanho dos imóveis ociosos, mas
principalmente, em relação à localização das áreas notificadas. Também reflete o viés arrecadatório
que a aplicação dos instrumentos assumiu na etapa. Do total notificado, quase 50% - cerca de cinco
milhões de metros quadrados, localizam-se na Macrozona Urbana de Ocupação Imediata (MUOI). A
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maior parte desses lotes, ainda que periféricos, está próxima da malha urbana consolidada (Figuras
3.11).
Figuras 3.11a e 3.11b: Imóveis notificados para PEUC na 2ª etapa, localizados na MUOI, próximos à
malha urbana

Fonte: Brajato (2015).

Entretanto, há grande percentual de lotes notificados que estão separados da malha urbana por
rodovia e pela zona industrial da cidade. Esses lotes estão localizados em área sem infraestrutura
urbana em toda sua extensão, e, em sua grande maioria, destinada ao uso agrícola (Figuras 3.12).
Figuras 3.12a e 3.12b: Imóveis notificados para PEUC na 2ª etapa, localizados na MUOI, afastados
da malha urbana

Fonte: Brajato (2015).

Ressalta-se, como mencionado anteriormente, que há evidências de que o número de imóveis
notificados é ainda maior do que o conjunto apresentado 99. Estima-se que ao menos 107 imóveis
foram notificados a partir de 2014, que somam 1,4 milhão de metros quadrados, e que não constam
do banco de dados da pesquisa. Por fim, registra-se que Maringá iniciou a aplicação do IPTUp em
duas etapas: em 2011, para os imóveis notificados entre 2009 e 2010, e, em 2015, para os imóveis

99

Listagem disponibilizada pela Secretaria e Fazenda à pesquisadora, com os imóveis com incidência de IPTU progressivo
me 2017 apenas em meados de 2018, após a conclusão das visitas de campo no município. Parte dos imóveis constantes da
listagem não estavam computados no banco de dados da pesquisa.
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notificados a partir de 2012. Em 2017, 384 imóveis, com pouco mais de 6, 6 milhões de metros
quadrados no total, estavam sancionados com as alíquotas de IPTU progressivo no tempo.

3.2.3 Classificação do universo notificado: um novo olhar sobre os imóveis
Apresenta-se, na sequência, classificação de todo o universo notificado entre os anos de 2009 e
2014, isto é, considerando-se a primeira e segunda etapas de aplicação do PEUC, segundo os
seguintes critérios100: caracterização da ociosidade (enquadramento dos imóveis como não
parcelados / não edificados, subutilizados ou não utilizados), titularidade (se pessoa física ou pessoa
jurídica) e intervalo de área dos imóveis notificados (apenas não edificados ou subutilizados).
No universo notificado em Maringá, predominam imóveis não parcelados / não edificados, tanto em
número (aproximadamente 65% dos imóveis) como em área notificada (pouco mais de 70% do total)
(Tabela 3.1 e Figura 3.13).
Tabela 3.1 – Maringá: universo notificado (2009-2014) segundo caracterização da ociosidade
TIPOLOGIA

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

NÃO PARCELADOS E NÃO EDIFICADOS

469

64,9%

10.701.868

72,0%

SUBUTILIZADOS

254

35,1%

4.166.711

28,0%

NÃO UTILIZADOS

TOTAL

0,0%

723

100,0%

AC (m²)

0,0%
75.137

0,0%

14.868.578

100,0%

%

100,0%
0,0%

75.137

100,0%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

O conjunto subutilizado é menos expressivo em relação ao total notificado, mas ainda assim
corresponde a um grande volume de área: mais de quatro milhões de metros quadrados notificados.
Vale mencionar que cerca de 50% dos imóveis desse conjunto apresenta área inferior a cinco mil
metros quadrados: 116 de 254 imóveis (chácaras de lazer ou de subsistência). Além disso, o
município não notificou imóveis não utilizados, apesar de previsão legal e da existência de imóveis
nessa condição na antiga zona de indústrias da cidade (ZE18, zona fiscal ‘10’), junto à ferrovia, no
perímetro do plano urbano inicial.

100

Em Brajato (2015) e Denaldi et al. (2015a), o universo de imóveis notificados em Maringá foi classificado segundo (i)
etapa de notificação, com a distribuição de imóveis e área total notificada na 1ª e 2ª etapas, e (ii) macrozoneamento
incidente.
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Figura 3.13 - Maringá: universo notificado (2009-2014) segundo caracterização da ociosidade

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Quanto à titularidade, predominam imóveis de propriedade de pessoas físicas (PF), tanto em número
(pouco mais de 60%) quanto em área notificada (cerca de 70% do total) (Tabela 3.2 e Figura 3.14).
Tabela 3.2 – Maringá: universo notificado (2009-2014) segundo titularidade
TITULARIDADE

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

AC (m²)

%

PESSOA FÍSICA (PF)

452

62,5%

10.424.891

70,1%

43.593

58,0%

PESSOA JURÍDICA (PJ)

271

37,5%

4.443.688

29,9%

31.544

42,0%

TOTAL

723

100,0%

14.868.578

100,0%

75.137

100,0%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Figura 3.14 - Maringá: universo notificado (2009-2014) segundo titularidade

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Outro dado importante observado sobre o universo notificado diz respeito à quantidade de imóveis
por proprietário (Tabela 3.3).
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Tabela 3.3 – Maringá: universo notificado (2009-2014) segundo quantidade de imóveis por
proprietário
Nº IMÓVEIS

PROPRIETÁRIOS

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

1 IMÓVEL

478

478

66,1%

10.509.316

70,7%

2 IMÓVEIS

56

112

15,5%

1.577.136

10,6%

ENTRE 3 E 5 IMÓVEIS

25

90

12,4%

1.805.587

12,1%

ACIMA DE 5 IMÓVEIS

7

43

5,9%

976.539

6,6%

TOTAL

566

723

100,0%

14.868.578

100,0%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Os dados sobre a titularidade dos imóveis revelam que não há concentração de um grande número
de imóveis ou área notificada em nome de um mesmo proprietário: apenas sete proprietários
possuem mais do que cinco imóveis notificados101, sendo que a maioria dos proprietários (478 de
566, ou 86,0% do total) possui apenas um imóvel notificado. A Tabela 3.4 apresenta a distribuição do
universo notificado segundo intervalo de área dos imóveis não edificados e subutilizados.
Tabela 3.4 – Maringá: universo notificado (2009-2014) segundo intervalo de área de terreno
INTERVALO DE ÁREA

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

> 2 MIL A 5 MIL M²

330

45,6%

962.889

6,5%

> 5 MIL A 20 MIL M²

237

32,8%

2.207.575

14,8%

> 20 MIL A 50 MIL M²

101

14,0%

3.160.901

21,3%

> 50 MIL A 100 MIL M²

32

4,4%

2.290.862

15,4%

> 100 MIL A 500 MIL M²

20

2,8%

3.283.121

22,1%

ACIMA DE 500 MIL M²

3

0,4%

2.963.229

19,9%

TOTAL

723

100,0%

14.868.578

100,0%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

A maior parte dos imóveis (330 de 723) apresenta área entre dois mil e cinco mil metros quadrados,
contudo, os imóveis de menor dimensão representam um percentual pequeno da área notificada
(6,5% do total). Por outro lado, apenas três imóveis, com área maior que 500 mil metros quadrados,
somam juntos cerca de três milhões de metros quadrados (quase 20% de toda a área notificada).
Destacam-se os grupos de imóveis com área entre cinco e 20 mil metros quadrados e 20 e 50 mil
metros quadrados que, juntos, respondem por aproximadamente metade do universo notificado

101

O proprietário que apresenta o maior número de imóveis notificados é do setor imobiliário (Argus Empreendimentos
Imobiliários Ltda.), com sete imóveis e área total notificada aproximadamente 630 mil metros quadrados, sendo um deles o
imóvel que integra a ZE16 Novo Centro Cívico Eurogarden, com área aproximada de 585 mil metros quadrados.
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(338 de 723 imóveis) e pouco mais de um terço da área notificada (5,36 milhões de metros
quadrados).
Em síntese, o conjunto notificado é composto, sobretudo, por imóveis não parcelados e não
edificados, de propriedade de pessoas físicas. Em relação à dimensão dos imóveis, destaca-se grande
estoque de terra formado por glebas e lotes com área entre cinco e 50 mil metros quadrados no
perímetro urbano do município. Identificou-se também baixa concentração fundiária, isto é, o
universo de 723 imóveis notificados está distribuído entre um grupo de 566 proprietários.

3.2.4 Novo contexto político e a proposta de suspensão da cobrança do IPTU
progressivo no tempo
A eleição de Ulisses Maia em 2016, candidato a prefeito pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT),
alterou o contexto político local, interrompendo o ciclo de 12 anos de administrações do Partido
Progressista (PP)102. Nesse novo contexto, criou-se a possibilidade de avaliação da experiência de
aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo em curso no município desde 2009 e 2011,
respectivamente.
A partir de 2017, o novo quadro de dirigentes à frente da Secretaria de Planejamento e Urbanismo
(SEPLAN), com base (i) no relato e preocupação dos dirigentes e servidores municipais envolvidos
com a rotina de aplicação dos instrumentos, e (ii) nos resultados da pesquisa contratada pelo
Ministério da Justiça103, que tratou de aspectos da regulamentação e da aplicação do PEUC e do IPTU
Progressivo no Tempo em Maringá, indicou a formação de uma comissão específica para analisar a
implementação dos instrumentos e seus desdobramentos, após longo período de utilização 104. Tal
comissão, denominada ‘Comissão de Estudo e Avaliação Técnica do IPTU Progressivo’, formada por
técnicos da SEPLAN, da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) e da Procuradoria Geral do município (PROGE),
teve como atribuição principal analisar as modificações necessárias à implementação do imposto
progressivo no tempo, com apresentação, ao final do prazo de cinco meses, de parecer com as
alterações pretendidas.
Os trabalhos da comissão técnica resultaram na proposição de projeto de lei visando à suspensão do
lançamento das alíquotas de progressividade sobre o IPTU, a partir do exercício fiscal de 2018, até a

102

Dois mandatos de Silvio Barros II (2005-2012) e um mandato de Carlos Pupin (2013-2016), que não se candidatou à
reeleição. O ex-prefeito Silvio Barros II concorreu ao cargo de prefeito em 2016, pelo PP, perdendo para Ulisses Maia do
PDT no segundo turno, por 41,12% a 58,88% dos votos válidos.
103 Ver Denaldi et al. (2015a).
104 A comissão técnica foi instituída por meio do Decreto Municipal nº 179/2017, publicado no Órgão Oficial do Município
em 07 de fevereiro de 2017.
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revisão do Plano Diretor105. Tal projeto de lei, proposto pelo Poder Executivo, foi enviado à Câmara
de Vereadores já no primeiro ano do mandato do prefeito Ulisses Maia, em agosto de 2017.
É importante mencionar que a grande quantidade de imóveis com incidência de PEUC e IPTU
progressivo no tempo em área com ausência de infraestrutura, com parte utilizada para atividades
agrícolas, estava demandando muito trabalho para as equipes da SEFAZ e PROGE, em função de
recursos administrativos e ações judiciais apresentadas pelos proprietários notificados. Além disso,
estava claro para os servidores o fato de que havia inconsistências na aplicação dos instrumentos e
que a suspensão temporária do imposto progressivo se fazia necessária para não prejudicar (ainda
mais) contribuintes cujos imóveis se enquadravam nas situações em que a incidência de alíquotas
progressivas não guardava correspondência com a natureza urbanística e extrafiscal dos
instrumentos. Em outras palavras, a intenção era ‘interromper’ a experiência por um período, para
que fosse possível refletir sobre os seus resultados, mas principalmente, sobre os problemas
vivenciados em decorrência da aplicação dos instrumentos com a lógica adotada, amparada, em
grande medida, no Plano Diretor vigente.
Registra-se, na sequência, justificativas apresentadas pelo Poder Executivo, constantes da Mensagem
de Lei nº 66/2017, que encaminhou a proposta de suspensão do IPTU progressivo no tempo, em
formato de Projeto de Lei, à Câmara de Vereadores, em 08 de agosto de 2017:
Nos primeiros dias dessa gestão foi constituída (...) comissão (...), que teve como
objetivo analisar as necessárias modificações deste instrumento urbanístico.
Realizadas as reuniões e considerando o estudo de caso realizado pelo Ministério
da Justiça, que indicou equívocos na utilização do IPTU Progressivo na cidade de
Maringá, entendeu-se que há necessidade de rever o instrumento, sobretudo no
que toca a metragem dos imóveis, já que não há distinção entre um terreno
localizado no centro e um próximo da zona rural, por exemplo.
Tais estudos, no entanto, deverão englobar a revisão do Plano Diretor que está na
iminência de acontecer. Contudo, considerando as conclusões da comissão de
estudo, intenta-se suspender a cobrança do tributo como medida paliativa para o
contribuinte maringaense, até que se reestruture essa tributação extrafiscal.
(MARINGÁ, 2017a, grifo nosso)

Por meio da mensagem legislativa, o Poder Executivo também informou à Câmara que o Projeto de
Lei proposto havia sido apresentado e aprovado no Conselho Municipal de Planejamento e Gestão
do Território (CMPGT), em atendimento às determinações contidas no Plano Diretor, e apreciado
pela SEFAZ. De forma complementar, a SEFAZ produziu relatório contendo balanço financeiro do

105 Após

10 anos de sua aprovação, o Plano Diretor de Maringá estava na iminência de sua revisão, conforme perio dicidade
estabelecida pelo Estatuto da Cidade.

134

IPTU Progressivo no tempo, desde 2011, com registro dos valores lançados pela Fazenda municipal,
bem como os valores ‘pagos’ e ‘não pagos’ pelos proprietários notificados (Tabela 3.5).
Tabela 3.5 – IPTU progressivo no tempo: valores lançados e valores ‘pagos’ e ‘não pagos’ (2011–
2016)
RELATÓRIO DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO (VALORES EM REAIS)
ANO

LANÇADO

CANCELADO

ISENTO

SUBTOTAL

(A)

(B)

(C)

(A-B-C)

2011

1.846.061

1.165.837

113.354

2012

2.950.637

1.070.156

323.898

2013

2.287.628

2014

2.861.923

2015

PAGOS

NÃO PAGOS

566.870

234.583

332.288

1.556.583

328.758

1.227.826

2.287.628

387.100

1.900.529

93.080

2.768.843

390.862

2.377.981

7.230.216

1.212.523

6.017.693

1.667.950

4.349.743

2016

9.725.829

15.406

9.710.423

2.427.148

7.283.274

TOTAL

26.902.294

3.557.002

22.908.040

5.436.400

17.471.640

100,0%

23,7%

76,3%

437.252

Fonte: Prefeitura de Maringá (2017).

Os valores apresentados pela SEFAZ apontam alta inadimplência do IPTU progressivo no tempo:
pouco mais de 75% do total lançado entre os anos de 2011 e 2016, relativo às alíquotas progressivas,
não foi pago pelos proprietários notificados.
O projeto de lei proposto pelo Poder Executivo traduziu a intenção da Comissão Técnica, qual seja,
de suspender a aplicação do IPTU progressivo no tempo já no exercício fiscal seguinte, em todo o
município e, portanto, sobre todos os imóveis notificados, até a revisão do Plano Diretor:
Art. 1º Fica suspenso, a partir do exercício de 2018, o lançamento do Imposto
Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo, naqueles imóveis notificados
de acordo com o art. 112 da Lei Complementar Municipal nº 632 de 13 de julho de
2006, até a revisão do Plano Diretor do Município de Maringá. (MARINGÁ, 2017a,
grifo nosso)

Contudo, o Projeto de Lei não foi aprovado com a redação proposta pelo Executivo, recebendo duas
emendas: uma modificativa e outra aditiva. A emenda modificativa 106, apresentada por vereador do
Partido Republicano Brasileiro (PRB), restringiu a suspensão proposta pelo Executivo em função da
área dos imóveis notificados:
Art. 1º Fica suspenso, no exercício de 2018, o lançamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano Progressivo no Tempo para imóveis de até 20 mil m² (vinte mil

106

Emenda modificativa nº 1, de 04 de setembro de 2017, proposta pelo Vereador Paulo Rogério do Carmo. Disponível em:
http://sapl.cmm.pr.gov.br:8080/sapl/sapl_documentos/materia/12006. Acesso em: 07 mai. 2018.
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metros quadrados), notificados de acordo com o art. 112 da Lei Complementar
Municipal nº 632, de 13 de julho de 2006, até a revisão do Plano Diretor do
Município de Maringá. (MARINGÁ, 2017b, grifo nosso)

Na sequência, um grupo de vereadores de diferentes partidos, com base no conteúdo da emenda
modificativa, apresentou emenda aditiva ao PL 107, ampliando (novamente) os casos de suspensão do
imposto progressivo, de acordo com a localização dos imóveis:
Art. 1º (...)
Parágrafo único: Aplica-se também a suspensão de que trata o caput aos imóveis,
qualquer (que) seja a sua área, que estejam localizados em regiões que não
possuam a infraestrutura urbana mínima para parcelamento do solo ou em que a
zona urbana ainda não esteja consolidada. (MARINGÁ, 2017c, grifo nosso)

Em síntese, a Lei Complementar nº 1.088, aprovada pela Câmara de Vereadores em 26 de setembro
de 2017, a lei ‘suspensiva’, estabeleceu a interrupção da cobrança do imposto progressivo no tempo
para todos os imóveis notificados com até 20 mil metros quadrados, mas também para aqueles de
maior dimensão, localizados em áreas da cidade com ausência de infraestrutura ou em zona urbana
não consolidada108. Ou seja, a proposta inicial da Comissão Técnica foi atendida, em sua quase
totalidade, restando para o exercício fiscal de 2018 um número reduzido de imóveis com incidência
de IPTU progressivo no tempo. O recorte de área adotado para aplicação da suspensão da sanção
implicou na exclusão da maior parte dos imóveis notificados, incluindo aqueles localizados nos
setores centrais e intermediários infraestruturados.
Pode-se afirmar, com base nos fatos relatados, que a primeira alternância administrativa ocorrida
após o início da aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo em Maringá constituiu-se em um
ponto de inflexão na experiência em curso: por um lado, resultou em sua suspensão, com potencial
para eliminação de resultados não desejados, e por outro lado, criou a possibilidade de retomada da
utilização dos instrumentos sob nova base normativa, com a iminência da revisão do Plano Diretor 109,
e também sob nova estrutura administrativa para monitoramento e gestão da sua implementação, o

107

Emenda aditiva nº 1, de 19 de setembro de 2017, proposta pelos vereadores Jean Marques, do Partido Verde (PV),
William Gentil, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Belino Bravin Filho, do Partido Progressista (PP) e Odair de Oliveira
Lima,
do
Partido
Humanista
da
Solidariedade
(PHS).
Disponível
em:
http://sapl.cmm.pr.gov.br:8080/sapl/sapl_documentos/materia/12250. Acesso em: 07 mai. 2018.
108 Em que pese a importância da inclusão do conteúdo do parágrafo único, por meio de emenda aditiva, a utilização de
parâmetros definidos de forma imprecisa, como ‘regiões que não possuam infraestrutura urbana mínima para
parcelamento’ ou ‘zona urbana ainda não consolidada’, pode dar margem a interpretações subjetivas e demanda, dessa
forma, regulamentação complementar para possibilitar sua aplicação de forma objetiva.
109 A partir de 2019, teve início o processo de revisão do Plano Diretor, que encontra-se em andamento.
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Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá (IPPLAM) 110, criado no segundo ano da
gestão do Prefeito Ulisses Maia.

3.3 Respostas dos proprietários notificados e possíveis efeitos do
PEUC no território
Até meados de 2018, após quase nove anos do início da aplicação do PEUC, o município não contava
com sistema de controle das ações dos proprietários no período pós-notificação e pós-incidência do
IPTU progressivo no tempo, de forma dinâmica e sistematizada 111. Portanto, os resultados
apresentados nesta seção foram obtidos por meio do cruzamento de (i) informações constantes de
listagem da Secretaria da Fazenda, disponibilizada à pesquisadora durante o ano de 2018, que traz o
registro dos motivos que embasaram o cancelamento ou a suspensão das obrigações, para parte dos
imóveis notificados, e (ii) informações levantadas durante o ano de 2014, atualizadas e
complementadas em março de 2018, pela pesquisadora112. Como em 2014, a ausência de registro e
monitoramento das ações dos proprietários por parte do município demandou nova consulta a
sistema municipal para levantamento das ações entre 2015 e 2018, que foi realizada pela
pesquisadora em março de 2018 113. Além disso, foram realizadas reuniões com dirigentes da
Secretaria de Planejamento e Urbanismo (SEPLAN), Secretaria da Fazenda (SEFAZ)114 e Procuradoria
Geral (PROGE), em duas oportunidades: maio de 2017 e março de 2018 115.

110

O IPPLAM foi criado por meio da Lei Complementar nº 1.117, de 30 de maio de 2018. Disponível em:
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/m/maringa/lei-complementar/2018/111/1117/lei-complementar-n-1117-2018-cria-oipplam-instituto-de-pesquisa-e-planejamento-urbano-de-maringa-designa-suas-atribuicoes-e-pessoal-revoga-dispositivosda-lei-complementar-n-1074-2017-e-da-outras-disposicoes. Acesso em 20 jun. 2018.
111 Em função, principalmente, do viés tributário assumido pela experiência, a partir da segunda etapa de aplicação do
PEUC. Entretanto, a inclusão ou exclusão no IPTU progressivo no tempo têm demandado, necessariamente, em
periodicidade anual, levantamento da situação dos imóveis. Além disso, os resultados dos pedidos de cancelamento ou
suspensão protocolados pelos proprietários notificados, ainda que não padronizados, estão registrados em planilha ‘excel’.
112 O conjunto de informações levantado durante o ano de 2014, que subsidiou a formulação de banco de dados da
pesquisa de mestrado e possibilitou a análise da experiência em Maringá consistia em listagem de 705 imóveis notificados,
perfazendo área total notificada de 14,5 milhões de metros quadrados. Em 2016, a listagem dos imóveis constante do
banco de dados da pesquisa foi revisada, a partir de novas informações fornecidas pela Secretaria da Fazenda e Gestão
(SFG), em 2015. A revisão se deu por meio de (i) exclusão de cadastros imobiliários duplicados, que constavam tanto na
primeira como na segunda etapa de notificação, e (ii) inclusão de imóveis que não faziam parte da listagem inicial, mas
constavam na nova listagem da SFG. Após a revisão, o conjunto notificado aumentou para 723 imóveis, com área total
notificada de 14,8 milhões de metros quadrados.
113 Por meio do número do cadastro imobiliário, foi consultado sistema municipal que contém a relação de processos
administrativos protocolados por imóvel.
114 A partir de 2017, a SFG foi ‘desmembrada’ em duas secretarias: Fazenda (SEFAZ) e Gestão (SEGE).
115 Em maio de 2017, a pesquisadora esteve em Maringá, a convite da Diretora de Planejamento da SEPLAN, para
apresentação dos resultados da sua pesquisa de mestrado e da pesquisa sobre o PEUC e o IPTU progressivo no tempo
contratada pelo Ministério da Justiça, da qual também fez parte, para integrantes da nova administração, dentre os quais o
vice-prefeito e os secretários de Planejamento e Fazenda, e para os membros do Conselho Municipal de Planejamento e
Gestão do Território (CMPGT).
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Em seguida, procedeu-se à classificação dos 723 imóveis do banco de dados em três grupos
principais, segundo o tipo de ação colocada em prática pelos proprietários notificados entre os anos
de 2015 e 2018: ações voltadas ao ‘uso’ aos imóveis (certidão de diretrizes, projeto ou obra); ações
que ‘contestam’ a aplicação dos instrumentos; e imóveis ‘sem ação’. As ações identificadas estão
registradas na Tabela 3.6.
Tabela 3.6 – Maringá: universo notificado segundo ação dos proprietários (2015-2018)
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO TIPO DE AÇÃO

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

PARCELAMENTO DO SOLO

160

22,1%

5.462.332

36,7%

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL

2

0,3%

91.918

0,6%

CONSTRUÇÃO CIVIL

146

20,2%

1.064.334

7,2%

CONTESTAÇÃO

135

18,7%

4.804.873

32,3%

SEM AÇÃO

242

33,5%

2.860.645

19,2%

SUBTOTAL

685

94,7%

14.284.102

96,1%

CADASTRO NÃO ENCONTRADO OU EXCLUÍDO
NOTIFICAÇÃO CANCELADA (PRÓPRIO
MUNICIPAL, EM DESAPROPRIAÇÃO, ATENDE A
LEGISLAÇÃO)

38

5,3%

584.477

3,9%

TOTAL

723

100,0%

14.868.578

100,0%

USO

OUTROS

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Verifica-se que o maior percentual registrado refere-se a ações voltadas ao ‘uso’ dos imóveis, tanto
em número de imóveis (308 de 723 imóveis), como em área notificada (44,5% do total). Nesse
conjunto, destacam-se as ações de parcelamento do solo em andamento, desde loteamentos em
análise prévia, análise final ou aprovados, até subdivisão (ou desmembramento) de lotes localizados
em área com infraestrutura já instalada, como também unificação (ou remembramento) de lotes. Em
segundo lugar, em área notificada, aparece o grupo de proprietários com ação que contesta a
aplicação dos instrumentos: 135 imóveis (18,7% do total), com o correspondente em área a
aproximadamente 4,8 milhões de metros quadrados (quase um terço da área total notificada). Por
fim, registra-se grande quantidade de imóveis com proprietários ‘sem ação’ no período 2015-2018
(242 de 723 imóveis), que respondem por quase três milhões de metros quadrados notificados, ou
19,2% do total. Esse grupo é formado por proprietários sem ação em 2014, que mantiveram a
mesma condição em 2018, mas também por proprietários ‘com ação’ em 2014, tanto relacionada ao
uso do imóvel quanto à contestação da aplicação dos instrumentos, sendo parte excluída do PEUC
pela falta de monitoramento, por parte do município, de ações iniciadas mas que não tiveram
continuidade, e parte mantida com incidência de IPTU progressivo no tempo, cujos proprietários não
apresentaram novas ações entre os anos de 2015 e 2018.
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Para o avanço da pesquisa, é importante e necessário relacionar as ações dos proprietários com a
localização dos imóveis notificados: em outras palavras, busca-se conhecer os efeitos iniciais do PEUC
no território. Vale dizer que, embora a condução da aplicação dos instrumentos na segunda etapa de
notificação tenha sido pautada por uma lógica arrecadatória (ou viés tributário), e não por uma
lógica territorial (ou urbanística), o fato de o município ter notificado todos os imóveis passíveis de
PEUC, praticamente de uma única vez, teve duas implicações diretas. A primeira delas é que os
instrumentos incidiram em áreas não prioritárias para parcelamento ou edificação compulsórios,
com presença de imóveis cumprindo ‘função social’ ou conformando ‘estoque urbanizável’ do
município, não se configurando, portanto, como ‘estoque fundiário especulativo’. A segunda
implicação, por outro lado, é que os instrumentos incidiram sobre imóveis sem uso em áreas
infraestruturadas e bem localizadas do perímetro urbano, que conformam o ‘estoque ocioso’ do
município, isto é, áreas e imóveis em que o PEUC deveria ser aplicado, prioritariamente, para
estimular e induzir o uso e a ocupação do solo nesses setores. Para a espacialização e análise
territorial da ação dos proprietários, propôs-se a divisão do perímetro urbano em cinco setores,
identificados na Figura 3.15, apresentada a seguir.
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Figura 3.15 – Maringá: divisão do perímetro urbano em cinco setores de análise

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

A divisão proposta teve como base as zonas fiscais da cidade 116 e o anel viário formado pelos
Contornos Sul e Norte e pela rodovia estadual PR-317, e resultou em cinco setores: ‘central’,
‘subcentral’, ‘intermediário’, ‘periférico’ e ‘outros distritos’. A Tabela 3.7 e a Figura 3.16 registram,
respectivamente, a distribuição dos imóveis e a espacialização das ações segundo setor de análise.
Tabela 3.7 – Maringá: universo notificado (2009-2014) segundo setor de análise
SETOR DE ANÁLISE

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

AC (m²)

%

CENTRAL

49

6,8%

287.623

1,9%

7.429

9,9%

SUBCENTRAL

117

16,2%

1.361.728

9,2%

11.148

14,8%

INTERMEDIÁRIO

190

26,3%

3.662.738

24,6%

27.651

36,8%

PERIFÉRICO

341

47,2%

8.990.903

60,5%

27.643

36,8%

OUTROS DISTRITOS

26

3,6%

565.585

3,8%

1.266

1,7%

TOTAL

723

100,0%

14.868.578

100,0%

75.137

100,0%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

116

Delimitações espaciais equivalentes a bairros. No total, são 53 zonais fiscais em Maringá (AMORIM, 2015, p. 317).
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Figura 3.16 - Maringá: universo notificado (2009-2014) segundo ação dos proprietários (2015-2018)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

A Tabela 3.8 apresenta a distribuição dos imóveis com incidência de IPTU progressivo no tempo em
2017, por setor de análise.
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Tabela 3.8 – Maringá: imóveis com incidência de IPTU progressivo no tempo em 2017 segundo
setor de análise
SETOR DE ANÁLISE

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

AC (m²)

%

CENTRAL

21

5,5%

86.466

1,3%

825

3,7%

SUBCENTRAL

44

11,5%

254.935

3,8%

1.235

5,6%

INTERMEDIÁRIO

102

26,6%

952.313

14,3%

8.270

37,3%

PERIFÉRICO

203

52,9%

5.132.089

76,9%

11.416

51,4%

OUTROS DISTRITOS

14

3,6%

245.938

3,7%

445

2,0%

TOTAL

384

100,0%

6.671.740

100,0%

22.191

100,0%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Observa-se que o número de imóveis e a área notificada aumentam à medida que os setores de
análise se afastam da área central da cidade. O mesmo acontece com o IPTU progressivo no tempo:
maior concentração de incidência no setor periférico, tanto em número de imóveis como em área. Já
os setores ‘central’, ‘subcentral’ e intermediário’ respondiam, juntos, por apenas 20% da área
notificada com incidência de IPTU progressivo no tempo em 2017 (pouco mais de 1,2 milhão de
metros quadrados); no entanto, em relação ao número de imóveis, o percentual é mais expressivo e
equivale a 43,5% do total, isto é, a 167 imóveis.
Na sequência, serão apresentadas as delimitações e características de cada um dos setores, à
exceção do setor ‘outros distritos’117, destacando dados e informações relevantes relacionadas tanto
às especificidades do conjunto notificado por setor como também às ações dos proprietários
notificados entre 2015 e 2018.

3.3.1 Setor Central
O Setor Central abrange as zonas fiscais que integram o plano urbano inicial (Figura 3.17).

117

Optou-se por não incluir esse setor, em função de sua localização: os imóveis notificados não pertencem ao Distrito
Sede, e localizam-se nas extremidades oeste e sul do município, separados da malha urbana consolidada por zona rural.
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Figura 3.17 – Setor Central: imagem aérea com destaque para os imóveis notificados

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Quanto ao padrão de ocupação, o Setor Central caracteriza-se pela concentração da verticalização da
cidade (zonas que carregam os maiores CAs, como ZE1, ZCC e ZCS), de um lado, e lotes com uso
residencial unifamiliar de baixa densidade, nas quadras entre os bosques urbanos (ZR1 e ZR5), de
outro. O maior ‘estoque ocioso’ do Setor está concentrado na zona fiscal ‘10’. Principais
características do conjunto notificado:
universo reduzido: apenas 49 imóveis notificados, com 21 imóveis no IPTUp em 2017;
predominância de imóveis entre dois mil e cinco mil metros quadrados, com apenas dois
lotes de maior dimensão, com área de 19 mil e 25 mil metros quadrados, respectivamente;
10 imóveis de propriedade do setor imobiliário, que somam aproximadamente 40 mil metros
quadrados.
A zona fiscal ‘10’ está localizada entre a nova avenida implantada junto à ferrovia rebaixada e a
Avenida Colombo (antiga BR-376) e corresponde à zona industrial do plano urbano inicial. Além de
grande estoque de lotes não edificados, possui muitos imóveis não utilizados (Figuras 3.18), que não
foram incluídos na aplicação do PEUC, apesar de sua localização em área central e infraestruturada
do município.
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Figuras 3.18a e 3.18b – Setor Central: imóveis não utilizados na zona fiscal ‘10’

Fonte: Acervo pessoal (2015); Google Earth (2020).

No total, foram notificados 26 imóveis na ‘zona fiscal 10’, sendo que 14 imóveis estavam com
incidência de IPTUp em 2017. Essa porção do Setor Central está gravada como Zona Especial 18 (ZE
18) - Zona de Indústrias no Plano Diretor e na lei de uso e ocupação do solo vigente 118. Os imóveis
com testada voltada para a ferrovia sofreram valorização expressiva com a abertura da nova avenida
e o rebaixamento da linha férrea. Esse é o caso do maior imóvel notificado na zona fiscal ’10’ (Figura
3.19), com área de 25 mil metros quadrados, incluído no IPTU progressivo no tempo em 2011, com
incidência de alíquota progressiva máxima de 10% desde 2015 119.
Figura 3.19 – Setor Central: zona fiscal ‘10’, com destaque para maior imóvel notificado no setor

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

118

Nessa Zona Especial, são permitidos usos ‘residencial multifamiliar’, ‘comercial’ e ‘de serviços centrais e vicinais’, com os
seguintes índices e parâmetros urbanísticos: coeficiente de aproveitamento (CA) igual a 1,4, podendo chegar até 4,5
mediante OODC, e lote mínimo de quatro mil metros quadrados.
119 Segundo dados da SEFAZ, o valor venal do imóvel passou de cerca de um milhão de reais em 2011 para 10 milhões de
reais em 2012. No exercício fiscal de 2017, o valor venal do imóvel alcançou 15,3 milhões de reais e o valor do IPTU
progressivo no tempo era de pouco mais de 1,53 milhão de reais.
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A Tabela 3.9 apresenta a síntese das ações dos proprietários entre os anos de 2015 e 2018 para os 49
imóveis notificados no Setor Central.
Tabela 3.9 – Setor Central: universo notificado segundo ação dos proprietários (2015-2018)
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO TIPO DE AÇÃO
PARCELAMENTO DO SOLO
USO

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

7

14,3%

103.746

36,1%

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL
CONSTRUÇÃO CIVIL

0,0%

0,0%

24

49,0%

115.710

40,2%

CONTESTAÇÃO

2

4,1%

7.245

2,5%

SEM AÇÃO

14

28,6%

50.438

17,5%

SUBTOTAL

47

95,9%

277.139

96,4%

CADASTRO NÃO ENCONTRADO OU EXCLUÍDO
NOTIFICAÇÃO CANCELADA (PRÓPRIO
MUNICIPAL, EM DESAPROPRIAÇÃO, ATENDE A
LEGISLAÇÃO)

2

4,1%

10.484

3,6%

TOTAL

49

100,0%

287.623

100,0%

OUTROS

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Sobre os resultados consolidados na Tabela 3.9, verifica-se no Setor Central predominância de ações
voltadas ao uso dos imóveis (31 imóveis, 219,4 mil metros quadrados), com concentração de ações
de ‘construção civil’ (projeto aprovado ou em aprovação e obra concluída com pedido de ‘habite-se’),
mas também de ‘parcelamento do solo’, com maior ocorrência de ‘subdivisões’ de lote urbano 120.
Destaca-se, na sequência, o conjunto de proprietários ‘sem ação’: 14 imóveis, com pouco mais de 50
mil metros quadrados, ou 17,5% do total notificado no setor. Registra-se, por fim, que o percentual
com ação de contestação à aplicação dos instrumentos é inexpressivo, tanto em número (dois do
total de 49 imóveis) quanto em área notificada (apenas 7,2 mil m²).

3.3.2 Setor Subcentral
O Setor Subcentral abrange as zonas fiscais que conformam o entorno imediato do plano urbano
inicial (Figuras 3.20, 3.21 e 3.22). Trata-se do setor com maior estoque de imóveis não edificados e
subutilizados em área bem localizada, próxima à região central, e infraestruturada do perímetro
urbano.

120

Do grupo de 31 imóveis, nove pertencem ao setor imobiliário, com as seguintes ações: Construção civil: três obras
concluídas com 'habite-se' emitido, quatro projetos aprovados e um projeto em aprovação; Parcelamento do solo: um
pedido de renovação de alvará de ‘subdivisão de lote urbano’ (desmembramento).
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Figura 3.20 – Setor Subcentral: imagem aérea do trecho entre o Horto Florestal (à esquerda) e o
Bosque 2 (à direita

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Figura 3.21 – Setor Subcentral: imagem aérea do trecho na porção sul-sudeste do Bosque 2

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Figura 3.22 – Setor Subcentral: imagem aérea do trecho no entorno do plano urbano inicial, na
porção norte, com destaque para o campus da Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Quanto ao padrão de ocupação, o Setor Subcentral caracteriza-se pela presença de vários
empreendimentos do tipo condomínio horizontal fechado, trechos de verticalização e pequenas
chácaras, além de lotes com uso residencial unifamiliar e bifamiliar. A maior concentração de imóveis
ociosos localiza-se na porção sul do plano urbano inicial (Figuras 3.20 e 3.21). Principais
características do conjunto notificado:
117 imóveis notificados, com 44 imóveis no IPTUp em 2017;
maior presença de imóveis com área entre cinco mil e 20 mil metros quadrados (54 dos 117
imóveis), que juntos somam pouco mais de 500 mil metros quadrados; no entanto, pouco
mais da metade da área notificada no setor é formada por 18 imóveis com área entre 20 e 70
mil metros quadrados;
zoneamento incidente: predominância do uso residencial, sendo ZR1 nas proximidades com
o Bosque 2; ZR2, na maior parte do setor; e ZR3 e ZR4121 em algumas quadras;
dentre os cinco setores de análise, o Setor Subcentral é o que apresenta maior número de
imóveis de propriedade do setor imobiliário122 (35 de 88 imóveis), mas com pouca

121

Nas ZR3 e ZR4, é permitido o uso residencial multifamiliar e o CA é de 2,5 e 3,5, respectivamente, sem OODC, podendo
alcançar 3,5 e 4,5, mediante aquisição de potencial construtivo.
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representatividade em termos de área notificada: apenas 18% do total (250 mil m² de cerca
de 1,4 milhão m²).
Ressalta-se que, além de boa oferta de infraestrutura, o Setor Subcentral apresenta, em parte de sua
extensão, índices urbanísticos mais atrativos do que os outros setores, à exceção do Setor Central, e
de algumas zonas especiais (ZEs) gravadas no Plano Diretor. A Tabela 3.10 apresenta as ações dos
proprietários entre os anos de 2015 e 2018 para os 117 imóveis notificados no setor.
Tabela 3.10 – Setor Subcentral: universo notificado segundo ação dos proprietários (2015-2018)
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO TIPO DE AÇÃO

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

PARCELAMENTO DO SOLO

43

36,8%

781.901

57,4%

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL

1

0,9%

40.217

3,0%

CONSTRUÇÃO CIVIL

24

20,5%

201.374

14,8%

CONTESTAÇÃO

15

12,8%

92.709

6,8%

SEM AÇÃO

30

25,6%

214.526

15,8%

SUBTOTAL

113

96,6%

1.330.727

97,7%

CADASTRO NÃO ENCONTRADO OU EXCLUÍDO
NOTIFICAÇÃO CANCELADA (PRÓPRIO
MUNICIPAL, EM DESAPROPRIAÇÃO, ATENDE A
LEGISLAÇÃO)

4

3,4%

30.929

2,3%

TOTAL

117

100,0%

1.361.656

100,0%

USO

OUTROS

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Os dados registrados na Tabela 3.10 apontam que no Setor Subcentral predominam ações voltadas
ao uso dos imóveis, tanto em número (68 de 117 imóveis) como em área notificada (um milhão m²,
75,2% do total), seguidas por proprietários ‘sem ação’ (30 imóveis com 214 mil m²) e por ações de
contestação da aplicação dos instrumentos (15 imóveis, com 92 mil m²). Destaca-se, de forma
complementar, que as ações de ‘parcelamento do solo’ aparecem em maior número, abrangendo
também maior percentual da área notificada, nas modalidades 'loteamento’ e ‘subdivisão’ (ou
desmembramento) dos imóveis notificados 123. Pode-se supor que a subdivisão seja potencializada
nesse setor pela sua localização em área infraestruturada do perímetro urbano.
Observou-se também quantidade expressiva de ações por parte do conjunto de proprietários de
imóveis com mais de 20 mil metros quadrados (17 dos 18 imóveis) dentre as quais: (i) aprovação de

122

Distribuídos entre 15 empresas do setor: Arca (6 imóveis); Argus (4 imóveis); A. Yoshi (1 imóvel); CCII Colombo (1
imóvel); Citylote (3 imóveis); Di Gotard (2 imóveis); Empreendimentos Imobiliários Tibiriçá (5 imóveis); Equipe Construtora
e Incorporadora (3 imóveis); Incomar (1 imóvel); Incorporadora Quatro (1 imóvel); Itaocara (1 imóvel); Maringá Imóveis (1
imóvel); Monolux (3 imóveis); Wegg (2 imóveis); WRB (1 imóvel). Ver Capítulo 7.
123 No total, identificou-se um conjunto de 28 imóveis com ações de ‘subdivisão’ de lote urbano, já aprovadas ou em
tramitação, com área total de pouco mais de 275 mil metros quadrados.
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dois loteamentos, abrangendo seis imóveis e área total de 280 mil metros quadrados (Figuras 3.23),
e (ii) aprovação de condomínio fechado em imóvel de 40 mil metros quadrados.
Figuras 3.23a, 3.23b e 3.23c - Setor Subcentral: imagem aérea e vistas (2015 e 2018) de imóvel com
loteamento ‘Dom Pedro Peres’ aprovado em implantação em área de 140 mil m²

Fonte: Prefeitura de Maringá (2018); Acervo pessoal (2015, 2018).

Já as ações de ‘construção civil’ distribuem-se entre projetos aprovados ou em aprovação, obras
concluídas com pedido de ‘habite-se’ e regularização de construções existentes nos imóveis
notificados.
Do grupo de 35 imóveis de propriedade do setor imobiliário, 22 correspondem a imóveis ‘com
ação’124 e 13 a imóveis ‘sem ação’, sendo sete com IPTUp em 2017, e quatro imóveis do mesmo

124

Parcelamento do solo: seis subdivisões aprovadas e cinco em aprovação, duas unificações aprovadas, e um pedido de
certidão de viabilidade e diretrizes básicas para loteamento; Construção civil: duas obras concluídas com ‘habite-se’ emitido
(uma delas já identificada em 2014, executada em ZR3) e três projetos aprovados (para um dos imóveis, com 13 mil m²,
localizado na zona fiscal ‘28', o proprietário solicitou alteração de zoneamento de ZR3 para ZEIS, para enquadramento do
empreendimento no Programa Minha Casa Minha Vida); além de três pedidos de cancelamento do imposto progressivo no
tempo.
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proprietário, localizados na zona fiscal ‘21’, e que ‘carregam’ restrições ambientais à sua ocupação
(área de APP).
Por fim, cabe registrar que dentre os proprietários ‘sem ação’, identificou-se imóvel de 33 mil metros
quadrados, localizado próximo ao Parque do Ingá, na Avenida São Paulo (zona fiscal ‘27’), excluído da
incidência dos instrumentos por meio de mandado judicial125 (Figuras 3.24).
Figuras 3.24a, 3.24b e 3.24c – Setor Subcentral: imóvel com cancelamento de incidência de PEUC e
IPTUp por meio de ação judicial

Fonte: Prefeitura de Maringá (2018); Acervo pessoal (2015, 2018).

3.3.3 Setor Intermediário
O Setor Intermediário corresponde à porção do território localizada entre o Setor Subcentral e o anel
viário formado pelos Contornos Norte e Sul e a rodovia estadual PR-317. Engloba os maiores imóveis
notificados na 1ª etapa de aplicação do PEUC, isto é, os grandes ‘vazios urbanos’. Na região norte do

125

Imóvel de propriedade de ex-prefeito de Maringá, com uso agrícola parcial.
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perímetro urbano, esse setor caracteriza-se, predominantemente, pelo uso residencial de maior
densidade, predominantemente horizontal, ocupado por famílias de renda média e média baixa,
além da presença de grandes glebas não parceladas (Figura 3.25). Já na região leste do perímetro
urbano, na direção do município vizinho de Sarandi, esse setor alterna presença de loteamentos de
maior densidade construtiva com condomínios horizontais fechados, chácaras de lazer e alguns
imóveis com uso agrícola, além do antigo aeroporto e o imóvel vizinho, que juntos conformam a área
correspondente à Zona Especial 16 – Centro Cívico, o empreendimento Novo Centro Cívico
Eurogarden (Figura 3.26).
Figura 3.25 – Setor Intermediário: imagem aérea da região norte, delimitada pelo Contorno Norte

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Figura 3.26 – Setor Intermediário: imagem aérea da região leste, delimitada pelo Contorno Sul,
com antigo aeroporto e imóvel vizinho em destaque

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Principais características do conjunto notificado:
universo de maior relevância, em termos quantitativos e de área notificada, em comparação
com os setores Central e Subcentral: 190 imóveis, com 102 imóveis no IPTUp em 2017;
maior quantidade de imóveis notificados entre dois e cinco mil metros quadrados - 120 de
190 imóveis (63,2% do total), mas que respondem por um pequeno percentual da área
notificada no setor (pouco mais de 335 mil m², apenas 9,1% do total);
apenas 25 imóveis de propriedade do setor imobiliário, mas que somam pouco mais de 870
mil metros quadrados, sendo que apenas o imóvel vizinho ao antigo aeroporto, com área de
pouco mais de 585 mil m², responde sozinho por mais de dois terços deste total;
predominância de zoneamento ‘ZR2’, com incidência de ‘ZR3’ em área próxima ao antigo
aeroporto; presença de Eixos Residenciais categoria ‘B‘ (ERBs) em algumas vias do setor,
onde é permitido o uso residencial multifamiliar, mediante OODC; há também a Zona
Especial ZE16 – Centro Cívico, com parâmetros de uso e ocupação do solo específicos.
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A maior parte dos imóveis com área entre dois e cinco mil metros quadrados (68 de 120 imóveis)
localiza-se na zona fiscal ‘46’, que corresponde ao bairro Chácaras ‘Alvorada’, ao norte do perímetro
urbano (Figura 3.27). O conjunto de 68 imóveis perfaz uma área de pouco mais de 168 mil metros
quadrados, sendo 46 deles enquadrados como ‘subutilizados’. Trata-se de antigo loteamento de
chácaras, formado por terrenos com formato retangular - testada reduzida e maior profundidade,
ocupado originalmente por famílias de menor renda (com agricultura de subsistência, em alguns
casos), mas também por chácaras de lazer. Segundo Silva (2015), esse local tem se consolidado como
um setor ‘periférico’ de verticalização, com a construção de empreendimentos multifamiliares de
pequeno porte, voltados a famílias de renda média e média baixa, especialmente pela incidência dos
ERBs, previstos em quase todas as vias principais da zona fiscal ‘46’ 126. Segundo dirigente do setor de
tributos da Prefeitura de Maringá, a incidência do PEUC e também do IPTU progressivo no tempo
nessa zona fiscal tem contribuído para a venda de imóveis notificados por valores inferiores aos
praticados no mercado, mas às custas da expulsão dos antigos moradores.
Figura 3.27 – Setor Intermediário: imagem aérea da zona fiscal ’46’, com destaque para os imóveis
notificados

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

No Setor Intermediário há 10 imóveis com área superior a 50 mil metros quadrados, que respondem
juntos por pouco mais de 60% da área notificada no setor (2,25 milhões m²). Os dois imóveis de
maior dimensão foram objeto de projeto de parcelamento do solo na modalidade loteamento, já

126

A zona fiscal ‘46’ é um dos locais de atuação da MRV Engenharia em Maringá.
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identificados no levantamento realizado pela pesquisadora em 2014. No maior imóvel (830 mil m²),
foi aprovado o loteamento Bom Jardim, localizado na porção nordeste do setor, que já foi
implantado e encontrava-se em processo de ocupação em março de 2018 (Figuras 3.28).
Figuras 3.28a, 3.28b e 3.28c - Setor Intermediário: diretrizes do loteamento aprovado (2015) e
imagem aérea e vista da ocupação do loteamento Bom Jardim (830 mil m²)

Fonte: Prefeitura de Maringá (2018); Google Earth (2019); Acervo pessoal (2018).

No segundo maior imóvel do setor foi aprovado o loteamento Eurogarden, com 585 mil metros
quadrados (Figuras 3.29) que abrigaria o Novo Centro Cívico Eurogarden. Esse empreendimento,
projetado pelo escritório francês Archi5, foi objeto de Operação Urbana Consorciada instituída por
meio de lei específica aprovada em 2013127 e revogada a pedido do proprietário do imóvel particular,
em 2018.

127

Operação Urbana Consorciada Novo Centro Cívico Eurogarden (OUCNCCE), Lei Complementar nº 946, de 07 de junho de
2013 (MARINGÁ, 2013b).
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Figuras 3.29a, 3.29b e 3.29c - Setor Intermediário: diretrizes do loteamento aprovado (2015), vista
do imóvel e imagem aérea do loteamento Eurogarden em execução (585 mil m²)

Fonte: Prefeitura de Maringá (2018); Brajato (2015); Google Earth (2019).

A Tabela 3.11 apresenta as ações dos proprietários entre os anos de 2015 e 2018 para os 190 imóveis
notificados no Setor Intermediário.
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Tabela 3.11 – Setor Intermediário: universo notificado segundo ação dos proprietários (2015-2018)
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO TIPO DE AÇÃO

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

PARCELAMENTO DO SOLO

34

17,9%

2.182.761

59,6%

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL

1

0,5%

51.701

1,4%

CONSTRUÇÃO CIVIL

42

22,1%

204.561

5,6%

CONTESTAÇÃO

33

17,4%

212.566

5,8%

SEM AÇÃO

69

36,3%

959.609

26,2%

SUBTOTAL

179

94,2%

3.611.198

98,6%

CADASTRO NÃO ENCONTRADO OU EXCLUÍDO
NOTIFICAÇÃO CANCELADA (PRÓPRIO
MUNICIPAL, EM DESAPROPRIAÇÃO, ATENDE A
LEGISLAÇÃO)

11

5,8%

51.540

1,4%

TOTAL

190

100,0%

3.662.738

100,0%

USO

OUTROS

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Como no Setor Central e no Setor Subcentral, os dados da Tabela 3.11 apontam que no Setor
Intermediário também predominam as ações voltadas ao uso dos imóveis, que abrangem 77 dos 190
imóveis (40,5% do total) e quase 2,5 milhões de metros quadrados, pouco mais de 66% de toda a
área notificada no setor. Contudo, chama a atenção também o fato de que pouco mais de um terço
dos proprietários do setor não teve nenhuma reação à aplicação do PEUC no período pesquisado,
sendo que 57 dos 69 imóveis ‘sem ação’ sofreram incidência de IPTU progressivo no tempo em 2017.
Deste total, 19 imóveis pertencem à zona fiscal ‘46’ e apresentam área de até três mil metros
quadrados, sendo 12 imóveis subutilizados. Por fim, registra-se ocorrência de ações para contestação
da aplicação dos instrumentos, porém, em menor percentual, tanto em número de imóveis (17,4%
do total), como em área notificada (5,8% do total). No conjunto com ações relacionadas ao uso dos
imóveis identificou- se, além dos dois loteamentos já mencionados: (i) aprovação final de loteamento
para o terceiro maior imóvel notificado do setor (Figuras 3.30) e (ii) 20 subdivisões (ou
desmembramentos) de lote urbano aprovadas (sete delas na zona fiscal ‘46’).

156

Figuras 3.30a, 3.30b e 3.30c - Setor Intermediário: localização, imagem aérea e vista do imóvel com
loteamento em aprovação final – ‘Jardim Baeza’, no terceiro maior imóvel do setor (342 mil m²)

Fonte: Prefeitura de Maringá (2018); Google Earth (2019); Acervo pessoal (2018).

No conjunto de imóveis com ações relacionadas à construção civil, foram identificados: (i) 13
projetos aprovados ou em aprovação (oito na zona ‘46’); (ii) 11 obras concluídas (sete na zona ‘46’) e
(iii) 15 regularizações em andamento (seis na zona ‘46’).

3.3.4 Setor Periférico
Nas regiões norte, oeste e sul do perímetro urbano, o Setor Periférico corresponde à porção do
território localizada entre o anel viário municipal, formado pelos Contornos Norte e Sul e pela
rodovia estadual PR-317, e a área rural (Figuras 3.31 e 3.32). Já na região leste do município, o Setor
Periférico encontra-se delimitado pelo Contorno Sul e pelos municípios de Sarandi e Marialva (Figura
3.33).
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Figura 3.31 – Setor Periférico: imagem aérea da porção oeste do setor, entre a área rural e a
rodovia estadual PR-317

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Figura 3.32 – Setor Periférico: imagem aérea da porção sul do setor, entre a área rural e o anel
viário (rodovia estadual PR-317 e Contorno Sul)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Figura 3.33 – Setor Periférico: imagem aérea das porções sul e leste do setor, entre o Contorno Sul
e os municípios de Sarandi e Marialva

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

A maioria dos imóveis notificados neste setor está concentrada nas regiões oeste e sul, onde incidem
dois macrozoneamentos: o ‘industrial’ e o de ‘ocupação imediata’. Essa porção do território
caracteriza-se, de um lado, pela ausência de infraestrutura urbana, para fins de parcelamento do
solo, com predominância de imóveis utilizados para atividade agrícola, e, por outro lado, por intenso
uso industrial, em área com melhor infraestrutura instalada. Essas duas regiões do perímetro urbano
encontram-se separadas da malha urbana consolidada pelo anel viário municipal. Na porção leste,
que conta com um número menor de imóveis notificados, o uso residencial é mais frequente, mas há
presença também de imóveis com uso industrial, principalmente nos lotes voltados para o Contorno
Sul. Há também chácaras de lazer, na divisa com Sarandi e Marialva, com maior concentração no
bairro Chácaras ‘Aeroporto’. Principais características do conjunto notificado:
maior universo, em número de imóveis e área: 341 imóveis (quase nove milhões m²; 60,5%
da AT notificada), com 203 imóveis com incidência de IPTUp em 2017 (cinco milhões m²).
zoneamento incidente: predominam ‘ZR2’ e ‘ZI1’ (Zona Industrial Um)128;
presença do maior imóvel notificado no município, com área de 1, 5 milhão m², localizado na
zona fiscal ‘25’, entre as regiões sul e leste do Setor Periférico;

128

Há incidência de ZR3 em alguns (poucos) imóveis localizados na porção oeste do setor, na divisa com a área rural.
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grande quantidade de imóveis nos intervalos de área entre dois e cinco mil e cinco e 20 mil
metros quadrados - 124 e 127 imóveis, respectivamente, mas que juntos respondem por
apenas 17% da área notificada ou 1,6 milhões de metros quadrados, aproximadamente;
maior presença de imóveis com área entre 50 e 500 mil metros quadrados, em relação aos
demais setores: 38 imóveis, que somam 4,3 milhões de metros quadrados;
apenas 17 imóveis de propriedade do setor imobiliário, com o correspondente em área a 264
mil metros quadrados, apenas 2,69% do total dos quase nove milhões de metros quadrados
notificados no Setor Periférico.
Destaca-se que, do total notificado no setor, 81 imóveis, com área de pouco mais de 2,4 milhões de
metros quadrados, estão localizados na zona fiscal ‘42’, que responde por cerca de um quarto dos
imóveis e da área notificada no Setor Periférico; nessa zona fiscal, predominam imóveis com
características rurais, sendo grande parte utilizada para fins agrícolas (Figuras 3.34); no restante da
área notificada, predomina o uso industrial (Figuras 3.35).
Figuras 3.34a e 3.34b – Setor Periférico: imagem aérea da zona fiscal ‘42’, com destaque de imóveis
notificados com aproximadamente 15 mil m² (esquerda) e 143 mil m² (direita), localizados em área
com características rurais e predominância de atividades agrícolas

Fonte: Prefeitura de Maringá (2018).

Figuras 3.35a e 3.35b – Setor Periférico: imagem aérea da zona fiscal ‘42’, com destaque de imóveis
notificados com aproximadamente seis mil m² (esquerda) e dois mil m² (direita), localizados em
área com predominância de uso industrial

Fonte: Prefeitura de Maringá (2018).
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A Tabela 3.12 apresenta as ações dos proprietários, entre os anos de 2015 e 2018, para os 341
imóveis notificados no Setor Periférico.
Tabela 3.12 – Setor Periférico: universo notificado segundo ação dos proprietários (2015-2018)
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO TIPO DE AÇÃO
PARCELAMENTO DO SOLO
USO

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

65

19,1%

2.104.881

23,4%

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL
CONSTRUÇÃO CIVIL

0,0%

0,0%

54

15,8%

516.088

5,7%

CONTESTAÇÃO

82

24,0%

4.373.375

48,6%

SEM AÇÃO

120

35,2%

1.542.546

17,2%

SUBTOTAL

321

94,1%

8.536.890

95,0%

CADASTRO NÃO ENCONTRADO OU EXCLUÍDO
NOTIFICAÇÃO CANCELADA (PRÓPRIO
MUNICIPAL, EM DESAPROPRIAÇÃO, ATENDE A
LEGISLAÇÃO)

20

5,9%

454.013

5,0%

TOTAL

341

100,0%

8.990.903

100,0%

OUTROS

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Diferente dos demais três setores analisados, no Setor Periférico predominam imóveis com ações
voltadas à contestação da aplicação dos instrumentos, que correspondem a quase 50% da área
notificada no setor, isto é, 4,37 milhões de metros quadrados. Cabe registrar, no entanto, que os dois
maiores imóveis notificados no Setor Periférico integram esse grupo de imóveis e somam, juntos,
quase dois milhões de metros quadrados (Figuras 3.36 e 3.37).
Observa-se, também, grande quantidade de imóveis com proprietários ‘sem ação’: 35,2% do total
(120 de 341 imóveis), que somam pouco mais de 1,5 milhão de metros quadrados. Deste grupo, 93
imóveis mantiveram a situação identificada em 2014, ou seja, não reagiram ou responderam nem à
notificação para o PEUC, nem à aplicação do IPTU progressivo no tempo, a partir de 2015 129.

129

Em 2017, o IPTUp continuava incidindo sobre 110 dos 120 imóveis ‘sem ação’, e, em 2018, após a aprovação da lei que
suspendeu parcialmente o imposto progressivo no tempo no município, esse número reduziu de 110 para cinco imóveis
apenas.
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Figura 3.36 – Setor Periférico: imagem aérea, com destaque para o maior imóvel notificado no
setor (1,5 milhões m²), localizado entre as porções sul e leste do perímetro urbano (zona fiscal
‘25’), com incidência de IPTU progressivo no tempo em 2017 e 2018130

Fonte: Prefeitura de Maringá (2018).

Figura 3.37 – Setor Periférico: imagem aérea, com destaque para o segundo maior imóvel
notificado no setor (413 mil m²), localizado na porção sul do perímetro urbano (zona fiscal ‘47’),
com incidência de IPTU progressivo no tempo em 2017 e 2018131

Fonte: Prefeitura de Maringá (2018).

130

No exercício fiscal de 2017, o valor venal do imóvel somava 85 milhões de reais, o valor do IPTU, 2,5 milhões de reais, e o
valor do IPTUp, 5,1 milhões de reais. No exercício fiscal de 2018, o valor venal do imóvel passou para 87,4 milhões de reais,
o valor do IPTU para 2,6 milhões de reais e o valor do IPTUp para 6,9 milhões de reais.
131 No exercício fiscal de 2017, o valor venal somava 5,23 milhões de reais, o IPTU, 15,6 mil reais e o IPTUp, 314 mil reais. No
exercício fiscal de 2018, o valor venal passou para 5,37 milhões de reais, o IPTU para 16,1 mil reais e o IPTUp para 430 mil
reais.
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No entanto, é importante registrar que para cerca de um quarto da área notificada no Setor
Periférico foram identificadas ações relacionadas a ‘parcelamento do solo’, dentre as quais
destacam-se: 20 imóveis com pedido de diretrizes para loteamento (1 milhão de m²); 22 imóveis com
subdivisão aprovada (463 mil m²), um loteamento aprovado, o ‘Florais de Maringá’ (153 mil m²), na
zona fiscal ‘47’ (Figura 3.38), além de dois loteamentos em aprovação. Também foram identificadas
ações de ‘construção civil’ para 54 imóveis, com pouco mais de 500 mil metros quadrados de área no
total. Dentre esse conjunto, destacam-se: (i) 20 imóveis com ações voltadas à regularização de
construções existentes; e, (ii) 10 imóveis com projeto em aprovação, sendo o maior imóvel com área
de cerca de 70 mil metros quadrados, localizado na porção leste do Setor Intermediário, junto à
divisa com o município de Sarandi (Figura 3.39).
Figura 3.38 – Setor Periférico: loteamento aprovado ‘Florais de Maringá’ (153 mil m²), na zona
fiscal ‘47’

Fonte: Prefeitura de Maringá (2018).
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Figura 3.39 – Setor Periférico: imóvel com projeto em aprovação (70 mil m²), na zona fiscal ‘39’,
junto à divisa com o Município de Sarandi

Fonte: Prefeitura de Maringá (2018).

A partir da análise territorial das ações dos proprietários por setores de análise conclui-se que: (i) as
ações voltadas ao uso dos imóveis apresentam maior percentual nos setores Central, Subcentral e
Intermediário (cerca de 70% da área notificada), e reduzem, de forma expressiva, no Setor Periférico
(cerca de 30% da área notificada no setor). Em relação às ações voltadas à contestação da aplicação
dos instrumentos, ocorre o inverso: nos três setores com maior oferta de infraestrutura, essas ações
correspondem a reduzido percentual da área notificada (2,5%, 6,8% e 7,8%, respectivamente), e
sofrem grande aumento no Setor Periférico, abrangendo quase 50% de toda a área notificada no
setor.
Entre os anos de 2009 e 2014, o município de Maringá notificou um número expressivo de imóveis,
especialmente na segunda etapa, quando o PEUC assumiu um viés tributário, com a Secretaria de
Fazenda e Gestão (SFG) à frente da aplicação e gestão dos instrumentos, e o afastamento do setor de
planejamento urbano. Parte do conjunto notificado localiza-se nas áreas periféricas do perímetro
urbano, o que contraria as finalidades de utilização do PEUC previstas no Plano Diretor. A análise da
experiência e sua atualização no período recente, especialmente a partir das visitas de campo
realizadas em 2017 e 2018, permitiram avançar na compreensão de diferentes aspectos da aplicação
do PEUC e do IPTU progressivo no tempo em Maringá. Em suma:
•

o novo olhar sobre o universo da pesquisa (723 imóveis) revelou que: (i) o conjunto
notificado é formado, em sua maioria, por imóveis não parcelados ou edificados, mas há
também muitos imóveis subutilizados; (ii) não há concentração de imóveis notificados
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em nome de poucos proprietários; (iii) predominam imóveis de propriedade de ‘pessoa
física’, com poucos imóveis, em número e área, de propriedade do setor imobiliário;
grande estoque de imóveis com menos de cinco mil metros quadrados, mas também na
faixa entre cinco e 50 mil metros quadrados;
•

a aplicação do PEUC em Maringá não está associada a outros dispositivos (parâmetros de
uso, ocupação e parcelamento de solo) e instrumentos urbanísticos, o que compromete
sua eficácia. O zoneamento é restritivo e permite a ocupação multifamiliar em poucas
áreas da cidade, além de contar com baixa diversidade de tipologias de ocupação. Isso
dificulta a execução de empreendimentos nos imóveis notificados localizados nos anéis
mais centrais da cidade, onde o preço da terra é maior. O PEUC também não está
articulado às Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), uma vez que não foi previsto para
favorecer a disponibilização de áreas para produção de Habitação de Interesse Social
(HIS);

•

a alternância administrativa ocorrida em 2017 pode ser considerada como um ponto de
inflexão na experiência iniciada em 2009: o novo contexto político local possibilitou a
avaliação da implementação dos instrumentos e condicionou a sua continuidade à
revisão do Plano Diretor do município, em elaboração desde 2019;

•

a despeito do forte viés tributário que conduziu a aplicação do PEUC no município,
identificou-se alta inadimplência em relação ao pagamento do IPTUp: cerca de 75% dos
valores lançados por meio de alíquotas progressivas, entre os anos de 2011 e 2016, não
foram pagos pelos proprietários notificados;

•

apesar da incidência do IPTU progressivo no tempo não ter sido suspensa para todos os
imóveis sancionados pelo município, os problemas decorrentes de sua aplicação foram
reduzidos de forma expressiva a partir de 2018, após a aprovação da lei ‘suspensiva’,
com a diminuição do número de imóveis com incidência de IPTUp de 491 imóveis em
2017 para 19 imóveis em 2019.

Registra-se, por fim, que os grandes vazios urbanos notificados na primeira etapa de aplicação do
PEUC foram objeto de ações voltadas ao uso dos imóveis, especialmente de parcelamento do solo,
sendo que o maior deles, o loteamento Bom Jardim, foi implantado e encontra-se em processo de
ocupação. Contudo, a maior parte das áreas vazias e subutilizadas localizadas nos setores centrais e
intermediários infraestruturados de Maringá permanece desocupada e ociosa, enquanto, ao mesmo
tempo, a malha urbana continua o processo de expansão na direção de setores periféricos do
perímetro urbano e da área rural, isto é, do ‘estoque urbanizável’ do município.
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Capítulo 4

Estudo de Caso: aplicação do
PEUC e do IPTU progressivo no
tempo em São Bernardo do
Campo (2013-2016)

Apresenta-se, no Capítulo 4, a experiência de aplicação do PEUC e do
IPTU progressivo no tempo em São Bernardo do Campo (SP), entre os anos de 2013 e 2016. O
capítulo está estruturado em três partes principais: (i) desenvolvimento e planejamento urbano no
município; (ii) aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo entre os anos de 2013 e 2016; e
(iii) respostas dos proprietários notificados e possíveis efeitos do PEUC no território.
O banco de dados sobre a experiência teve como fontes de informação: (i) listagem de imóveis
notificados em virtude do descumprimento da função social da propriedade (mês de dezembro de
2016), bem como planilha de controle e monitoramento das ações dos proprietários no período pósnotificação, ambos produzidos pelo Departamento de Planejamento Urbano (DPU) da Secretaria de
Planejamento Urbano e Ação Regional (SPUAR); e (ii) relatório com o balanço da aplicação do PEUC e
do IPTU Progressivo no Tempo entre os anos de 2013 e 2016, produzido pela pesquisadora,
juntamente com dirigente do DPU/SPUAR132.

132

Durante os meses de junho a dezembro de 2016, a pesquisadora trabalhou no Departamento de Planejamento Urbano
do município, com o objetivo de sistematizar dados e informações sobre a experiência de aplicação do PEUC em São
Bernardo do Campo.
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4.1 São Bernardo do Campo: desenvolvimento e planejamento
urbano
O Município de São Bernardo do Campo integra a Região do Grande ABC133, sub-região sudeste da
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). De acordo com o último censo demográfico (IBGE, 2011),
a população de São Bernardo do Campo era de 765.463 habitantes, e pouco mais de 25,8% do total,
isto é, 197.554 pessoas – residiam nos mananciais.
O território do município apresenta 408,45 km², sendo 15% do total correspondente à mancha
urbana consolidada, e pouco mais de 85% constituído por áreas ambientalmente protegidas – Área
de Proteção e Recuperação do Manancial Billings (APRM-Billings), contígua à área urbana, e Parque
Estadual da Serra do Mar (PESM), no extremo sul do município.
A Região do Grande ABC paulista foi um lócus importante no nascimento da indústria no Brasil, a
partir da década de 1930 até a década de 1950, tendo como pilar o eixo ferroviário São Caetano do
Sul/Santo André, passando posteriormente, nas décadas de 1950 a 1970, o eixo de desenvolvimento
para São Bernardo do Campo e Diadema, a partir das rodovias Anchieta e Imigrantes, e o predomínio
dos transportes rodoviários (DANIEL, 2001 apud LÉPORE; KLINK; BRESCIANI, 2006). Esse território,
moldado pelo processo de industrialização, recebeu expressivo contingente de migrantes, em
decorrência da sua condição de polo industrial, e, nas décadas de 1970 e 1980, foi palco de forte
articulação de trabalhadores urbanos e movimentos sociais, que lutaram contra o regime militar e
pela redemocratização do país.
No caso de São Bernardo do Campo, o município passou por um intenso processo de urbanização,
que resultou, dentre outros efeitos, no avanço da ocupação urbana na área de manancial da Represa
Billings:
Em 1950 a população local somava 29.295 habitantes e, trinta anos depois, em
1980, atingia 425.602 habitantes, ritmo de crescimento muito acima das médias
estadual e nacional nos três intervalos censitários. Nesse ínterim, sucessivos
loteamentos, muitos dos quais irregulares e precariamente urbanizados, fizeram
com que a mancha de ocupação urbana expandisse-se cada vez mais em direção
aos mananciais. (DENALDI et al., 2015a)

De acordo com Souza (2018) e Pollini (2016), o desenvolvimento urbano de São Bernardo do Campo
divide-se em três períodos ou momentos: (i) da vila bucólica à implantação da Via Anchieta, em 1947,

133

A Região do ABC paulista, com 2.549.135 habitantes (IBGE, 2011), é formada pelos municípios de Santo André, São
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
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e a instalação das indústrias automobilísticas, que resultou na concentração de riqueza e pobreza,
com explosão demográfica; (ii) décadas de 1980 e 1990: no cenário da redemocratização, formação
do movimento sindical e reestruturação produtiva, o município vivenciou o aumento e a expansão de
favelas e loteamentos irregulares na área urbana, mas também na APRM-Billings; (iii) a partir de
2000, configura-se um novo período: na primeira década, São Bernardo também tem seu território
impactado pelo boom imobiliário134, pelo qual passou o país, e seus desdobramentos e, em seguida,
já no final da década, a eleição de Luiz Marinho, do campo progressista, alavancou os investimentos
para a urbanização dos assentamentos precários, fortalecendo a política habitacional local, diante do
déficit e precariedade existentes no município.
No processo de crescimento e expansão do município, o espraiamento da mancha urbana sobre os
mananciais (Figura 4.1) deixou para trás alguns terrenos vazios ou subutilizados e, mais
recentemente, imóveis não utilizados – em meio ao tecido urbano, fora dos mananciais, inclusive na
região central (DENALDI et al., 2015a; BRUNO FILHO et al., 2013).
Figura 4.1 – São Bernardo do Campo: ocupação urbana na área de mananciais

Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo (2014) apud Denaldi et al. (2015a).

134

Entre janeiro de 2006 e maio de 2010, foram lançados 111 empreendimentos no município, sendo
110 residenciais e um de uso comercial, com 981 unidades (AMARAL D’ÁVILA, 2010 apud SOUZA,
2018).
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Segundo dados do Diagnóstico Habitacional Regional do Grande ABC135 (DHR-ABC), o município
possui 93.123 mil domicílios localizados em assentamentos precários (38,9% do total de domicílios
do município), sendo 52,7% nos mananciais (49.055 domicílios). O déficit habitacional em São
Bernardo do Campo foi estimado em 31.445 domicílios, sendo 16.737 em assentamentos precários
(53,2% do total). No entanto, observa-se que o estoque de terrenos vazios é reduzido, uma vez que a
área urbana consolidada encontra-se densamente ocupada e conurbada com os municípios vizinhos
(Figura 4.2).
Figura 4.2 – São Bernardo do Campo: imagem aérea da mancha urbana consolidada

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi a partir do Google Earth (2020).

Uma das medidas para enfrentamento do problema habitacional em São Bernardo do Campo foi a
demarcação, na revisão do Plano Diretor aprovada em 2011, de parte dos imóveis não edificados ou
subutilizados existentes como Zonas Especiais de Interesse Social, as ZEIS de vazios, para

135

Consórcio Intermunicipal Grande ABC (CIABC), 2016.
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atendimento prioritário de famílias com renda de até três salários mínimos, mas também da
demanda do movimento de moradia da Região do ABC paulista.
De acordo com Souza (2020), o governo Luiz Marinho optou pela instituição do Conselho Municipal
da Cidade, o ConCidade136, antes de iniciar a discussão e elaboração da revisão do Plano Diretor
aprovado na gestão anterior (2005-2008). A revisão se deu tanto para adequação do plano aos
dispositivos da lei específica da Billings137, mas também às diretrizes e aos objetivos do governo
relacionados à política urbana. A partir da instituição do Conselho, teve início amplo processo
participativo, que envolveu movimentos sociais e demais setores da sociedade civil, e culminou com
a aprovação de um novo plano em dezembro de 2011, o PD/2011, no final do primeiro mandato do
Prefeito Luiz Marinho (2009-2012).
O PD/2011 instituiu um macrozoneamento que divide o território em três unidades correspondentes
às bacias hidrográficas – a Macrozona Urbana Consolidada (MUC), situada na Bacia do Rio
Tamanduateí; a Macrozona de Proteção e Recuperação dos Mananciais (MPRM), coincidente com os
limites da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Represa Billings (APRM-B) no
município, situada na Bacia do Rio Pinheiros; e a Macrozona de Proteção Ambiental (MPA), ao sul, na
Bacia da Baixada Santista, quase totalmente ocupada pelo Parque Estadual da Serra do Mar (SÃO
BERNARDO DO CAMPO, 2016). A Figura 4.3 apresenta o macrozoneamento instituído pelo PD/2011.
Quanto aos instrumentos urbanísticos instituídos pelo Estatuto da Cidade, o PEUC e sucedâneos já
constavam no plano anterior, entretanto, a revisão trouxe maior concretude aos instrumentos,
especialmente ao PEUC, pois o novo plano detalhou os prazos para cumprimento das obrigações
impostas pelo instrumento e os procedimentos para entrega de notificações, e definiu também a
relação de imóveis isentos da obrigação (SOUZA, 2020). Cabe registrar que, segundo Souza 2020,
durante o processo de aprovação do Plano Diretor, o maior conflito e disputa se deram em torno do
debate e definições sobre a redução do potencial construtivo e da instituição das ZEIS de vazios, do
que sobre o PEUC e o IPTU progressivo no tempo. De acordo com a entrevistada: “[...] a redução de
potencial e delimitação com zoneamento especial restringem a ocupação e o uso, respectivamente,
e, portanto, eram motivo de maior atenção de proprietários e do setor imobiliário local” (SOUZA,
2020).

136

Conselho da Cidade e do Meio Ambiente de São Bernardo do Campo, constituído nos termos dos conselhos de cidades
recomendados pelo Ministério das Cidades e Conselho Nacional das Cidades, que agrega, também, as funções de conselho
de meio ambiente.
137 Lei da Billings: lei estadual n.º 13.579, de 13 de julho de 2009 que define a Área de Proteção e Recuperação dos
Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings (APMR-B).
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Figura 4.3 – São Bernardo do Campo: macrozoneamento instituído pelo PD/2011

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi, a partir de informações municipais (2020).

4.2 Aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo em São
Bernardo do Campo (2013 - 2016)
A experiência de aplicação do Parcelamento Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) em São
Bernardo do Campo teve início em 2013, durante o segundo mandato do Prefeito Luiz Marinho, do
Partido dos Trabalhadores (PT), que administrou a cidade entre 2009 e 2016.
A revisão do Plano Diretor ocorrida em 2011 teve como um dos objetivos gerais da política urbanoambiental a indução da ocupação dos imóveis ociosos por meio da aplicação do PEUC e seus
sucedâneos, para (i) inibir a retenção especulativa do solo urbano e estimular a plena utilização da
propriedade na Macrozona Urbana Consolidada (MUC) e (ii) conter a expansão da ocupação urbana

171

na direção da APRM-B, onde a função social da propriedade está relacionada à proteção ambiental
(SÃO BERNARDO, 2016).
Após a aprovação da revisão do Plano Diretor, a equipe do Departamento de Planejamento Urbano
(DPU) da Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional (SPUAR) trabalhou, durante o ano de
2012, na formulação da legislação complementar ao plano e iniciou o levantamento dos imóveis
passíveis de PEUC na área urbana. A partir de 2013, com a reeleição de Luiz Marinho em primeiro
turno138, o prefeito inicia seu segundo mandato em uma conjuntura política diferente: no novo
contexto, com a lei específica do PEUC já aprovada estrategicamente junto com a revisão do Plano
Diretor, e com o apoio e pressão de alguns dirigentes da equipe de governo, Luiz Marinho aceitou o
desafio e decidiu pela notificação dos imóveis ociosos no município. Após a decisão de aplicar o
PEUC, o contexto favorável também motivou a aprovação da lei específica que regulamentou o IPTU
progressivo no tempo, ainda que a utilização desse instrumento estivesse prevista apenas para o ano
de 2015. Na sequência, serão apresentados os principais dados e informações sobre a experiência,
entre os anos de 2013 e 2016, agrupados em três partes principais: embasamento legal; lógica
territorial de aplicação do PEUC; e classificação do universo notificado no período de análise.

4.2.1 Embasamento legal: regramentos do PEUC
A aplicação do PEUC e sucedâneos no Município de São Bernardo do Campo tem como
embasamento legal as disposições contidas no Plano Diretor (Art. 59 a 68), e nas leis específicas e
decretos regulamentadores de cada um dos instrumentos, quais sejam:
PEUC: Lei nº 6.186, de 27 de dezembro de 2011, a ‘lei específica’ do PEUC, e os Decretos
Municipais nº 18.437, de 16 de abril de 2013 e nº 18.943, de 9 de junho de 2014;
IPTU progressivo no tempo: Lei nº 6.324, de 19 de dezembro de 2013, e o Decreto nº
19.110, de 12 de novembro de 2014.
Em relação à aplicação do PEUC e sucedâneos, o Plano Diretor definiu (i) a área de incidência (Art.
59): toda a Macrozona de Urbanização Consolidada (MUC); e (ii) os parâmetros para enquadramento
dos imóveis na condição de ociosos (Art. 60), ou seja, passíveis de incidência do PEUC, quais sejam:
imóveis não edificados: área de terreno igual ou maior que 1.000m² e coeficiente de
aproveitamento (CA) igual a zero, isto é, totalmente vazios;

138

Luiz Marinho foi reeleito em primeiro turno com 65,79% dos votos válidos. O segundo colocado, Alex Manente, do
Partido Popular Socialista (PPS), teve pouco mais de 30% dos votos válidos.
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imóveis subutilizados: área de terreno igual ou maior que 1.000m² e CA inferior ao
mínimo (0,20);
imóveis não utilizados: edificações não utilizadas a, pelo menos, três anos.
Além dessas definições, o Plano Diretor estabeleceu outras disposições para a aplicação do PEUC: os
casos de isenção da obrigação – atividades econômicas que não demandam edificação para exercer
suas finalidades, bem como alguns usos e atividades especiais (Art. 61); os procedimentos gerais para
a notificação dos proprietários (Art. 62); os prazos para o cumprimento da obrigação (Art. 63 e 64) e
as consequências, caso esta não seja cumprida nos prazos estabelecidos por lei, prevendo a aplicação
sucessiva do IPTU progressivo no tempo e da desapropriação com pagamento mediante títulos da
dívida pública, a Desapropriação-sanção (Art. 67 e 68).
A lei específica do PEUC, Lei Municipal nº 6.186, de 27 de dezembro de 2011, apenas reiterou os
termos do Plano Diretor, uma vez que o plano definiu todos os aspectos que careciam de
disciplinamento sob a forma de lei. A intenção de, ainda assim, fazer aprovar uma lei específica sobre
o PEUC, segundo os gestores municipais, foi evitar possíveis questionamentos jurídicos quanto à
necessidade de legislação específica (DENALDI et al., 2015a).
No caso de São Bernardo do Campo, os decretos regulamentadores dispuseram sobre:
a definição de proprietário sujeito à obrigação, incluindo na categoria, o compromissáriocomprador e o usucapiente;
as condições caracterizadoras dos imóveis isentos da obrigação;
a sistemática de reunião de informações e de elaboração do “laudo técnico”, documento
que atesta se o imóvel se enquadra como não edificado, não utilizado ou subutilizado;
as possibilidades de impugnação por parte do notificado;
o procedimento de notificação dos proprietários.
Dentre o conteúdo dos decretos regulamentadores do PECU, destacam-se, como no caso de São
Paulo, (i) apresentação de proposta de escalonamento das notificações no tempo e no espaço e (ii)
delegação de papel de destaque ao Conselho Municipal da Cidade (ConCidade), para o
acompanhamento do processo de notificação e suas consequências.
Em relação ao decreto municipal que regulamentou a aplicação do IPTU progressivo no tempo,
ressalta-se a previsão dos valores das alíquotas para cada caso, ano a ano, registrados na Tabela 4.1,
de forma “coerente com a legislação tributária e adequada aos limites do Estatuto da Cidade”
(DENALDI et al., 2015a, p. 100).
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Tabela 4.1: Previsão das Alíquotas de IPTU progressivo no tempo em São Bernardo do Campo
ALÍQUOTA
ORDINÁRIA
(%)

ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS (%)
1º ANO

2º ANO

3º ANO

4º ANO

5º ANO

6º ANO

0,3

0,6

1,2

2,4

4,8

9,6

9,6

0,5

1,0

2,0

4,0

8,0

15,0

15,0

0,6

1,2

2,4

4,8

9,6

15,0

15,0

0,7

1,4

2,8

5,6

11,2

15,0

15,0

0,8

1,6

3,2

6,4

12,8

15,0

15,0

0,9

1,8

3,6

7,2

14,4

15,0

15,0

1,0

2,0

4,0

8,0

15,0

15,0

15,0

1,5

3,0

6,0

12,0

15,0

15,0

15,0

1,6

3,2

6,4

12,8

15,0

15,0

15,0

2,0

4,0

8,0

15,0

15,0

15,0

15,0

2,5

5,0

10,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Fonte: Denaldi et al. (2015a).

Em síntese, a experiência em São Bernardo do Campo contou com amplo arcabouço jurídico que
regulou a aplicação dos instrumentos: Plano Diretor, leis específicas, além de decretos municipais
que avançaram, no caso do PEUC, na regulamentação da estratégia espaço-temporal de notificação
e, no caso do IPTU progressivo no tempo, no registro da evolução das alíquotas progressivas, a partir
das alíquotas ordinárias vigentes no município.

4.2.2 O universo notificado e a lógica territorial (urbanística)
Para a aplicação do PEUC, o município previu uma estratégia espaço-temporal com três etapas de
notificação (Figura 4.4), delimitadas na Macrozona Urbana Consolidada (MUC).
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Figura 4.4 – São Bernardo do Campo: etapas de notificação do PEUC

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

De acordo com Bruno Filho et al. (2013), o escalonamento das notificações proposto incialmente
estendia-se até o final de 2014, e foi construído com base em critérios ou lógicas complementares:
(i) capacidade administrativa para proceder ao conjunto das notificações previstas, obrigando
seu desmembramento no tempo em até, aproximadamente, dois anos;
(ii) priorização por bairro da Macrozona Urbana Consolidada, em função de sua proximidade
com o centro principal e do padrão de urbanização, de forma que na primeira etapa foram
incluídos o bairro Centro e dois bairros de classe média, localizados ao norte do centro no
sentido do Município de São Paulo (Setor Central); na segunda etapa, bairros que
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conformam um anel envoltório ao bairro Centro (Setor Intermediário); e na terceira e última
etapa os bairros mais afastados (Setor Periférico);
(iii) priorização das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) de vazios, formadas por imóveis não
edificados ou subutilizados reservados pelo zoneamento para a produção habitacional,
incluídas na primeira etapa de notificações, em qualquer localização na Macrozona Urbana
Consolidada, dada a relevância da questão habitacional e a perspectiva de que a notificação
induziria ao cumprimento da função social da propriedade consistente, nesse caso, na
produção de habitação social (BRUNO FILHO et al., 2013).
A partir do escalonamento proposto, procedeu-se ao levantamento dos imóveis não edificados e
subutilizados, com base nas informações constantes do cadastro imobiliário municipal, que foram
associadas ao banco de dados espaciais disponível no Sistema de Informações Geográficas (SIG) da
prefeitura municipal. A aferição dos imóveis não utilizados teve duas fontes de informação principais:
(i) levantamento realizado em 2009 pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Turismo (SDET), que fornecia informações acerca de unidades industriais desativadas, e (ii)
indicadores de consumo da concessionária de serviços de energia elétrica AES Eletropaulo, dados
que poderiam contribuir para a constatação e/ou confirmação da não utilização dos imóveis (BRUNO
FILHO et al., 2013). O total geral de imóveis notificáveis resultante do levantamento de dados
realizado em abril de 2013 somou 547 imóveis, sendo: 256 não edificados, 202 subutilizados e 89 não
utilizados (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2015 apud DENALDI et al., 2015a). Esses dados estão
registrados na Tabela 4.2, e distribuídos segundo a etapa prevista de aplicação do PEUC.
Tabela 4.2 – São Bernardo do Campo: proposição inicial das etapas de aplicação do PEUC

Fonte: Elaboração própria (2020) com base em Bruno Filho et al. (2013).
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Cabe mencionar que, durante o processo de aplicação do instrumento, foi realizado levantamento
complementar de informações sobre os imóveis passíveis de PEUC, que resultou na redução do
universo notificável, de 547 para 261 imóveis (Tabela 4.3).
Tabela 4.3 – São Bernardo do Campo: universo notificável

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

No total, foram excluídos 286 imóveis da listagem inicial. A exclusão se deu por diferentes motivos,
dentre os quais: imóveis gravados como ZEIS ocupadas, as ZEIS-1; localizados em área de
preservação permanente (APP) ou na área de proteção e recuperação dos mananciais da Represa
Billings (APMR-B); utilizados como estacionamento ou pátio de empresas ou indústria
automobilística; tombados; ocupados por edificações ou atividades não licenciadas ou em fase de
‘habite-se’, no caso de alguns condomínios residenciais; com incidência de IPTU ecológico ou
benefício fiscal, em função de manutenção de cobertura vegetal preservada; faixa de domínio da
Rodovia Anchieta. Registra-se que, apesar da redução do universo notificável, manteve-se a lógica
territorial de aplicação dos instrumentos, conforme as etapas definidas previamente, com base nos
critérios já expostos.
Após a definição do universo notificável e publicação do decreto regulamentador, o município
iniciou, em maio de 2013, a notificação dos imóveis incluídos na primeira etapa do escalonamento
proposto, no primeiro ano do segundo mandato do Prefeito Luiz Marinho.
Entre novembro de 2013 e dezembro de 2016, o município notificou 229 imóveis, com o
correspondente em área de terreno (AT) a pouco mais de 2,3 milhões de metros quadrados e 67 mil
metros quadrados de área construída (AC). Os totais notificados correspondem a quase 95% de toda
a área de terreno notificável e a 80% da área construída referente ao estoque ocioso não utilizado
identificado pelo município. A Tabela 4.4 apresenta o universo notificado distribuído segundo as
etapas de aplicação e a localização dos imóveis (Setores Central, Intermediário e Periférico e imóveis
gravados como ZEIS-2).
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Tabela 4.4 – São Bernardo do Campo: universo notificado (2013-2016) segundo etapa de aplicação

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Dentre o universo notificado para PEUC, destacam-se, em área de terreno, tanto os imóveis
localizados no entorno dos bairros centrais, isto é, no setor intermediário, notificados na segunda
etapa, como os imóveis gravados como ZEIS-2. Registra-se que 60% de toda a área construída
notificada corresponde a imóveis localizados no Setor Central.

4.2.3 Universo notificado: um breve panorama
Apresenta-se, na sequência, classificação do universo notificado segundo os seguintes critérios:
caracterização da ociosidade (enquadramento dos imóveis como não parcelados, não edificados,
subutilizados ou não utilizados), titularidade (se pessoa física ou pessoa jurídica) e intervalo de área
dos imóveis notificados (apenas não edificados ou subutilizados).
Quanto à ociosidade, os imóveis não edificados são maioria, e o número de imóveis não utilizados
notificados é bastante reduzido: apenas 23 imóveis, ou 10% do total (Tabela 4.5 e Figura 4.5).
Tabela 4.5 – São Bernardo do Campo: universo notificado (2013-2016) segundo caracterização da
ociosidade

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Figura 4.5 – São Bernardo do Campo: universo notificado segundo caracterização da ociosidade

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Em termos de área notificada, o total correspondente aos imóveis não edificados e subutilizados é
bastante próximo, pouco mais de 1,1 milhão de metros quadrados. Isso vale também para a área
construída notificada: os imóveis subutilizados e os ‘não utilizados’ respondem por cerca de 50% do
total. Vale dizer que 17 dos 23 imóveis não utilizados notificados estão localizados no Setor Central
(Figuras 4.6).
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Figuras 4.6a, 4.6b e 4.6c – Imóveis não utilizados: (a) antigo hotel, ao lado do Paço Municipal; (b)
edifício residencial, à Rua Senador Vergueiro; (c) imóvel abandonado (não concluído), na Avenida
Francisco Prestes Maia

Fonte: São Bernardo do Campo (2016).

Contudo, os edifícios não utilizados e algumas construções abandonadas não conformam conjunto
ocioso expressivo, como no caso de São Paulo. Os imóveis não utilizados são, em sua maioria,
edificações voltadas ao uso residencial ou de comércio e serviços, a maior parte verticalizada,
localizadas no Centro ou no Bairro Rudge Ramos, importante centralidade do município.
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Em relação à titularidade (Tabela 4.6 e Figura 4.7), observa-se predominância de imóveis de ‘pessoa
jurídica’, tanto em número de imóveis (63,8% do total), como em área de terreno (71,3% do total) e
em área construída notificada (65,2% do total).
Tabela 4.6 – São Bernardo do Campo: universo notificado (2013-2016) segundo titularidade
TITULARIDADE

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

AC (m²)

%

PESSOA FÍSICA (PF)

83

36,2%

660.890

28,7%

23.346

34,8%

PESSOA JURÍDICA (PJ)

146

63,8%

1.642.385

71,3%

43.806

65,2%

TOTAL

229

100,0%

2.303.275

100,0%

67.152

100,0%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Figura 4.7 – São Bernardo do Campo: universo notificado (2013-2016) segundo titularidade

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Do conjunto de 146 imóveis de propriedade de ‘pessoa jurídica’, 97 (66,4% do total) pertencem ao
setor imobiliário. A Tabela 4.7 registra a distribuição dos 97 imóveis segundo etapa de aplicação e
localização.
Tabela 4.7 – São Bernardo do Campo: imóveis de propriedade do setor imobiliário segundo etapas
de aplicação

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Observa-se que há maior concentração de imóveis de propriedade do setor imobiliário nos Setores
Central e Intermediário. No entanto, em termos de área de terreno, o Setor Intermediário responde
sozinho por quase 60% do total notificado.
As informações constantes do banco de dados da pesquisa permitiram conhecer a quantidade de
imóveis notificados por proprietário: no caso de São Bernardo, esse número é baixo e indica a
distribuição do conjunto de imóveis entre muitos proprietários (Tabela 4.8).
Tabela 4.8 – São Bernardo do Campo: universo notificado (2013-2016) segundo quantidade de
imóveis por proprietário

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Cabe mencionar que dois proprietários ‘pessoa jurídica’, ambos do setor imobiliário, possuem seis
imóveis cada, que correspondem a pouco mais de 5,3% de toda a área de terreno notificada. O total
de doze imóveis está localizado no Setor Intermediário. Na Figura 4.8, destaca-se conjunto de seis
imóveis de um desses proprietários, localizado no bairro Nova Petrópolis.
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Figura 4.8 – São Bernardo do Campo: conjunto de seis imóveis de propriedade de ‘pessoa jurídica’
do setor imobiliário

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

A Tabela 4.9 traz a distribuição do universo notificado ‘não edificado’ e ‘subutilizado’ segundo a área
de terreno dos imóveis.
Tabela 4.9 – São Bernardo do Campo: universo notificado (2013-2016) segundo intervalo de área
de terreno

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Observa-se que cerca de um terço dos imóveis (71 de 206 imóveis) apresenta área inferior a dois mil
metros quadrados. Outros dois dados chamam a atenção: (i) os imóveis com área entre cinco e 20
mil metros quadrados respondem por um quarto dos imóveis e da área de terreno notificada
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(aproximadamente 500 mil m²); e (ii) apenas oito imóveis apresentam área superior a 50 mil metros
quadrados e respondem por 44% da área de terreno notificada.
Em síntese, o conjunto notificado em São Bernardo do Campo é composto, sobretudo, por imóveis
não edificados, de propriedade de ‘pessoa jurídica’, com destaque para proprietários notificados do
setor imobiliário. Em relação à dimensão, a maior parte do conjunto notificado tem até cinco mil
metros quadros, mas é importante registrar que o maior estoque de terra ociosa notificado no
município é formado por lotes com área entre cinco e 20 mil metros quadrados (24,7% da AT
notificada). Identificou-se também baixa concentração fundiária, isto é, o universo de 229 imóveis
notificados está distribuído entre 180 proprietários. Cabe dizer que o município notificou um total de
30 ZEIS de vazios, com o correspondente em área a cerca de 830 mil metros quadrados, ou pouco
mais de um terço do total notificado em área de terreno.
A partir de 2017, com novo grupo político à frente da administração municipal, as notificações para
PEUC não tiveram continuidade, restando apenas alguns imóveis com incidência de IPTU progressivo
no tempo que continuavam sancionados no exercício fiscal de 2019 139.

4.3 Respostas dos proprietários notificados e possíveis efeitos no
território
De acordo com o relatório municipal que registra os resultados da aplicação do PEUC e do IPTU
progressivo no tempo entre 2013 e 2016140, do conjunto total de 229 imóveis notificados até
novembro de 2016, 67 imóveis tiveram a notificação cancelada. Deste total, 30 imóveis atenderam às
obrigações impostas pelo instrumento141 e 37 foram excluídos do PEUC por diferentes motivos, tais
como: obra concluída; imóvel localizado na Área de Proteção e Recuperação do Manancial Billings
(APRM-B); incidência de IPTU ecológico, entre outros. Assim, das 229 notificações expedidas, 162
permaneciam válidas e os imóveis com notificação vigente somavam 1,25 milhões de metros

139

A pesquisadora tentou por diversas vezes agendar reunião com o Secretário de Planejamento do município, mas foi
orientada a solicitar os dados atualizados sobre a aplicação dos instrumentos por meio da lei de acesso à informação, o que
não resultou muito produtivo.
140 O referido relatório, elaborado em dezembro de 2016, no final da administração de Luiz Marinho, por esta pesquisadora
conjuntamente com a diretora de Planejamento Urbano do município, teve como objetivo ‘dar publicidade aos dados e
resultados preliminares e fornecer subsídios para análises e avaliações da experiência em desenvolvimento’ (SÃO
BERNARDO DO CAMPO, 2016).
141 No conjunto de 30 imóveis estão incluídas diferentes situações, desde imóveis que tiveram atividades licenciadas (novas
ou já existentes) no período pós-notificação, imóveis com projeto aprovado ou imóveis com obra em execução. Registra-se
que durante o processo de aplicação, o DPU mudou o entendimento inicial em relação aos imóveis com projeto aprovado,
que passaram a ser mantidos no PEUC para controle e monitoramento da segunda etapa da obrigação, qual seja, o prazo
para início das obras para imóveis não edificados ou subutilizados. Ou seja, a alteração mencionada resultou na
identificação de imóveis com projeto aprovado ‘excluídos’ do PEUC e ‘mantidos’ no PEUC.

184

quadrados (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2016). O universo notificado entre os anos de 2013 a 2016
está registrado na Tabela 4.10, segundo sua situação em dezembro de 2016: notificado vigente ou
notificado cancelado.
Tabela 4.10 – São Bernardo do Campo: universo notificado total, cancelado e vigente (2013-2016),
segundo ano de notificação
IMÓVEIS NOTIFICADOS
ANO

TOTAL

CANCELADOS

VIGENTES

IMÓVEIS (nº)

AT (m²)

IMÓVEIS (nº)

AT (m²)

IMÓVEIS (nº)

AT (m²)

2013

45

267.211

20

117.330

25

149.880

2014

85

921.493

31

454.646

54

466.847

2015

51

561.249

10

279.964

41

281.285

2016

48

553.321

6

197.129

42

356.192

TOTAL

229

2.303.275

67

1.049.070

162

1.254.205

Fonte: São Bernardo do Campo (2016).

Os dados da Tabela 4.10 indicam que 71% dos imóveis notificados permaneciam com incidência de
PEUC em 2016, isto é, com a notificação ‘vigente’ e respondiam por pouco mais da metade da área
de terreno notificada, ou 1,25 milhões de metros quadrados (54% do total)142.
Registra-se também que o setor imobiliário responde por pouco mais de 45% dos imóveis (73 de 162)
e da área de terreno notificada vigente (581 mil m² de 1,25 milhões m²).
A Tabela 4.11 apresenta os dados consolidados correspondentes às ações dos proprietários no
período pós-notificação e a Figura 4.9 traz a espacialização dessas ações.

142

Vale dizer que do total de 67 imóveis notificados cancelados, apenas quatro imóveis, com área superior a 50 mil metros
quadrados, concentram 62% da área total notificada cancelada.
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Tabela 4.11 - São Bernardo do Campo: universo notificado total segundo ação dos proprietários
(2013-2016)
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO TIPO DE AÇÃO

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

AC (m²)

%

CUMPRIU A OBRIGAÇÃO¹ 17

7,4%

34.527

1,5%

3.482

5,2%

CONSTRUÇÃO CIVIL²

70

30,6%

839.024

36,4%

10.348

15,4%

CONTESTAÇÃO

21

9,2%

216.410

9,4%

8.775

13,1%

SEM AÇÃO

44

19,2%

336.408

14,6%

17.242

25,7%

152

66,4%

1.426.369

61,9%

39.847

59,3%

NÃO VENCEU PRAZO

40

17,5%

332.485

14,4%

11.521

17,2%

NOTIFICAÇÃO CANCELADA³

37

16,2%

544.421

23,6%

15.783

23,5%

229

100,0%

2.303.275

100,0%

67.152

100,0%

USO

SUBTOTAL

TOTAL

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).
Nota 1: ocupação de imóvel não utilizado e ocupação de imóvel não utilizado ou licenciamento de atividade para o imóvel;
Nota 2: projeto aprovado ou em aprovação, renovação de alvará ou obra em construção; Nota 3: imóvel já atendia a
legislação, imóvel cumprindo função ambiental, em APP ou APRM-B, situações de cancelamento sem informação.

Observa-se maior percentual de proprietários com ação relacionada ao uso dos imóveis (38% do total
de imóveis e da área de terreno notificada).
Deste total, grande parte refere-se a imóveis com projeto em aprovação ou aprovado, com pedido
de renovação de alvará ou obra em construção. Em segundo lugar, em número de imóveis, aparecem
os proprietários ‘sem ação’. Do total de 44 imóveis, 23 são de propriedade do setor imobiliário, e
juntos somam pouco mais de 150 mil metros quadrados de área de terreno notificada.
Por fim, destacam-se os proprietários que contestaram a aplicação dos instrumentos: 21 imóveis
com pouco mais de 9% da área notificada. Os dados levantados permitiram aferir que do total de 17
imóveis que cumpriram a obrigação imposta pelo PEUC, cinco são utilizados como estacionamento
rotativo de veículos.
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Figura 4.9 – São Bernardo do Campo: universo notificado segundo ação dos proprietários (20132016)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Do universo com PEUC vigente, 64 imóveis estavam sancionados com a aplicação do IPTU
progressivo no tempo (IPTUp) no exercício fiscal de 2017, sendo quatro imóveis desde 2015, 34
imóveis desde 2016 e 26 imóveis desde 2017. A Tabela 4.12 e a Figura 4.10 registram a distribuição
do conjunto de 64 imóveis com incidência de IPTUp por etapa de notificação.
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Tabela 4.12- São Bernardo do Campo: universo notificado com incidência de IPTUp (2017)

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Figura 4.10 – São Bernardo do Campo: universo notificado (2013-2016) com incidência de IPTUp
em 2017

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Para o avanço da pesquisa, buscou-se relacionar as ações dos proprietários com a espacialização dos
imóveis notificados. A sobreposição dos perímetros dos imóveis às imagens áereas dos Setores
Central, Intermediário e Periférico reforça que, em São Bernardo do Campo, o ‘estoque ocioso’
identficado e notificado é reduzido e encontra-se disperso na malha urbana, comprometendo o
potencial do PEUC para o ordenamento territorial no município. Apresenta-se, na sequência, a
distribuição dos imóveis por setor e o resumo das ações dos proprietários notificados.

4.3.1 Setor Central
Figuras 4.11a e 4.11b –Setor Central: imagem aérea dos Bairros Rudge Ramos e Anchieta, à
esquerda, e Centro à direita

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Tabela 4.13 – Setor Central: universo notificado segundo ação dos proprietários (2013-2016)
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO TIPO DE AÇÃO

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

AC (m²)

%

CUMPRIU A OBRIGAÇÃO¹ 11

14,3%

19.530

8,0%

2.742

7,3%

CONSTRUÇÃO CIVIL²

23

29,9%

78.511

32,1%

3.026

8,0%

CONTESTAÇÃO

5

6,5%

15.459

6,3%

7.492

19,9%

SEM AÇÃO

14

18,2%

49.660

20,3%

10.338

27,4%

53

68,8%

163.159

66,8%

23.598

62,6%

NÃO VENCEU PRAZO

4

5,2%

5.985

2,5%

6.996

18,6%

NOTIFICAÇÃO CANCELADA

20

26,0%

75.057

30,7%

7.097

18,8%

77

100,0%

244.201

100,0%

37.690

100,0%

USO

SUBTOTAL

TOTAL

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).
Nota 1: ocupação de imóvel não utilizado ou licenciamento de atividade para o imóvel; Nota 2: projeto aprovado ou em
aprovação, renovação de alvará ou obra em construção.

4.3.2 Setor Intermediário
Figuras 4.12a e 4.12b –Setor Intermediário: imagem aérea dos Bairros Jordanópolis e Planalto, à
esquerda, e Baeta Neves, Nova Petrópolis e Santa Terezinha, à direita

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Figura 4.13 –Setor Intermediário: imagem aérea dos Bairros Demarchi, à esquerda, e Ferrazópolis,
à direita

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Tabela 4.14 – Setor Intermediário: universo notificado segundo ação dos proprietários (2013-2016)
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO TIPO DE AÇÃO

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

AC (m²)

%

CUMPRIU A OBRIGAÇÃO¹ 4

4,5%

11.400

1,1%

361

2,7%

CONSTRUÇÃO CIVIL²

31

35,2%

594.130

57,2%

2.261

17,0%

CONTESTAÇÃO

12

13,6%

80.814

7,8%

1.040

7,8%

SEM AÇÃO

18

20,5%

115.412

11,1%

3.489

26,2%

65

73,9%

801.756

77,2%

7.151

53,6%

NÃO VENCEU PRAZO

14

15,9%

158.438

15,3%

2.139

16,0%

NOTIFICAÇÃO CANCELADA

9

10,2%

77.936

7,5%

4.050

30,4%

88

100,0%

1.038.131

100,0%

13.340

100,0%

USO

SUBTOTAL

TOTAL

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).
Nota 1: ocupação de imóvel não utilizado ou licenciamento de atividade para o imóvel; Nota 2: projeto aprovado ou em
aprovação, renovação de alvará ou obra em construção.
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4.3.3 Setor Periférico
Figura 4.14 –Setor Periférico: imagem aérea dos Bairros Taboão e Pauliceia

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Figura 4.15 –Setor Periférico: imagem aérea dos Bairros Cooperativa e Alves Dias, próximos à
Rodovia Imigrantes, à esquerda

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Figura 4.16 –Setor Periférico: imagem aérea do Bairro Montanhão, próximo à Via Anchieta, à
esquerda

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Tabela 4.15 – Setor Periférico: universo notificado segundo ação dos proprietários (2013-2016)

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).
Nota 1: ocupação de imóvel não utilizado ou licenciamento de atividade para o imóvel; Nota 2: projeto aprovado ou em
aprovação, renovação de alvará ou obra em construção; Nota 3: imóvel cumprindo função ambiental, ZEIS-1, imóvel em
processo de desapropriação pela antiga DERSA.

De forma geral, os setores de análise repetem os resultados identificados para o conjunto total
notificado: em número, a maioria dos imóveis apresenta ação voltada ao uso, com predominância de
aprovação de projetos, e, com menor presença, renovação de alvarás já existentes ou obras em
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execução; na sequência, aparecem os proprietários sem ação, e, por último, os proprietários que
contestaram a aplicação dos instrumentos como única ação no período pós-notificação. Já em área
de terreno, o cenário se repete, à exceção do setor periférico, onde a maior parte da área de terreno
notificada corresponde a imóveis que tiveram a notificação cancelada em função principalmente de
tratar-se de setores com restrições à ocupação, devido à função ambiental que tais imóveis
desempenham no município.
Sobre a aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo em São Bernardo do Campo, cabe
destacar aspectos relevantes para a compreensão da experiência:
forte arcabouço jurídico que sustenta a implementação dos instrumentos: Plano Diretor, lei
do PEUC, lei do IPTU progressivo no tempo, três decretos municipais regulamentadores;
estoque reduzido de imóveis ociosos no município: pulverização e dispersão dos imóveis
notificados no território;
sobreposição do PEUC a todas as ZEIS-2 gravadas na MUC, o que revela uma estreita
articulação entre PEUC e política habitacional, no sentido de estimular a disponibilização de
terras para a produção de HIS;
notificação de conjunto expressivo de imóveis de propriedade do setor imobiliário;
avanço limitado na identificação (prospecção) e aplicação do PEUC em imóveis não utilizados;
período reduzido das etapas: em pouco mais de três anos, o município notificou 95% do
estoque notificável;
reduzida articulação do instrumento com programas municipais.
Em suma, os resultados da experiência de São Bernardo do Campo permitem observar que o alcance
das finalidades do PEUC teve seu potencial limitado em função do reduzido estoque de lotes vazios
em território dinamizado, especialmente pela atuação do setor imobiliário local. Os efeitos iniciais
apontam que a aplicação do PEUC não foi suficiente para contrapor ou induzir a ação do setor
imobiliário. Ainda, a dispersão dos imóveis notificados por toda a área urbana compromete o
potencial de indução do ordenamento territorial na direção de determinados setores. Em 2017, do
total de 162 notificações vigentes, 64 imóveis estavam sancionados com o IPTU progressivo no
tempo pelo descumprimento das obrigações impostas pelo PEUC, sendo 12 ZEIS de vazios.
Registra-se que a expectativa de alternância administrativa a partir da gestão 2017-2020, com a
possibilidade de interrupção ou esvaziamento da aplicação dos instrumentos, pode ter influenciado a
tomada de decisão por parte dos proprietários notificados no sentido de ‘não reação’ à notificação
para PEUC ou à cobrança do imposto progressivo.
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Capítulo 5
Estudo de Caso: aplicação do
PEUC e do IPTU progressivo no
tempo em São Paulo (20142019)
________________________________________________________
Apresenta-se, no Capítulo 5, a experiência de aplicação do PEUC e do
IPTU progressivo no tempo em São Paulo (SP), entre os anos de 2014 e 2019. O capítulo está
estruturado em três partes principais: (i) desenvolvimento e planejamento urbano no município; (ii)
aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo entre os anos de 2014 e 2019; e (iii) respostas dos
proprietários notificados e possíveis efeitos do PEUC no território.
A aplicação dos instrumentos em São Paulo conta com a publicização de dados sobre o universo
notificado no município, com atualização periódica, no sítio eletrônico da prefeitura 143. Para a
formação e alimentação do banco de dados da pesquisa, tomou-se como referência o seguinte
conjunto de informações extraídas do referido portal: ‘listagem de imóveis notificados em virtude do
descumprimento da função social da propriedade’ (meses de referência: dezembro de 2016 e junho
de 2019) e os relatórios anuais de aplicação dos instrumentos indutores da função social da
propriedade, emitidos no período entre 2015-2018). A listagem de imóveis foi complementada pela
pesquisadora com informações sobre o proprietário fiscal e a tipologia de uso dos imóveis, a partir
dos dados da série sobre o IPTU dos imóveis constantes da plataforma Geosampa 144.

143

Disponível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/funcao_social_da_propriedade/index.php?p=172133.
144 Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx#. A consulta à plataforma é realizada a
partir dos números do ’setor / quadra / lote’ de cada um dos imóveis notificados, constantes da listagem disponibilizada
pela prefeitura.

196

5.1 São Paulo: desenvolvimento e planejamento urbano
O Município de São Paulo, com pouco mais de 11 milhões de habitantes e território de 1.521,110
km², possui 290.317 domicílios vagos (IBGE, 2011) e déficit habitacional estimado em 474.344
moradias (SÃO PAULO, 2016a). Em relação à precariedade habitacional, possui cerca de 830 mil
domicílios localizados em assentamentos precários, sendo 445.112 em favelas e 385.080 em
loteamentos irregulares145. Ainda, há em São Paulo 80.389 domicílios em cortiços (São Paulo, 2009) e
15.905 pessoas em situação de rua 146.
Em 2014, o município aprovou a revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE), com a regulamentação
de instrumentos voltados ao cumprimento da função social da propriedade, em diálogo direto com
as estratégias de desenvolvimento urbano traçadas no plano, dentre os quais o PEUC e seus
sucedâneos IPTU Progressivo no tempo e Desapropriação-sanção. No mesmo ano, iniciou a
notificação de imóveis ociosos, e vem aplicando o PEUC de forma ininterrupta, a despeito da
alternância administrativa ocorrida a partir de 2017147. Cabe ressaltar a importância de olhar para a
experiência de São Paulo, por se tratar da maior cidade do país em população, dinamismo
econômico, produção imobiliária, ativismo e mobilização da sociedade (BONDUKI; ROSSETO, 2018).
Mas também pelo acúmulo de tempo de aplicação dos instrumentos, além dos avanços e das
reflexões possíveis a partir de seus resultados e efeitos iniciais.

5.1.1. Planejamento urbano pós-EC: o Plano Diretor vigente (PDE/2014)
A primeira tentativa de aprovação de um plano diretor já com os princípios estabelecidos pela
Constituição Federal de 1988 (CF1988) se deu na gestão da Prefeita Luiza Erundina (1989-1992), no
primeiro mandato do Partido dos Trabalhadores (PT) à frente da administração do maior município
brasileiro. No entanto, esse plano não chegou a ser discutido na Câmara de Vereadores 148. A
temática relacionada ao desenvolvimento urbano à luz da nova Constituição Federal foi retomada

145

HABISP (2016).
Censo da população em situação de rua de 2015, realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
147 Em 2016, o Prefeito Fernando Haddad, candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores (PT), perdeu a eleição em
primeiro turno para o candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) João Dória, em um contexto de desgaste
nacional do PT, intensificado com o impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, e de forte oposição local ao governo
petista à frente da Prefeitura de São Paulo.
148 O Município de São Paulo aprovou um Plano Diretor em 1988, por decurso de prazo, durante a gestão do Prefeito Jânio
Quadros (1986-1988), após a promulgação da CF1988. No plano, havia a previsão de ‘urbanização compulsória’ e utilização
do IPTU progressivo, sem definição se ‘no espaço e/ou tempo’. Já na gestão seguinte, em consequência da aprovação em
1990 da Lei Orgânica do município, a Câmara fixou a data de 05 de fevereiro de 1991 para envio de um novo plano diretor
pelo Poder Executivo (MAGLIO, 2005, p. 226 apud COSTA, 2017).
146
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apenas na gestão da Prefeita Marta Suplicy (2001-2004)149, após a aprovação do Estatuto da Cidade
(EC): por meio da Lei municipal nº 13.430, de 13 de setembro de 2002, o município aprovou um novo
plano, o ‘Plano Diretor Estratégico’ (PDE/2002). Segundo Bonduki e Rosseto (2018)
[...] a elaboração e aprovação do PDE/2002 foi o primeiro teste importante para o
Estatuto da Cidade: a principal cidade do país saiu na frente e incorporou os novos
instrumentos instituídos pela lei federal recém-aprovada150.

Cabe lembrar que a Prefeita Marta Suplicy, à época, era filiada ao PT, que ”contava em seus quadros
com importantes atores ligados à luta pela Reforma Urbana” (FROTA, 2017, p. 209). Esse fato explica,
em boa medida, o alinhamento do novo plano às diretrizes da nova ordem jurídico-urbanística
estabelecida pela CF1988 e pelo EC: o PDE/2002 (i) trazia como um dos seus princípios a função
social da propriedade; (ii) definia como objetivos ‘prevenir distorções e abusos no desfrute
econômico da propriedade urbana’ e ‘coibir o uso especulativo da terra como reserva de valor, de
modo a assegurar o cumprimento da função social da propriedade’; e (iii) ainda contava com
instrumentos para a sua efetivação, no caso, o PEUC e seus sucedâneos.
Durante as administrações José Serra (PSDB) e Gilberto Kassab (PFL/DEM/PSD) 151 (2005-2012), houve
uma tentativa frustrada de revisão do PDE, no contexto do boom imobiliário, mas o fato é que a
revisão prevista para os planos diretores no EC só ocorreu em São Paulo na gestão do Prefeito
Fernando Haddad (2013-2016)152. Nesse sentido, é importante ressaltar que São Paulo passou por
um ciclo completo de planejamento pós-EC, adotando métodos participativos tanto no Executivo
quanto no Legislativo, “onde o texto foi pactuado por diferentes setores da sociedade, ganhando
coerência e consistência” (BONDUKI; ROSSETO, 2018, p. 181).
É importante registrar / dizer que o diagnóstico que subsidiou a revisão do PDE/2002 apontou que “a
cidade precisaria crescer para dentro e se tornar mais “compacta”, contendo o crescimento
horizontal. Consequentemente, deveria repensar a ocupação de áreas que hoje estão ociosas,
subutilizadas ou que ainda não foram suficientemente adensadas em termos populacionais” (SÃO
PAULO, 2014c).

149

Entre os anos de 1993 e 2000, o Município de São Paulo foi governado pelos prefeitos Paulo Maluf (1993-1996) e Celso
Pitta (1997-2000), ambos do mesmo partido político, que corresponde hoje ao Partido Progressista (PP).
150 O Estatuto da Cidade foi aprovado em 10 de julho de 2001 e o PDE/2002, em 13 de setembro de 2002.
151 José Serra foi eleito prefeito em 2004 para o mandato 2005-2008. No entanto, em 2006, deixou a prefeitura para
concorrer ao cargo de governador do Estado, assumindo em seu lugar o vice-prefeito Gilberto Kassab, que se reelegeu em
2008 para o mandato 2009-2012.
152 No artigo intitulado “A reforma urbana no Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2002 e 2014” (Bonduki; Rosseto,
2018), Nabil Bonduki e Rossela Rosseto registram todo o processo de aprovação do PDE/2014, trazendo um diagnóstico
importante do período entre planos, contemplando os avanços e disputas em torno dos objetivos do PDE aprovado em
2002, as mudanças no período entre planos e o contexto e detalhes da sua revisão em 2014.
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Apresenta-se, na sequência aspectos do ordenamento territorial vigente, relacionados com a
experiência de aplicação do PEUC no município, com ênfase nas principais diretrizes contidas na
revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo aprovado em 2014.
O PDE/2014 instituiu um novo macrozoneamento para o Município de São Paulo, que foi dividido em
duas macrozonas. Cerca de 50% do território do município encontra-se em área apta à ocupação
urbana, sem restrições ambientais, e corresponde à Macrozona de Estruturação e Qualificação
Urbana. O restante do território corresponde à Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental,
formada por áreas ambientalmente protegidas e/ou que apresentam restrições à ocupação (Figura
5.1). As Macrozonas foram subdivididas em Macroáreas.
Figura 5.1 – São Paulo: macrozoneamento instituído pelo PDE/2014

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi a partir de informações municipais (2020).

Em São Paulo, o ordenamento territorial tem orientado o crescimento urbano por meio do
adensamento de alguns setores prioritários da cidade, especialmente as áreas subutilizadas dotadas
de infraestrutura, como o Setor Central e o Setor Orla Ferroviária e Fluvial, ambos na Macroárea de
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Estruturação Metropolitana (MEM), na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana (Figura
5.2).
Figura 5.2 – São Paulo: setores da Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi a partir de informações municipais (2020).

O Setor Central da MEM, que inclui integralmente o perímetro da Subprefeitura Sé, e parcialmente o
perímetro da Subprefeitura Mooca, isto é, corresponde à região central do município, tem potencial
para o adensamento construtivo, mas principalmente demográfico. Trata-se de setor da cidade que
apresenta oferta de infraestrutura e emprego e abriga também amplo parque construído ocioso.
Cabe registrar dois aspectos importantes relacionados à área central de São Paulo, pela sua
relevância para a experiência de aplicação do PEUC, em função da existência de um conjunto
expressivo de imóveis não utilizados: (i) a vigência da Operação Urbana Centro, instituída em 1997,
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durante o governo do Prefeito Celso Pita 153 (1997-2000), que objetiva atrair investimentos para o
Centro, na direção de sua dinamização, pelas suas características e subutilização; e (ii) as ocupações
de edifícios vazios não utilizados por movimentos sociais urbanos, ligados à luta por moradia e com
forte vínculo com a pauta e disputas pela Reforma Urbana, incluindo a aplicação de instrumentos de
indução ao cumprimento da função social da propriedade. As ocupações tiveram início ainda no final
da década de 1990, ou seja, há mais de vinte anos, e a presença de ‘estoque ocioso’ expressivo não
foi suficiente para a estruturação de uma política para o enfrentamento desse problema no centro
de São Paulo, em nenhum nível de governo, especialmente nas esferas municipal e estadual.
Já o Setor Orla Ferroviária e Fluvial, onde existem grandes terrenos ociosos ou subutilizados, no
entorno dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, configura-se em perímetro estratégico para o
desenvolvimento urbano. Para esse setor, o PDE definiu como objetivos específicos:
I - transformações estruturais orientadas para o maior aproveitamento da terra
urbana com o aumento nas densidades construtiva e demográfica e implantação
de novas atividades econômicas de abrangência metropolitana, atendendo a
critérios de sustentabilidade e garantindo a proteção do patrimônio arquitetônico e
cultural, em especial o ferroviário e o industrial;
[...]
IV – produção de HIS e HMP. (SÃO PAULO, 2014a)

No entanto, uma forte diretriz do PDE/2014 está relacionada com o incentivo ao adensamento do
entorno da rede de transporte coletivo de alta e média capacidade, as Áreas de Influência dos Eixos
de Estruturação da Transformação Urbana (AIEETU). Nos perímetros das AIEETU, o Coeficiente de
Aproveitamento (CA) máximo é igual a ‘4’, maior valor permitido no município, à exceção do
perímetro da OU Centro, onde o CA alcança índice ‘6’.
Em síntese, pode se dizer que a estratégia territorial estabelecida pelo PDE/2014 consiste em
concentrar o processo de crescimento e transformação da cidade ao longo dos eixos de transporte
coletivo de massa e ao longo da orla ferroviária, onde existem glebas de grandes dimensões e
imóveis subutilizados:
Busca-se, assim, evitar o tradicional e especulativo processo de expansão
horizontal, que gera segregação socioterritorial, longas distâncias entre moradia e
o trabalho e depredação do meio ambiente.
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A Operação Urbana Centro (Lei n.º 12.349, de 6 de junho de 1997) abrange as regiões do chamados Centro Velho e
Centro Novo, e parte de bairros históricos como Glicério, Brás, Bexiga, Vila Buarque e Santa Ifigênia, englobando área de
aproximadamente 663 hectares. A Operação visa a requalificação urbana buscando estimular investimentos nessas áreas
específicas, que está consolidada desde meados do século XX e possui a maior densidade construtiva da cidade. Disponível
em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/centro/index.php?p=1
9592&. Acesso: 19 ago. 2018.

201

A recriação da Zona Rural, acompanhada pelo Plano de Desenvolvimento Rural
Sustentável da região, é estratégica nessa perspectiva. (SÃO PAULO, 2014c)

A partir das diretrizes do ordenamento territorial colocadas pelo PDE/2014, verifica-se que o
‘estoque ocioso’ em São Paulo, formado tanto por áreas vazias ou subutilizadas no Setor Orla
Ferroviária e Fluvial, como o parque construído não utilizado no Setor Central, assume papel
relevante para o crescimento urbano, e, nesse contexto, o PEUC e sucedâneos ganham maior
relevância.

5.2 Aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo em São
Paulo (2014-2019)
A aplicação do PEUC em São Paulo teve início em 2014, no segundo ano do mandato do Prefeito
Fernando Haddad (PT), que administrou a cidade entre os anos de 2013 e 2016. A partir de 2017,
com o novo prefeito eleito João Dória (PSDB)154 à frente da prefeitura, a experiência, apesar de ter
sido esvaziada, não chegou a ser interrompida totalmente e encontra-se em curso, com sinais de
retomada. Contudo, adotamos como recorte temporal para o Estudo de Caso o período
compreendido entre os meses de novembro de 2014, momento da aplicação do projeto piloto, e o
mês de junho de 2019, para que houvesse tempo hábil para o levantamento e tratamento das
informações sobre o universo notificado e as ações dos proprietários no período pós-notificação, que
serão apresentadas e discutidas nesta seção.

5.2.1 Contexto local: trajetória institucional do PEUC
No caso de São Paulo, é importante registrar alguns fatos ocorridos antes do início da aplicação do
PEUC, que ajudam a explicar o avanço e até mesmo a consolidação de uma agenda urbana que
dialoga com o ideário reformista. Tais fatos, em grande medida, conformaram as condições
necessárias à realização da experiência no município.
De acordo com Costa (2017), a proposta de Plano Diretor elaborada durante a gestão da Prefeita
Luiza Erundina (1989-1992) já incorporava os instrumentos de sanção aos proprietários de imóveis
ociosos, mas era tímida em relação ao conteúdo: não trazia os critérios para definição da ociosidade,
nem a indicação de notificação de imóveis não utilizados nas áreas centrais, com destaque apenas
para as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS-3), caracterizadas à época como ‘terrenos não

154

João Dória foi eleito prefeito em 2016 para o mandato 2017-2020. No entanto, em março de 2018, deixou a prefeitura
para concorrer ao cargo de governador do Estado, assumindo em seu lugar o vice-prefeito Bruno Covas, também do PSDB.
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edificados, subutilizados ou não utilizados necessários à implantação de programas de Habitação de
Interesse Social (HIS)’.
Quase dez anos depois, em 2002, durante a gestão da Prefeita Marta Suplicy (2001-2004), o
Município de São Paulo aprovou um novo Plano Diretor Estratégico, o PDE/2002, que instituiu o
conjunto de instrumentos formado pelo Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios
(PEUC), IPTU progressivo no tempo e Desapropriação-sanção. Para Bonduki e Rosseto (2018), o PEUC
e sucedâneos ‘entraram’ no PDE/2002 sem muito problema, principalmente pelo fato de que o PEUC
não era um instrumento autoaplicável, isto é, sua aplicação demandaria a aprovação de uma lei
específica.
Registra-se que o PDE/2002 indicou as áreas passíveis de incidência dos instrumentos, conforme
exigência do Estatuto da Cidade (EC) e, na sequência, quase dois anos depois, a Lei municipal nº
13.885, aprovada em 25 de agosto de 2004 (São Paulo, 2004) 155, estabeleceu normas
complementares ao PDE/2002, revisando e acrescentando, por meio do Art. 18, as áreas onde os
instrumentos poderiam ser aplicados:
Art. 18.
§ 1º - O "caput" do art. 201 da Lei nº 13.430, de 13 de setembro de 2002, Plano
Diretor Estratégico passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 201. São consideradas passíveis de parcelamento, edificação e utilização
compulsórios os imóveis não edificados, subutilizados, ou não utilizados localizados
nas:
I. ZEIS 2 e 3, [...];
II. áreas de Operações Urbanas Consorciadas;
III. áreas de Projetos Estratégicos;
IV. inseridos nos perímetros dos distritos municipais [...]. (SÃO PAULO, 2004, grifo
nosso)

Na mesma lei, ficou estabelecido que o município teria prazo de 180 dias para encaminhar à Câmara
Municipal projeto de lei que regulamentaria o PEUC, o que ocorreu apenas em 2009, não por
iniciativa do Poder Executivo, mas do Vereador José Police Neto 156. Esse fato ilustra o desinteresse
(ou ausência de prioridade) das gestões seguintes à da Prefeita Marta Suplicy - José Serra e Gilberto

155

Além de estabelecer normas complementares ao PDE/2002, a Lei nº 13.885/04 também instituiu os Planos Estratégicos
das Subprefeituras, dispôs sobre o Parcelamento e ordenou o Uso e a Ocupação do solo do Município de São Paulo.
156 Líder do governo Gilberto Kassab na Câmara, entre 2007 e 2010. Ao longo de 2009 e no primeiro semestre de 2010, foi
relator da revisão do PDE/2002, que não chegou a ser aprovada. Police Neto foi filiado ao Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB), de 1990 a 2010 e, em 2011, ingressou no Partido Social Democrático (PSD). Reeleito para o mandato
2017-2020, assumiu o cargo de vereador pela primeira vez em 2005, acumulando quatro mandatos consecutivos.
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Kassab - em dar continuidade às ações relacionadas ao combate à ociosidade dos imóveis, por meio
do PEUC e sucedâneos.
O projeto de lei de autoria do vereador José Police Neto (PL nº 458/2009) regulamentou os
instrumentos para o cumprimento da função social da propriedade previstos no PDE/2002, e
culminou com a aprovação em 1º de julho de 2010 da Lei municipal nº 15.234, a ‘lei do PEUC’ (SÃO
PAULO, 2010)157. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade, “com 45 votos favoráveis e nenhum
[voto] contrário” (Portal CONJUR, 2010). Em entrevista ao Portal, Police Neto relatou que
Foi um debate aprofundado para que o solo tenha função social, ou seja, para que
o imóvel ocioso beneficie a população excluída [...].
[...]
São Paulo será o primeiro município do país a regulamentar este instrumento
previsto na Constituição Federal. Será uma forma de ter uma cidade mais justa e
sustentável. (PORTAL CONJUR, 2010)

Portanto, foi ainda durante o segundo mandato do Prefeito Gilberto Kassab (2009-2012), por
iniciativa do Legislativo, ressalta-se, que houve uma primeira ação concreta no sentido de ‘tirar os
instrumentos do papel’, uma vez que o EC e o próprio PDE/2002 estabeleceram a necessidade de
aprovação de lei específica, no âmbito municipal, para regulamentar a utilização do PEUC e
sucedâneos. Em outras palavras, segundo Frota (2017, p. 211), “a aprovação da ‘lei do PEUC’
completou o quadro legislativo desenhado pela Constituição Federal, removendo a lacuna na
regulamentação municipal que impossibilitava a sua aplicação”.
A referida lei trouxe um conteúdo importante, além do ‘mínimo’ habitual sobre procedimentos para
notificação e prazos para atendimento das obrigações: definiu como áreas prioritárias para aplicação
dos instrumentos as ZEIS 2 e 3 e o perímetro da Operação Urbana Centro (OU Centro), excluída a
área de abrangência do Projeto Nova Luz158. Tal priorização significou a proposição de um
‘escalonamento’ das notificações (ou a priorização de alguns setores do território), com a redução da
área de incidência do PEUC em sua etapa inicial.

157

Embora o PDE/202 e os Planos Regionais Estratégicos tenham estabelecido prazo de 180 dias para a regulamentação dos
instrumentos instituídos no plano, a aprovação da ‘lei do PEUC’ se deu apenas em 2010. Bonduki e Rosseto (2018)
registram de forma detalhada todo esse processo e destacam que o PT chegou a apresentar proposta para regulamentação
dos instrumentos de indução ao cumprimento da função social da propriedade PEUC e sucedâneos, de autoria do Vereador
Paulo Teixeira (2003-2006), mas que não foi aprovada. É importante ressaltar também que nesse período entre planos
houve uma tentativa fracassada de revisão do PDE/2002 pela gestão Kassab, durante o boom imobiliário. A revisão, que
teria impacto nas ZEIS e nos índices (CAs), foi contestada por diversos segmentos reunidos na Frente Ampla em Defesa do
Plano Diretor e não se efetivou: não atendeu aos critérios de participação previstos no PDE/2002. Segundo o vereador
Police Neto, as discussões nas audiências de revisão do Plano acabaram motivando a proposição da lei do PEUC (CAMPOS,
2019; BONDUKI; ROSSETO, 2018).
158 Nas demais áreas listadas no Plano Diretor, a aplicação passou a ser condicionada ao estabelecimento de convênio entre
a Prefeitura e as concessionárias de serviços públicos para facilitar a identificação dos imóveis não utilizados (FROTA, 2017).
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Na sequência, o Prefeito Kassab, por meio do Decreto Municipal nº 51.920, de 11 de novembro de
2011 (São Paulo, 2011), regulamentou a aplicação dos instrumentos, com uma novidade:
Em muitos aspectos, o Decreto apenas repetia os conceitos da lei 15.234/2010.
Mas em relação aos procedimentos, inovou ao determinar que a Administração
Pública deveria preparar um levantamento dos imóveis com indícios de
enquadramento nas hipóteses de aplicação do PEUC e submeter a listagem a um
chamamento prévio. O objetivo era conceder um prazo de até 60 (sessenta) dias
para que os proprietários oferecessem informações sobre o aproveitamento do
imóvel (art. 5º). Trata-se, a rigor, de medida que não configurava a notificação, mas
tão somente de etapa preliminar para coleta de informações diretamente dos
proprietários. (FROTA, 2017, p. 211)

Registra-se que a publicação do Decreto nº 51.920/11 ocorreu quando já havia se passado mais de
um ano da aprovação da ‘lei do PEUC’159. Ainda, a ‘novidade’ introduzida pelo decreto
regulamentador, o ‘chamamento prévio’ dos proprietários, pode ser interpretada como mais um
subterfúgio para o adiamento do início das notificações. Tal chamamento se deu por meio de
divulgação de listagem contendo 1.053 imóveis, localizados em ZEIS 2 e 3 e no perímetro da OU
Centro, com ‘indícios’ de ociosidade, enquadrados preliminarmente como ‘não edificados’ ou
‘subutilizados’, juntamente com formulário eletrônico para que os proprietários fornecessem
informações e justificativas sobre a condição de seus imóveis, no prazo previsto de 60 dias. Sob a
coordenação da Secretaria de Finanças do município, os procedimentos para notificação dos imóveis
não tiveram prosseguimento, tendo se limitado à realização do chamamento, cujo ‘passivo’ ficou a
cargo da gestão seguinte (COSTA, 2017). Em síntese, apesar dos avanços no campo regulatório, a
implementação do conjunto de instrumentos ‘PEUC e sucedâneos’ não avançou no Município de São
Paulo durante a primeira década dos anos 2000.
A partir de 2013, durante a administração do Prefeito Fernando Haddad (2013-2016), também do PT,
a experiência de aplicação do PEUC teve início de fato. Denaldi et al. (2015a) e Frota (2017)
apontaram dois importantes resultados decorrentes dos desafios enfrentados pelo prefeito logo no
início da gestão, que favoreceram e contribuíram para a aplicação do PEUC já no segundo ano de seu
mandato, quais sejam: (i) a realização de reforma administrativa, que possibilitou, no âmbito da nova
estrutura proposta, a criação do Departamento de Controle da Função Social da Propriedade
(DCFSP), como parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU); e, (ii) a aprovação
da revisão do Plano Diretor Estratégico em 2014 (PDE/2014), Lei municipal nº 16.050, de 31 de julho
de 2014 (São Paulo, 2014a), que também revisou e revogou alguns dispositivos da lei específica do
PEUC (Lei 15.234/10).

159

O prazo previsto para sua regulamentação era de 60 dias, a partir da data da sua publicação (Art. 12).
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Apesar do projeto de lei visando à reestruturação administrativa ser de autoria do Poder Executivo, a
criação do DCFSP foi proposta pelo Poder Legislativo: por meio de emenda parlamentar (aditiva) de
José Police Neto ao PL, o mesmo vereador autor da ‘lei do PEUC’, o novo departamento foi inserido
na redação final da lei que dispôs sobre a criação e alteração da estrutura organizacional do
município, a Lei nº 15.764, aprovada em 27 de maio de 2013 (SÃO PAULO, 2013). Dentre diversas
atribuições, o DCFSP ficou responsável pelo planejamento e implementação de ações necessárias à
aplicação do PEUC, desde a identificação de imóveis passíveis de notificação, formulação de banco de
dados, notificação dos proprietários, até o acompanhamento dos prazos para cumprimento das
obrigações e averbação da notificação na matrícula dos imóveis160.
O processo de discussão de revisão do PDE/2002 implicou na realização de ajustes e adequações à lei
do PEUC, possibilitando a compatibilização de seu conteúdo. Montandon (2016, p. 45) defende que
“diferentemente de 2002, o PEUC e o IPTU progressivo no tempo em 2014 tiveram sua
regulamentação detalhada de forma alinhada com a estratégia de ordenamento territorial do plano
diretor, passando de um instrumento coercitivo para uma ferramenta que contribui para a indução
do melhor aproveitamento de áreas bem localizadas da cidade”.
Além da criação do DCFSP e da revisão do PDE, que fortaleceu o papel do PEUC como indutor do
ordenamento territorial, a existência de lei específica também contribuiu para o início da aplicação
do PEUC, uma vez que essa ‘etapa’ já estava vencida, diferentemente do que ocorreu em 2002 e do
que ocorre em muitos municípios, que têm dificuldade de aprovar as leis que tornam os
instrumentos aplicáveis.
Em suma, o início da aplicação do PEUC em 2014, imediatamente após a aprovação da revisão do
PDE, se valeu da lei anterior aprovada na gestão Kassab, com base no conteúdo do PDE/2002,
aprovado na gestão Marta Suplicy. Ou seja, na gestão Haddad, o PEUC ‘não parte do zero’, pelo
contrário: a análise da aplicação dos instrumentos no município revela um histórico de disputas em
torno de diferentes propostas relacionadas à alternância do poder em São Paulo, mas que reflete os
avanços institucionais conquistados nas administrações progressistas, com colaboração de atores de
outros partidos.

160

Na sua criação, o DCFSP ficou responsável também pela celebração do Consórcio Imobiliário e aplicação do instrumento
da Arrecadação e Abandono em imóveis oriundos do cadastro da função social, além da Transferência do Direito de
Construir, no caso de doação (COSTA, 2017).
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5.2.2 Embasamento legal: regramentos do PEUC
A experiência de São Paulo conta com amplo arcabouço normativo que regula a aplicação dos
instrumentos indutores da função social da propriedade, qual seja, o conjunto formado pelo
PDE/2014 (Art. 90 a 101), pela Lei n.º 15.234/10 (a lei do PEUC) e pelos decretos municipais que
tratam de aspectos específicos relacionados à implementação do PEUC e do IPTU progressivo no
tempo.
O PDE/2014 definiu, por meio do Art. 91, as seguintes partes do território para incidência do PEUC e
sucedâneos: Zonas Especiais de Interesse Social 2, 3 e 5 161; perímetro da Operação Urbana Centro;
áreas de influência dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana; perímetros e perímetros
expandidos das Operações Urbanas Consorciadas162; perímetros das Subprefeituras da Sé e da
Mooca; nas Macroáreas de Urbanização Consolidada e de Qualificação da Urbanização; na
Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana, exclusivamente para glebas ou lotes com área
superior a 20.000m² (vinte mil metros quadrados)163; e, em todas as áreas do perímetro urbano nas
quais não incide o IPTU, ressalvadas as áreas efetivamente utilizadas para a exploração agrícola,
pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial.
Os parâmetros para enquadramento dos imóveis na condição de não edificados, subutilizados e não
utilizados foram estabelecidos por meio dos Art. 92, 93 e 95:
imóveis não edificados: lotes e glebas com área superior a 500m² (quinhentos metros
quadrados), com coeficiente de aproveitamento utilizado igual a 0 (zero).
imóveis subutilizados: lotes e glebas com área superior a 500m² (quinhentos metros
quadrados) que apresentem coeficiente de aproveitamento inferior ao mínimo
(estabelecido pela legislação urbanística);
imóveis não utilizados: aqueles com coeficiente de aproveitamento utilizado igual ou
superior ao coeficiente de aproveitamento mínimo e que tenham, no mínimo, 60%
(sessenta por cento) de sua área construída desocupada por mais de 1 (um) ano

161

De acordo com o PDE/2014, as ZEIS-2 são glebas ou lotes não edificados ou subutilizados, onde haja interesse público ou
privado em produzir Empreendimentos de Habitação de Interesse Social (EHIS); as ZEIS-3 são áreas com ocorrência de
imóveis ociosos, subutilizados, não utilizados, encortiçados ou deteriorados localizados em regiões dotadas de serviços,
equipamentos e infraestruturas urbanas, boa oferta de empregos, onde haja interesse público ou privado em promover
EHIS; e as ZEIS-5 são lotes ou conjunto de lotes, preferencialmente vazios ou subutilizados, situados em áreas dotadas de
serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas, onde haja interesse privado em produzir empreendimentos habitacionais
de mercado popular e de interesse social.
162 A lei específica que regulamentar cada Operação Urbana Consorciada deve conter a regulamentação das condições
específicas de aplicação do parcelamento, edificação e utilização compulsórias para glebas, lotes e edificações
subutilizadas, não utilizadas e não edificadas (SÃO PAULO, 2014a).
163 Nesses casos, a notificação deverá se referir exclusivamente ao parcelamento compulsório.
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ininterrupto; no caso de edificação constituída por unidades autônomas para fins
residenciais ou não residenciais, a não utilização será aferida pela desocupação de pelo
menos 60% (sessenta por cento) dentre elas, também pelo prazo de 1 (um) ano.
No caso dos imóveis ‘não edificados’, o PDE/2014 estabeleceu também que o enquadramento se
estende aos lotes com metragem inferior a 500 metros quadrados, quando somados a outros
imóveis contíguos do mesmo proprietário e perfaçam área superior à metragem mínima passível de
PEUC.
Além dessas definições, o PDE/2014 traz outras disposições sobre o PEUC: (i) casos de não incidência
(Art. 94); (ii) prazos para o cumprimento das obrigações (Art. 96)164; (iii) procedimentos de
notificação e averbação (Art. 97). Já os Art. 98 e 99 tratam da aplicação do IPTU progressivo no
tempo e da Desapropriação-sanção, respectivamente.
Cabe destacar que também consta no PDE, no Art. 100, exigência para disponibilização de listagem
dos imóveis notificados, para consulta pública, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
e nas Subprefeituras, bem como em portal eletrônico oficial do Executivo 165. Esse procedimento
permite o acompanhamento da evolução das notificações aplicadas pelo município.
Fernandes (2019) assinala as alterações ocorridas entre o PDE/2002 e o PDE/2014 relacionadas aos
regramentos do PEUC:
mudança nos critérios para enquadramento nas tipologias: no caso dos não edificados e
subutilizados, a ampliação da área mínima dos imóveis de 250 para 500 metros
quadrados e a inclusão de imóveis contíguos e inferiores a 500 metros quadrados de
mesmo proprietário, para os imóveis não edificados; no caso dos não utilizados: redução

164

Incluindo prazo de até 5 (cinco) anos, a partir do início das obras, para comunicar a conclusão do parcelamento do solo,
ou da edificação do imóvel, ou da primeira etapa de conclusão de obras no caso de empreendimentos de grande porte
(SÃO PAULO, 2014a).
165 O próprio PDE especifica que na listagem deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: número do SetorQuadra-Lote; endereço do imóvel; data da notificação; identificação do instrumento aplicado no momento; data de início
da aplicação do respectivo instrumento; data de protocolo, junto ao órgão competente, do pedido de aprovação e
execução de projeto de parcelamento ou edificação desses imóveis, se o caso; data da expedição do alvará de execução do
projeto, se o caso; data da comunicação da ocupação do imóvel, se o caso; data da comunicação da conclusão do
parcelamento do solo, ou da edificação do imóvel ou da primeira etapa de conclusão de obras na hipótese de
empreendimentos de grande porte, se o caso. Ainda, para os imóveis com incidência de IPTU Progressivo no Tempo, a
listagem também deverá conter a data da primeira aplicação de alíquota progressiva, com a respectiva alíquota e o valor da
alíquota de cada ano subsequente (SÃO PAULO, 2014a).
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do percentual de área desocupada (de 80% para 60%) e do tempo de desocupação (cinco
anos para um ano) 166;
prazo em dobro para o cumprimento das obrigações impostas pelo PEUC, nos casos de
cooperativas habitacionais, associações sem fins lucrativos e imóveis no qual o
proprietário opte pela demolição;
possibilidade de notificação de estacionamento rotativo de veículos;
transparência no acompanhamento das notificações;
suspensão de isenções ou outros benefícios aos imóveis notificados.
Após a aprovação do PDE/2014, conforme já mencionado, a lei do PEUC sofreu uma revisão apenas
para compatibilização de seu conteúdo ao do novo plano, com adequação e complementação das
áreas de incidência dos instrumentos, principalmente. Ressalta-se que nenhum novo dispositivo foi
acrescentado à lei, mantendo-se a exigência de sua regulamentação no prazo máximo de 60 dias.
Para a aplicação dos instrumentos, foram editados dois decretos regulamentadores, um para o PEUC
(Decreto Municipal nº 55.638, de 30 de outubro de 2014) e outro para o IPTU progressivo no tempo
(Decreto Municipal nº 56.589, de 10 de novembro de 2015). Em relação ao PEUC, o decreto dispôs
sobre:
atribuição da competência de aplicação do PEUC ao Departamento de Controle da
Função Social da Propriedade (DCFSP), órgão responsável também pela regulamentação
dos instrumentos sucedâneos IPTU progressivo no tempo e desapropriação-sanção, além
do Consórcio Imobiliário de Interesse Social;
designação das competências do DCFSP relacionadas à implementação do PEUC, como a
criação e manutenção do cadastro de imóveis passíveis de notificação e a definição de
fontes de informação hábeis a inserir um imóvel no referido cadastro 167;
definição de (i) empreendimento de grande porte; (ii) atividades que não necessitam de
edificação para o desenvolvimento de suas finalidades (estações aduaneiras, postos de
combustíveis, depósitos de materiais de construção a céu aberto etc.); (iii) função
ambiental relevante, entre outras;

166

Segundo Bruno Filho (2020), o aumento do recorte da área mínima de 250 para 500 metros quadrados se deu em função
do entendimento de que a ociosidade em terrenos e áreas de até 500 metros quadrados não configura especulação
imobiliária. Quanto aos não utilizados, a adequação dos critérios se deu visando ao enquadramento do PEUC às
características do parque ocioso na área central (BRUNO FILHO, 2020).
167 Dentre as quais: bancos de dados específicos, elaborados pelo Poder Público Municipal, autarquia ou empresa pública
municipal; informações prestadas por concessionárias de serviços públicos acerca de consumo ínfimo ou inexistente;
pesquisas acadêmicas ou levadas a cabo por institutos de pesquisas reconhecidos; diligências e vistorias efetuadas por
agentes da Administração Municipal; indicações de pessoas físicas ou jurídicas, mediante formulários ou aplicativos
disponibilizados no Sítio Eletrônico da Prefeitura; outras fontes recolhidas ou recebidas pelo DCFSP.
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regulamentação de prazos para apresentação de impugnação administrativa e recursos à
notificação aplicada pelo poder público.
No entanto, vale iluminar conteúdo do decreto sobre aspectos que importam para o formato que o
instrumento assumiu frente aos desafios de aplicação, e que podem potencializar seus resultados:
definição dos perímetros de aplicação em sua etapa inicial, isto é, dentre a ampla área de
incidência do PEUC definida pelo PDE/2014, o decreto estabelece (ou estabeleceu) como
áreas prioritárias para início da aplicação do PEUC as Zonas Especiais de Interesse Social
(ZEIS) de vazios, dos tipos 2, 3 e 5, e os perímetros da Operação Urbana Centro e da
Operação Urbana Consorciada Água Branca;
reiteração da determinação expressa no Plano Diretor (Art. 94, inciso I) de que imóvel
ocupado por ‘estacionamento rotativo de veículos’ não será enquadrado ’como atividade
econômica que não necessita de edificação’, sendo, portanto, passível de notificação
para PEUC;
delegação de papel de destaque para o Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU),
que deve ser informado periodicamente acerca da evolução da aplicação dos
instrumentos, mediante relatórios específicos das notificações procedidas, e consultado
quanto ao escalonamento a ser adotado para novas notificações.
Já em relação ao IPTU progressivo no tempo, o decreto traz definições complementares ao cálculo
das alíquotas progressivas, mas também sobre procedimentos para o lançamento do imposto
progressivo por meio de carnê complementar 168. Segundo Bruno Filho (2020), a principal intenção
por trás da decisão foi não comprometer o pagamento do IPTU ordinário.

5.2.3 O universo notificado e a lógica territorial (urbanística)
Após a publicação do decreto regulamentador, o DCFSP iniciou a implementação do PEUC, por meio
de um ‘piloto’169, com a notificação de 77 imóveis, ainda em 2014. A seleção dos imóveis a notificar

168

§ 5º O lançamento do IPTU Progressivo no Tempo será efetuado na seguinte conformidade: I – lançamento regular do
IPTU em conformidade com os artigos [...] da Lei nº 6.989, de 1966, com alterações posteriores, sem qualquer desconto na
base de cálculo, isenção do tributo ou outros benefícios fiscais; II – lançamento complementar do IPTU Progressivo no
Tempo, que consiste no produto do valor venal do imóvel, sem qualquer desconto, pela alíquota apurada conforme os §§
2º, 3º e 4º deste artigo, subtraído do valor lançado conforme o inciso I deste parágrafo. § 6º O lançamento complementar a
que se refere o inciso II do § 5º deste artigo conterá aviso indicando tratar-se de tributação em razão do descumprimento
da função social da propriedade (SÃO PAULO, 2015).
169 No “1º Piloto”, foram selecionados 141 imóveis para estudo de viabilidade de aplicação, que apontou a pertinência de
notificação de 78 desses, sendo 43 não utilizados, 30 não edificados e 5 subutilizados (SÃO PAULO, 2014c).
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adotou como base de dados duas listagens prévias 170, no entanto, as vistorias assumiram grande
relevância como elemento de aferição das mencionadas listagens. Ressalta-se que o enquadramento
de imóveis como ‘não utilizados’ exige, de fato, uma verificação in loco, uma vez que a legislação
municipal dispõe que a ociosidade será constatada caso haja 60% de não utilização da área
construída (SÃO PAULO, 2014c).
Segundo Costa (2017), a área prioritária para incidência do PEUC definida pelo decreto
regulamentador foi ampliada em dezembro de 2015, após consulta ao CMPU, por estratégia do
DCFSP e da SMDU, com a inclusão dos seguintes perímetros: Subprefeituras da Sé e Mooca, quadras
pertencentes à Área de Influência do Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (AIEETU) do
corredor de ônibus da Avenida Santo Amaro e perímetro da Operação Urbana Consorciada Bairros
do Tamanduateí, quando aprovada. Tal ampliação se deu, principalmente, pelo esgotamento dos
imóveis constantes das listagens iniciais, fato que demandou a previsão pelo DCFSP de contratação
de um levantamento complementar visando à prospecção de novos imóveis ociosos nos perímetros
de interesse, isto é, em diálogo com as diretrizes da política urbana, mas também a partir das
disposições contidas no PDE/2014. A Figura 5.3 registra os perímetros prioritários de aplicação do
PEUC e sucedâneos, já com a ampliação ocorrida em 2015.
Cabe registrar que a lógica urbanística adotada se limitou à definição de perímetros prioritários de
aplicação, isto é, foi estabelecida uma estratégia espacial priorizando-se a notificação de imóveis na
área central do município, associada à articulação e sobreposição do PEUC com as ZEIS de vazios. O
PEUC não foi aplicado para potencializar programas habitacionais específicos ou projetos
estratégicos de desenvolvimento urbano. Em relação à política habitacional, especificamente, podese dizer que houve uma aproximação tardia entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e
a Secretaria de Habitação (SEHAB) durante a gestão do Prefeito Fernando Haddad, que impossibilitou
a identificação e seleção conjunta dos imóveis não utilizados, como também dos imóveis gravados
como ZEIS de vazios prioritários para notificação 171.
Entre novembro de 2014 e junho de 2019, São Paulo notificou 1.424 imóveis ociosos, com o
correspondente em área de terreno (AT) a cerca de três milhões de metros quadrados e quase 590
mil metros quadrados de área construída (AC). Deste universo, 1.319 imóveis, ou 92,6% do total (AT=

170

As listagens referem-se a levantamentos realizados (i) pela Fundação para Pesquisa em Arquitetura e Ambiente
(FUPAM/USP) em 2009 (imóveis ociosos que poderiam recepcionar empreendimentos de Habitação de Interesse Social –
HIS e/ou Habitação do Mercado Popular – HMP), que identificou 220 edifícios nessa condição na área central); e (ii) pela
Listagem do chamamento prévio atualizada pela Secretaria de Finanças em janeiro de 2014 (imóveis ociosos na área da
Operação Urbana Centro e nas áreas de Zonas Especiais de Interesse Social) (DENALDI et al., 2015a).
171 Ver Capítulo 7.
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2,76 milhões m2 e AC= 471 mil m²), foram notificados na gestão do Prefeito Fernando Haddad, entre
novembro de 2014 e dezembro de 2016. A partir de 2017, com novo grupo político à frente da
administração municipal (João Dória / Bruno Covas), foram notificados mais 105 imóveis (AT= 233 mil
m² e AC= 118 mil m²). A Tabela 5.1 registra a evolução das notificações por ano e a Tabela 5.2
apresenta o universo notificado distribuído segundo perímetros (prioritários) de aplicação do PEUC,
com as respectivas áreas de terreno (AT) e construída (AC).
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Figura 5.3 – São Paulo: perímetros prioritários de aplicação do PEUC

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi a partir de informações municipais (2020).
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Tabela 5.1 – São Paulo: evolução das notificações por ano, segundo perímetros de aplicação
PERÍMETROS DE APLICAÇÃO

2014

2015

2016

2017

9

4

421

41

3

OU CENTRO / ZEIS 3

9

16

OU CENTRO / ZEIS 5

78

4

OUC ÁGUA BRANCA

60

24

2

OUC ÁGUA BRANCA / ZEIS 3

1

OUC ÁGUA BRANCA / ZEIS 5

5

SUBPREFEITURA DA MOOCA

111

20

SUBPREFEITURA DA SÉ

124

20

AIEETU SANTO AMARO
OU CENTRO

41

2018

1

3

SUBPREFEITURA DA SÉ / ZEIS 3

34
1

ZEIS 2

30

50

10

6

ZEIS 3

6

48

45

6

18

168

1

690

552

62

ZEIS 5

TOTAL

2019¹

77

4

7

36

Nota 1: notificações realizadas até o mês de junho de 2019
Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Tabela 5.2 – São Paulo: distribuição do universo notificado (2014-2019) segundo perímetros de
aplicação (número de imóveis, AT e AC)
PERÍMETROS DE APLICAÇÃO

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

AC (m²)

%

AIEETU SANTO AMARO

13

0,9%

14.817

0,5%

12.533

2,1%

OU CENTRO

506

35,5%

235.004

7,8%

231.604

39,3%

OU CENTRO / ZEIS 3

26

1,8%

8.841

0,3%

7.055

1,2%

OU CENTRO / ZEIS 5

82

5,8%

71.601

2,4%

7.716

1,3%

OUC ÁGUA BRANCA

86

6,0%

319.212

10,7%

61.089

10,4%

OUC ÁGUA BRANCA / ZEIS 3

1

0,1%

5.295

0,2%

1.700

0,3%

OUC ÁGUA BRANCA / ZEIS 5

5

0,4%

23.428

0,8%

13.191

2,2%

SUBPREFEITURA DA MOOCA

131

9,2%

107.958

3,6%

82.516

14,0%

SUBPREFEITURA DA SÉ

181

12,7%

166.591

5,6%

71.722

12,2%

SUBPREFEITURA DA SÉ / ZEIS 3

1

0,1%

273

0,0%

180

0,0%

ZEIS 2

100

7,0%

1.452.056

48,5%

24.900

4,2%

ZEIS 3

105

7,4%

184.277

6,2%

59.865

10,2%

ZEIS 5

187

13,1%

405.158

13,5%

14.787

2,5%

TOTAL

1.424

100,0%

2.994.511

100,0%

588.858

100,0%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Dentre os perímetros de aplicação, destacam-se as ZEIS-2, em área de terreno notificada (cerca de
50% do total), e os imóveis localizados no perímetro da Operação Urbana Centro, tanto em número
(614 de 1.424 imóveis, ou 43,1% do total), como em área construída notificada (246.375 m² de
588.858 m², ou 41,8% do total) 172. Pode se dizer que os dados referentes a esses perímetros
sintetizam e traduzem a experiência de São Paulo (Figura 5.4).
Figura 5.4– São Paulo: distribuição do universo notificado (2014-2019)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

5.2.4 Universo notificado: um breve panorama
Apresenta-se, na sequência, classificação do universo notificado segundo os seguintes critérios:
caracterização da ociosidade (enquadramento dos imóveis como não parcelados / não edificados,
subutilizados ou não utilizados), titularidade (se pessoa física ou pessoa jurídica) e intervalo de área
dos imóveis notificados (apenas não edificados ou subutilizados).

172

Somados os imóveis dos perímetros de aplicação OU Centro, OU Centro/ZEIS-3 e OU Centro/ZEIS-5.
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Quanto à caracterização da ociosidade, observa-se que a maior parte do conjunto notificado
corresponde a imóveis ‘não utilizados’, em número e área construída, localizados nos perímetros
mais centrais, enquanto os ‘não edificados’ respondem pela maior parte da área de terreno
notificada e estão distribuídos pelo município todo (Figura 5.5 e Tabela 5.3).
Figura 5.5 - PEUC: distribuição do universo notificado (2014-2019) segundo caracterização da
ociosidade

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Tabela 5.3 – São Paulo: universo notificado (2014-2019) segundo caracterização da ociosidade
TIPOLOGIA

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

AC (m²)

%

NÃO EDIFICADOS

516

36,2%

1.586.192

53,0%

21.556

3,7%

SUBUTILIZADOS

229

16,1%

985.501

32,9%

79.606

13,5%

NÃO UTILIZADOS

679

47,7%

422.818

14,1%

487.696

82,8%

TOTAL

1.424

100,0%

2.994.511

100,0%

588.858

100,0%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

No conjunto de 229 imóveis ‘subutilizados’, 103 imóveis notificados nessa condição correspondem a
estacionamentos rotativos de veículos, com maior ocorrência nos perímetros da Operação Urbana
Centro e das Subprefeituras Regionais Sé e Mooca, na área central do município (Figuras 5.6).
Figuras 5.6a – São Paulo (distritos centrais): distribuição dos imóveis notificados utilizados como
estacionamento rotativo de veículos

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Figuras 5.6b e 5.6c – Imóveis subutilizados notificados para PEUC ocupados por estacionamento
rotativo de veículos: (a) Rua Frei Caneca (Consolação); (b) Rua Conselheiro Belisário (Brás)

Fonte: Google Street View (2018).

Em relação ao conjunto de 679 imóveis ‘não utilizados’, que representam quase 50% dos imóveis
notificados no município, cabe destacar que 397 imóveis são ‘condominiais’, ou unidades
autônomas, e 282 são ‘não condominiais’. Tal diferenciação entre os imóveis é importante, uma vez
que um único edifício, dependendo da sua condição, pode corresponder a várias notificações, uma
para cada unidade autônoma, ou, por outro lado, pode contar como uma notificação apenas. Os 397
imóveis não utilizados ‘condominiais’ estão distribuídos em apenas 10 edifícios, sendo nove
localizados no perímetro da Operação Urbana Centro, respondem por apenas 5% da AC não utilizada
notificada (cerca de 25 mil m²) e correspondem a diferentes tipologias de uso: apartamentos,
escritórios ou consultórios, garagens e lojas (Figuras 5.7).
Figuras 5.7a e 5.7b - imóveis não utilizados ‘condominiais’: (a) edifício de escritórios na Avenida
São João; (b) edifício de garagens na Rua Rego Freitas173

173

Do total de 679 imóveis não utilizados notificados, 204 correspondem a unidades condominiais, com área entre 15 e 20
metros quadrados, do antigo edifício de garagens localizado no perímetro da OU Centro.
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Figuras 5.7c - 5.7d - imóveis não utilizados ‘condominiais’: (c) edifício residencial na esquina das
Avenidas Ipiranga e Rio Branco; (d) edifício de uso misto na Avenida Prestes Maia

Fonte: Denaldi et al. (2015a); Google Street View (2019).

Já os 282 imóveis não utilizados ‘não condominiais’ estão distribuídos por quase todos os perímetros
de aplicação do PEUC e respondem por quase 95% da AC não utilizada notificada no município,
aproximadamente 463 mil metros quadrados (Tabela 5.4).
Tabela 5.4 – São Paulo: imóveis não utilizados ‘não condominiais’: distribuição por perímetros de
aplicação
PERÍMETROS DE APLICAÇÃO

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

AC (m²)

%

AIEETU SANTO AMARO

2

0,7%

3.176

1,3%

10.845

2,3%

OU CENTRO

104

36,9%

63.131

24,9%

199.213

43,0%

OU CENTRO / ZEIS 3

17

6,0%

3.565

1,4%

5.951

1,3%

OU CENTRO / ZEIS 5

2

0,7%

924

0,4%

2.557

0,6%

OUC ÁGUA BRANCA

33

11,7%

42.263

16,6%

37.475

8,1%

OUC ÁGUA BRANCA / ZEIS 5

1

0,4%

12.999

5,1%

13.021

2,8%

SUBPREFEITURA DA MOOCA

21

7,4%

20.680

8,1%

72.047

15,6%

SUBPREFEITURA DA SÉ

52

18,4%

23.673

9,3%

48.307

10,4%

SUBPREFEITURA DA SÉ / ZEIS 3

1

0,4%

273

0,1%

180

0,0%

ZEIS 2

3

1,1%

31.935

12,6%

17.655

3,8%

ZEIS 3

37

13,1%

43.538

17,1%

45.180

9,8%

ZEIS 5

9

3,2%

7.834

3,1%

10.384

2,2%

TOTAL

282

100,0%

253.991

100,0%

462.815

100,0%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Nesse conjunto de imóveis há um número maior de tipologias em relação aos não utilizados
‘condominiais’. O conjunto engloba antigos galpões industriais, depósitos e armazéns (Figura 5.8),
além de hotéis, lojas, oficinas e unidades residenciais horizontais, como também imóveis
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enquadrados como de ‘uso coletivo’ ou ‘uso especial’ (Figuras 5.9), e edifícios com diferentes usos e
estado de conservação (Figuras 5.10).
Figura 5.8 – imóveis não utilizados ‘não condominiais’: conjunto de antigos galpões industriais
notificados, localizados à Rua Borges de Figueiredo, na Mooca

Fonte: Google Street View (2018).

Figuras 5.9a e 5.9b - imóveis não utilizados ‘não condominiais’: (a) Shopping Capital, na Avenida
Paes de Barros (Mooca), Ac=59mil m² (uso coletivo); (b) Hospital e Maternidade Santa Marta, na
Rua Dr. Antônio Bento (Santo Amaro), Ac=10 mil m², aproximadamente (uso especial)

Fonte: Google Street View (2018).
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Figuras 5.10a - 5.10f - imóveis não utilizados ‘não condominiais’: Rua Floriano Peixoto, 40-44 e 48;
Rua da Consolação, 2095; Rua Robert Simonsen, 22; Rua Dom José de Barros, 158 e Rua Martins
Fontes, 185

Fonte: Google Street View (2018, 2019).

Por fim, é importante destacar dois pontos em relação ao conjunto notificado ‘não utilizado’. O
primeiro diz respeito à localização dos imóveis: a maior parte está concentrada no perímetro da
Operação Urbana Centro, somando-se os ‘condominiais’ e os ‘não condominiais’. O segundo ponto
para reflexão relaciona-se com as características do ‘estoque ocioso’. Além de constituir-se de
diferentes tipologias, observa-se que os edifícios apresentam diferentes estados de conservação, o
que pode favorecer ou comprometer sua utilização, mas, principalmente seu potencial para
reconversão de uso.
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A Tabela 5.5. registra a titularidade do universo notificado, classificando em ‘pessoa física’ e ‘pessoa
jurídica’ e a Figura 5.11 apresenta a distribuição dos imóveis segundo a titularidade.
Tabela 5.5 – São Paulo: universo notificado (2014-2019) segundo titularidade
TITULARIDADE

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

AC (m²)

%

PESSOA FÍSICA (PF)

646

45,4%

1.194.098

39,9%

151.612

25,7%

PESSOA JURÍDICA (PJ)

778

54,6%

1.800.413

60,1%

437.246

74,3%

TOTAL

1.424

100,0%

2.994.511

100,0%

588.858

100,0%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Figura 5.11 – São Paulo: universo notificado (2014-2019) segundo titularidade

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Observa-se predominância de imóveis de ‘pessoa jurídica’, tanto em número de imóveis (54,6% do
total), como em área de terreno (60,1% do total) e em área construída notificada (74,3% do total).
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Do conjunto de 778 imóveis de propriedade de ‘pessoa jurídica’, 421 (54,1% do total) pertencem ao
setor imobiliário174.
As informações levantadas e sistematizadas durante a realização da pesquisa permitiram conhecer a
quantidade de imóveis notificados por proprietário (Tabela 5.6): pouco mais de um terço dos
proprietários responde por 36% dos imóveis, e cerca de 60% da AT e da AC notificadas. Ou seja, de
acordo com o banco de dados da pesquisa175, não há concentração expressiva de imóveis em nome
de poucos proprietários, de forma generalizada. Contudo, foi possível identificar uma ‘pessoa física’ e
uma ‘pessoa jurídica’ com mais de cem imóveis cada176.
Tabela 5.6 – São Paulo: classificação do universo notificado (2014-2016) segundo quantidade de
imóveis por proprietário
Nº IMÓVEIS

PROPRIETÁRIOS IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

AC (m²)

%

1 IMÓVEL

513

513

36,0%

1.764.780

58,9%

368.670

62,6%

2 IMÓVEIS

59

118

8,3%

406.567

13,6%

112.019

19,0%

ENTRE 3 E 5 IMÓVEIS

38

144

10,1%

194.993

6,5%

59.559

10,1%

ENTRE 6 E 10 IMÓVEIS

13

107

7,5%

112.811

3,8%

20.237

3,4%

ENTRE 11 E 20 IMÓVEIS

7

97

6,8%

347.390

11,6%

15.304

2,6%

ENTRE 21 E 50 IMÓVEIS

5

132

9,3%

77.613

2,6%

9.884

1,7%

ENTRE 51 E 100 IMÓVEIS

0,0%

0,0%

0,0%

ACIMA DE 100 IMÓVEIS

2

313

22,0%

90.357

3,0%

3.185

0,5%

TOTAL

637

1.424

100,0%

2.994.511

100,0%

588.858

100,0%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

No conjunto notificado ‘não edificado’ e ‘subutilizado’, há maior presença de imóveis com área
inferior a dois mil metros quadrados, sendo a maior parte imóveis com até 500 metros quadrados.
Há poucos imóveis com área superior a 20 mil metros quadrados (25 de 745 imóveis) nos perímetros
prioritários de aplicação (Tabela 5.7). Desse conjunto de 25 imóveis, 21 correspondem a áreas
gravadas como ZEIS de vazios, sendo apenas um deles ZEIS-3 (Figura 5.12a), parcialmente ocupado,
duas ZEIS-5 (Figuras 5.12b) e o restante ZEIS-2.

174

Deste total, 203 imóveis correspondem a unidades autônomas de edifício de garagens na Rua Rego Freitas, no perímetro
da Operação Urbana Centro (Figura 5.7b).
175 Esses dados refletem o quadro de proprietários constante do portal GEOSAMPA nos meses de maio e junho de 2019,
período da consulta realizada pela pesquisadora. Por tratar-se de informação dinâmica, tal quadro pode ter sofrido
alterações no último ano.
176 O proprietário ‘pessoa física’ possui um conjunto de 132 lotes não edificados contíguos, com área inferior a 500 metros
quadrados, e o proprietário ‘pessoa jurídica’ é do setor imobiliário e possui 200 unidades autônomas no antigo edifício
garagem localizado à Rua Rego Freitas (Figura 5.7b).
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Tabela 5.7 – São Paulo: universo notificado ‘não edificado’ e ‘subutilizado’ (2014-2019) segundo a
área de terreno dos imóveis
INTERVALO DE ÁREA

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

ATÉ 2 MIL M²

595

79,9%

371.513

14,4%

> 2 MIL A 5 MIL M²

76

10,2%

236.363

9,2%

> 5 MIL A 20 MIL M²

49

6,6%

421.976

16,4%

> 20 MIL A 50 MIL M²

18

2,4%

546.011

21,2%

> 50 MIL A 100 MIL M²

3

0,4%

228.348

8,9%

> 100 MIL A 500 MIL M²

4

0,5%

767.482

29,8%

ACIMA DE 500 MIL M²

TOTAL

0,0%

745

100,0%

0,0%

2.571.693

100,0%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Figuras 5.12a e 5.12b - imóveis notificados com área superiror a 20 mil m² gravados como ZEIS de
vazios

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Em síntese, o ‘estoque ocioso’ notificado em São Paulo é formado por um conjunto diverso de áreas
não edificadas e subutilizadas e diferentes tipologias de edifícios não utilizados, em diferentes
estados de conservação. Há maior concentração de imóveis ociosos notificados nos perímetros
centrais, contudo, o estoque não edificado e subutilizado notificado encontra-se disperso no tecido
urbano consolidado, predominantemente, sendo a maior parte imóveis gravados como ZEIS de
vazios.
Sobre o ‘estoque ocioso’ no município, é importante pontuar uma questão relacionada aos edifícios
abandonados ocupados por movimentos de luta por moradia nos distritos centrais de São Paulo. Por
entendimento e decisão do DCFSP, esses imóveis ocupados, ainda que informalmente, cumprem
uma função social e, portanto, não são passíveis de PEUC. De acordo com depoimento de Bruno Filho
(2020), em entrevista à pesquisadora, a notificação de um edifício ocupado “pode levar água para o
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moinho do proprietário”. Isto significa dizer, em outras palavras, que a notificação para PEUC pode
justificar e inclusive favorecer o proprietário em um eventual processo de reintegração de posse do
imóvel ocupado. O fato relatado pode ser interpretado como uma importante contradição e aponta
para um impasse na solução das ocupações na área central de São Paulo. De um lado, os
movimentos sociais urbanos, especialmente aqueles ligados à luta por moradia, defendem,
historicamente, a aplicação dos instrumentos de indução ao cumprimento da função social da
propriedade, na direção da democratização do acesso à terra urbanizada e à moradia. Por outro lado,
os imóveis ocupados por esses movimentos, abandonados por seus proprietários e desocupados por
muitos anos, não integraram o universo notificável, pelos motivos expostos, apesar da expectativa
inicial de que o PEUC e sucedâneos pudessem contribuir para viabilizar a provisão habitacional de
interesse social nos setores centrais da cidade, bem localizados e infraestruturados.

5.2.5 O novo contexto político local a partir de 2017: esvaziamento e retomada
Em 2017, João Dória, prefeito eleito pelo PSDB para o mandato 2017-2020, assumiu o comando da
Prefeitura de São Paulo, com a experiência de aplicação do PEUC já estruturada e em andamento. A
nova gestão propôs uma reestruturação administrativa que resultou, entre outras alterações, na
substituição do Departamento de Controle da Função Social da Propriedade (DCFSP) pela
Coordenadoria de Controle da Função Social da Propriedade (CEPEUC).
Além das propostas da nova gestão para o campo do planejamento urbano, que incluíram a revisão
da lei de zoneamento recém-aprovada em 2016, a expectativa inicial era de que a alternância
administrativa comprometeria a continuidade do processo de implementação do PEUC no em São
Paulo, o que de fato aconteceu nos primeiros meses da gestão João Dória. Para Frota (2017, p. 224):
A experiência, até dezembro de 2016, revelou uma elevada capacidade de gestão do
Departamento responsável pela aplicação do instrumento, destacando-se em relação aos
demais municípios que também tiveram a iniciativa. Contudo, os primeiros meses da Gestão
Dória mostram uma ‘desaceleração’ das notificações e praticamente nenhum investimento na
continuidade da aplicação do PEUC. O DCFSP vem perdendo protagonismo e tendo seu
quadro de pessoal reduzido.

Tal constatação de Frota (2017) pode ser confirmada tomando-se como referência o número de
notificações realizadas em 2017 e 2018: 62 e 7 imóveis, respectivamente. Contudo, o desligamento
de João Dória da prefeitura, já no segundo ano do mandato, implicou na alteração da equipe de
governo local, incluindo a troca do secretário da pasta responsável pelo desenvolvimento urbano.
Com novos dirigentes e técnicos na SMDU, e ações de monitoramento e cobrança por parte do
Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE), pode-se perceber indícios de uma possível
retomada da aplicação do PEUC no município, quais sejam: (i) o número de notificações tem
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aumentado desde meados de 2019, de forma ininterrupta; e, (ii) a SMDU, em 2019, por meio de
convênio com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO),
deu início aos trâmites para contratação de estudo técnico visando à ampliação e atualização da base
de dados de imóveis passíveis de notificação para PEUC. A contratação do referido estudo já estava
prevista no Plano de Trabalho para o ano de 2017, elaborado pelo DCFSP em 2016, que apontava a
ausência de prospecção de novos imóveis como um importante gargalo à continuidade da aplicação
do PEUC no município177. Além disso, o número de notificações tem aumentado desde meados de
2019, de forma ininterrupta.
É importante ressaltar, ainda, que a alternância administrativa ocorrida em 2017 comprometeu o
avanço da política habitacional estruturada durante a gestão do Prefeito Fernando Haddad, na qual o
PEUC desempenharia papel estratégico. O Plano Municipal de Habitação, Projeto de Lei nº 619/2016
(São Paulo, 2016b), elaborado entre os anos de 2015 e 2016, previu a utilização do PEUC em
diferentes linhas de atuação propostas, dentre as quais o serviço de locação social e a promoção
pública de moradia. O referido plano também aponta o potencial de produção de Habitação de
Interesse Social (HIS) nos imóveis notificados para PEUC e a importância de sua aplicação conjunta
com o Consórcio Imobiliário de Interesse Social. No entanto, até meados de 2020, o PL ainda estava
em tramitação na Câmara de Vereadores.

5.3 Respostas dos proprietários notificados e possíveis efeitos no
território
Apresenta-se, na sequência, registro das ações dos proprietários identificadas no período pósnotificação, constantes do banco de dados da pesquisa. Contudo, cabe esclarecer que, apesar de o
município disponibilizar mensalmente informações acerca da experiência em curso, houve alterações
na metodologia de registro dessas informações pela CEPEUC: os imóveis que tiveram a notificação
cancelada, por meio de processo administrativo ou ação judicial, ou que cumpriram a obrigação
imposta pelo PEUC, passaram a ser excluídos das planilhas publicizadas pela prefeitura. Ou seja, para
um conjunto de 111 imóveis, do total de 1.424 imóveis notificados no recorte temporal de
abrangência da pesquisa (novembro de 2014 a junho de 2019), não foi possível verificar o que

177

O Plano de Trabalho traz os seguintes registros: “A principal base para a detecção de imóveis ’não utilizados’ na Cidade
de São Paulo foi o estudo realizado em 2009 pela Fundação para Pesquisa Ambiental (FUPAM), então contratada pela
COHAB-SP, ao lado de sondagens pontuais promovidas pelo próprio Departamento. Como a referida base se exauriu no
decorrer da aplicação do PEUC entre os anos de 2014 e 2015, se faz necessária a contratação de estudo para identificação
preliminar de imóveis eventualmente não utilizados. Os recursos correspondentes foram incluídos na proposta do
Executivo para a Lei Orçamentária de 2017, e também no relatório ’Ações para os primeiros 100 dias’” (SÃO PAULO, 2016a).
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aconteceu no período pós-notificação178. O novo procedimento adotado pela CEPEUC, ressalta-se,
está em desacordo com as disposições do Art. 100 do PDE/2014, que estabelece o conteúdo mínimo
que tais listagens devem conter, que inclui a data do cumprimento das obrigações impostas pelo
PEUC.
A classificação da ação dos proprietários se deu a partir dos seguintes critérios:
(i) ações voltadas a dar uso aos imóveis notificados: proprietários que ‘cumpriram a obrigação’,
somados aos proprietários de imóveis com protocolo de projeto, antes 179 ou depois da notificação
para PEUC;
(ii) ações que contestam a aplicação do PEUC: proprietários cuja única ação identificada por meio dos
dados municipais foi a apresentação de impugnações ou recursos administrativos à notificação; e
(iii) proprietários ‘sem ação’, isto é, aqueles que não reagiram às obrigações impostas pelo PEUC.
Do conjunto total notificado (1.424 imóveis), foram excluídos 150 imóveis, sendo 39 cujo prazo para
apresentação de respostas à notificação ainda não havia vencido em junho de 2019, e 111 imóveis
que não constavam mais da listagem, como resultado da nova forma adotada por CEPEUC para
publicizar os resultados da experiência em curso no município. A Tabela 5.8 registra a classificação da
ação dos proprietários e a Figura 5.13 traz a espacialização das ações.

178

Para a maior parte dos imóveis, é possível deduzir que se enquadram na condição de imóveis com notificação cancelada,
mas pode haver casos em que os proprietários cumpriram a obrigação imposta pelo PEUC e, por esse motivo, não
constavam mais da listagem da CEPEUC em junho de 2019.
179 Para monitoramento e controle, no caso de imóveis não edificados ou subutilizados, do cumprimento do segundo prazo
das obrigações impostas pelo PEUC, isto é, o prazo para o início das obras após a aprovação de projeto.
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Tabela 5.8– São Paulo: universo notificado total (2014-2019) segundo ação dos proprietários
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO TIPO DE AÇÃO

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

AC (m²)

%

CUMPRIU A OBRIGAÇÃO 96

6,7%

69.072

2,3%

60.023

10,2%

APRESENT. DE PROJETO

320

22,5%

753.998

25,2%

28.079

4,8%

CONTESTAÇÃO

409

28,7%

844.579

28,2%

214.784

36,5%

SEM AÇÃO

449

31,5%

1.029.721

34,4%

152.252

25,9%

1.274

89,5%

2.697.370

90,1%

455.138

77,3%

NÃO VENCEU PRAZO

39

2,7%

47.206

1,6%

30.503

5,2%

NOTIF. CANCELADA; S/I

111

7,8%

249.935

8,3%

103.217

17,5%

1.424

100,0%

2.994.511

100,0%

588.858

100,0%

USO

SUBTOTAL

TOTAL

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Figura 5.13– São Paulo: universo notificado total (2014-2019) segundo ação dos proprietários

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Segundo os critérios adotados, foi possível observar uma distribuição equilibrada do número de
imóveis notificados entre os três grupos de classificação das ações, com um percentual um pouco
maior em termos de AT notificada, no caso dos proprietários sem ação, e de AC notificada, no grupo
de proprietários que contestaram as obrigações impostas pelo PEUC. O grupo de 416 proprietários
com ação relacionada ao uso dos imóveis divide-se em: (i) 96 proprietários que cumpriram a
obrigação, sendo 93 imóveis não utilizados que foram ocupados e três imóveis sem informação; e (ii)
320 proprietários que protocolaram projetos para análise, sendo 222 em período anterior à
notificação para PEUC e 98 em período posterior à aplicação do PEUC (Tabela 5.9).
Tabela 5.9 – São Paulo: detalhamento das ações voltadas a dar uso aos imóveis
AÇÕES VOLTADAS AO
USO DOS IMÓVEIS

PERÍODO

IMÓVEIS
(Nº)

AT
(m²)

AC
(m²)

TOTAL

416

823.070

88.102

CUMPRIU A OBRIGAÇÃO

96

69.072

60.023

ANTES PEUC

222

563.159

12.825

DEPOIS PEUC

98

190.839

15.254

APRESENTAÇÃO DE PROJETO

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Do total de 93 imóveis não utilizados que foram ocupados, 56 são do tipo ‘condominiais’ (unidades
autônomas), e estão distribuídos em seis edifícios180, sendo 35 apartamentos (Figura 5.14), e 37 são
imóveis ‘não condominiais’. A maior parte dos imóveis que foram ocupados está localizada no
perímetro da Operação Urbana Centro (77 dos 93 imóveis).

180

19 imóveis (Avenida Ipiranga, 895; uso residencial); 10 imóveis (Avenida Ipiranga, 1.064; uso residencial); 10 imóveis
(Avenida Prestes Maia, 526; uso residencial / comercial); dois imóveis (Avenida São João, 1151-1155; uso comercial /
prestação de serviços); sete imóveis (Praça do Patriarca, 62-56; uso comercial / prestação de serviços); oito imóveis (Rua
São Bento, 177-185; uso comercial / prestação de serviços).
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Figura 5.14– São Paulo: edifício à Avenida Ipiranga ocupado após a notificação para utilização
compulsória

Fonte: Akaishi (2016)181 a partir de Google Street View (2010, 2013, 2015).

É importante mencionar que além das reações no âmbito administrativo, por meio da interposição
de impugnações e recursos à aplicação do PEUC, alguns proprietários judicializaram suas demandas.
Segunda Frota (2017), ‘foram detectadas seis ações judiciais, a maior parte delas anulatórias, que
tramitam nas Varas da Fazenda Pública da Capital. Segundo dados registrados nos relatórios anuais
emitidos por CEPEUC, constam seis notificações canceladas judicialmente.
Com base nos resultados alcançados, conclui-se que há um universo de 1.178 imóveis182 com PEUC
vigente, isto é, casos de proprietários que ainda não atenderam ou atenderam parcialmente as
obrigações impostas pelo instrumento. Desse universo, pouco mais de 300 imóveis estavam sujeitos
à sanção por meio da aplicação do IPTU progressivo no tempo (IPTUp), sendo 13 deles desde 2016
(Figura 5.15).

181

Documento produzido pelo Departamento da Função Social da Propriedade para apresentação da experiência de
aplicação do PEUC em São Paula em oficina do Fórum Nacional de Reforma Urbana, realizada em Porto Alegre, em 2016.
182 Do total notificado (1.424 imóveis), foram excluídos: 111 imóveis que não integram mais a listagem de CEPEUC; 39
imóveis cujo prazo para atendimento das obrigações impostas pelo PEUC não havia vencido em junho de 2019 e 96 imóveis
que cumpriram a obrigação.
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Figura 5.15 – São Paulo: imóveis com incidência de IPTU progressivo no tempo em 2018

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Os dados apontam que há maior incidência do imposto progressivo, em termos de área de terreno,
em imóveis gravados como ZEIS-2. Já em número de imóveis e área construída, a maior incidência se
dá em imóveis localizados no perímetro da OU Centro. Os dois perímetros de aplicação se destacam
dos demais em relação aos totais notificados (ZEIS-2 em área de terreno e OU Centro em quantidade
de imóveis e área construída) e tiveram a maior parte de seus imóveis notificados nos dois primeiros
anos de aplicação do PEUC, ou seja, acumulam maior tempo de incidência do instrumento.
Em relação ao rebatimento das ações dos proprietários, ou dos efeitos do PEUC no território,
diferentemente dos outros dois municípios, há dois perímetros que foram priorizados para a
aplicação do PEUC: as ZEIS de vazios, especialmente as ZEIS-2, e o perímetro da OU Centro, onde há
concentração de imóveis ‘não utilizados’. Os resultados relacionados às ações dos proprietários de
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imóveis gravados como ZEIS de vazios serão apresentados e discutidos no Capítulo 6. Apresenta-se,
na sequência, dados e informações sobre a OUC e o conjunto notificado ‘não utilizado’.

5.3.1 O PEUC, a OU Centro e os imóveis não utilizados
No perímetro da OU Centro, foram notificados 614 imóveis, sendo 519 não utilizados, 37 não
edificados e 58 subutilizados, sendo 37 ocupados por estacionamentos rotativos de veículos (Figura
5.16). Ou seja, predominam imóveis não utilizados e há poucos imóveis não edificados e
subutilizados, que juntos somam apenas 2,6% da AT notificada no município.
Figura 5.16 – São Paulo: conjunto notificado no perímetro da Operação Urbana Centro

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa

Pelas características do universo notificado, o perímetro de aplicação correspondente à OU Centro
responde por 80% dos imóveis que cumpriram a obrigação por meio da ocupação de imóveis vazios
ou desocupados notificados. Contudo, a análise dos dados sobre as ações dos proprietários dos
imóveis não utilizados aponta que predominam ações de contestação à aplicação dos instrumentos,
mas também há muitos proprietários que não reagiram às obrigações impostas pelo PEUC (Tabela
5.10 e Figura 5.17).
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Tabela 5.10 – São Paulo: universo notificado ‘não utilizado’ (2014-2019) segundo ação dos
proprietários
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO TIPO DE AÇÃO

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

AC (m²)

%

CUMPRIU A OBRIGAÇÃO 93

13,7%

64.921

15,4%

59.123

12,1%

PROTOCOLO DE PROJETO 5

0,7%

697

0,2%

673

0,1%

USO

CONTESTAÇÃO

281

41,4%

137.102

32,4%

193.045

39,6%

SEM AÇÃO

215

31,7%

170.877

40,4%

116.728

23,9%

594

87,5%

373.597

88,4%

369.569

75,8%

NÃO VENCEU PRAZO

23

3,4%

5.827

1,4%

22.572

4,6%

NOTIFICAÇÃO CANCELADA

62

9,1%

43.394

10,3%

95.555

19,6%

679

100,0%

422.818

100,0%

487.696

100,0%

SUBTOTAL

TOTAL

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Figura 5.17 – São Paulo: universo notificado não utilizado segundo ação dos proprietários

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

A contestação e a ‘não ação’ por parte dos proprietários notificados podem ser resultado tanto do
estado de conservação dos imóveis e do baixo potencial para a reconversão de uso, especialmente
na parte menos dinamizada da área central, quanto da ausência de um programa municipal de
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financiamento e incentivo à ocupação, voltado à reabilitação (ou retrofit) dos imóveis não utilizados
(Figuras 5.18).
Figuras 5.18a – 5.18e – imóveis não utilizados localizados no perímetro da Operação Urbana
Centro: (a) galpões na Mooca; (b) oficina no Glicério; (c) casarão na Florêncio de Abreu (Sé); (d)
casarão na Praça Clóvis Bevilacqua (Sé); (e) imóvel de uso coletivo na Rua Cásper Líbero (Sé)

Fonte: Google Street View (2018).

Em quase cinco anos de aplicação do PEUC - desde novembro de 2014 a junho de 2019 -, o município
notificou conjunto expressivo de imóveis para PEUC: foram 1.424 no total, sendo quase 50% ou 679
imóveis na condição de não utilizados. Pode-se afirmar que São Paulo foi o único, dentre o reduzido
número de municípios que experimentaram o uso desse instrumento no país, que notificou, em
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escala, imóveis nessa condição. Além dos não utilizados, o município também notificou grande
quantidade de área em perímetros gravados como Zonas Especiais de Interesse Social, as ZEIS 2, 3 e
5, destacando-se os imóveis em ZEIS-2.
A partir do universo notificado, é possível identificar os dois principais objetivos (ou finalidades)
associadas à aplicação do PEUC em São Paulo: de um lado, otimizar a ocupação de imóveis ociosos
em perímetros bem localizados, especialmente nos distritos centrais, com boa oferta de
infraestrutura e acessibilidade, na tentativa de responder a um importante problema dessa região da
cidade; e por outro lado, ampliar a oferta de terrenos e imóveis para a produção de habitação de
interesse social, contribuindo para a implementação da política habitacional municipal.
Outros aspectos da experiência de São Paulo merecem destaque, além do conteúdo já exposto:
experiência mais estruturada do ponto de vista institucional: criação de departamento
com atribuições voltadas exclusivamente para o cumprimento da função social da
propriedade;
forte arcabouço jurídico que sustenta a implementação dos instrumentos: PDE/2014, lei
do PEUC e decretos regulamentadores;
escalonamento das notificações (no espaço), isto é, definição de perímetros prioritários
de aplicação a partir da (ampla) área de incidência dos instrumentos prevista no
PDE/2014 e na ‘lei do PEUC’;
articulação do PEUC com outros instrumentos urbanísticos como as ZEIS de vazios e as
Operações Urbanas e a regulamentação do Consórcio Imobiliário de Interesse Social pelo
DCFSP;
ganhos democráticos: ‘transparência na gestão é um dos mais significativos, por meio da
divulgação de listagens periódicas, aproximação com o Conselho Municipal de Política
Urbana (CMPU) e criação e mecanismos de comunicação com os habitantes da cidade
são avanços inéditos no país (FROTA, 2017);
ocorrência de alguma dispersão das notificações no espaço (ZEIS de vazios periféricas e
ampliação do perímetro em 2015, com a inclusão da área de influência do Eixo de
Estruturação da Transformação Urbana Santo Amaro (AIEETU Santo Amaro);
reduzida articulação do instrumento com programas municipais, especialmente de
provisão habitacional de Habitação de Interesse Social (HIS) na área central.

235

Em síntese, do ponto de vista político e institucional, foi um importante avanço 183: o PEUC vem sendo
aplicado em São Paulo, maior cidade do país, de forma ininterrupta, desde novembro de 2014, ou
seja, há mais de cinco anos consecutivos. Contudo, os resultados no território são muito limitados 184,
e envolvem uma série de condicionantes, com destaque para as características do ‘estoque ocioso’,
mas principalmente a desarticulação da aplicação do PEUC com programas municipais e/ou projetos
estratégicos de desenvolvimento urbano.
Os resultados (ainda) tímidos podem estar relacionados também a outros fatores, como por
exemplo: curto período de incidência dos instrumentos; cenário macroeconômico desfavorável (crise
econômica e austeridade fiscal); menor dinamismo (especialmente imobiliário) em alguns setores da
região central o município.
A experiência poderia ser alavancada também a partir do delineamento de uma estratégia espaçotemporal embasada no conhecimento do universo notificável e seu potencial e limitações à
utilização.

183

Do ponto de vista político, São Paulo demonstrou que é possível fazer (BRUNO FILHO, 2020).
É importante mencionar que os resultados (ainda) tímidos podem estar relacionados a diferentes fatores, como por
exemplo: curto período de incidência dos instrumentos; cenário macroeconômico (crise econômica e austeridade fiscal);
menor dinamismo (especialmente imobiliário) em alguns setores do município.
184
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PARTE 3

Análise crítica: um ‘olhar
transversal’ a partir dos
Estudos de Caso
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Capítulo 6

Condicionantes territoriais,
regulação urbana e finalidades
de aplicação do PEUC

________________________________________________________
O Capítulo 6 consiste no eixo de análise que embasa a leitura e a
análise transversal dos Estudos de Caso a partir das condicionantes territoriais e regulatórias, do
estoque ocioso e do universo notificado, e das finalidades associadas à aplicação do PEUC em
Maringá, São Bernardo do Campo e São Paulo. Pretende-se investigar quais condicionantes
potencializam os efeitos do PEUC no terriório, especialmente na direção do ideário da Reforma
Urbana.
O capítulo está estruturado em quatro partes principais: (i) condicionantes territoriais (urbanização,
ocupação e estoque ocioso); (ii) regulação urbanística (regramentos do PEUC e aspectos da legislação
urbanística); (iii) breve panorama comparativo do universo notificado nos três municípios; e, (iv)
finalidades associadas à aplicação do PEUC (ordenamento territorial, democratização do acesso à
terra e à moradia e lógica arrecadatória).
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Os três municípios estudos de caso conformam três tipologias de cidade e desempenham diferentes
papéis na rede urbana brasileira185. Também apresentam características territoriais distintas.
São Paulo e São Bernardo do Campo são municípios que integram a maior região metropolitana do
país, e cuja formação e desenvolvimento urbanos estão relacionados diretamente com o processo de
industrialização brasileiro. São territórios dinamizados pela riqueza produzida, mas que foram
fortemente impactados pelos efeitos negativos do rápido crescimento urbano e pela seletividade da
ação territorial do Estado no campo do desenvolvimento urbano. Os dois municípios apresentam alto
déficit habitacional e expressivo contingente de assentamentos precários, além de acentuados
problemas ambientais, que envolvem desde a ocupação de nascentes e margens de córregos, as
áreas de preservação permanente (APPs), até a expansão urbana sobre os mananciais formados
pelas represas Billings e Guarapiranga.
Maringá, por outro lado, é uma cidade planejada, que nasceu como um empreendimento imobiliário
no contexto da expansão da lavoura cafeeira paulista na direção da região norte do Estado do
Paraná. O processo de urbanização do município possibilitou a manutenção das características do
plano urbano inicial, como também a sua reprodução nos novos bairros, em alguma medida,
destacando-se a preservação de fundos de vale e de faixas de proteção junto aos cursos d’água que
cortam a cidade, além da arborização urbana característica de Maringá. O ‘direcionamento’ das
famílias de menor renda para os municípios vizinhos Sarandi e Paiçandu, também para bairros
afastados da área central de Maringá, associado ao forte controle de ocupações por parte do poder
público local, garantiu à cidade reduzida presença de assentamentos precários.
A boa qualidade ambiental e urbana de Maringá constitui-se fator de atração de novos moradores e
investidores para a cidade. Contrasta com a precariedade habitacional e urbana presente em setores
dos municípios de São Bernardo do Campo e São Paulo, especialmente, onde os problemas urbanos
são mais acentuados e alcançam maiores escalas e dimensão territorial.
Em relação ao padrão de ocupação, Maringá também se diferencia de São Bernardo do Campo e São
Paulo. No município, predomina a ocupação horizontal de baixa densidade demográfica e

185

O IBGE divide a rede urbana brasileira em metrópoles, capitais regionais, centros subregionais, centros de zona ou
centros locais. Para uma discussão detalhada referente à tipologia e à inserção das cidades na rede urbana brasileira ver:
IBGE. Regiões de Influência das Cidades. Brasília: Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, 2007.
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construtiva. Já em São Bernardo do Campo e São Paulo, os fatores que condicionaram a urbanização
dos municípios resultaram em um padrão de ocupação que, embora apresente certa
heterogeneidade, implicou, de forma geral, em altas densidades construtiva e demográfica em área
urbana, seja por meio da verticalização, seja por meio da ocupação horizontal adensada em bairros
residenciais de média e baixa renda, como também nos assentamentos precários do tipo favelas e
loteamentos irregulares existentes nesses municípios. As densidades demográficas médias em área
urbana registradas na Tabela 6.1. revelam as diferenças entre o padrão de ocupação de Maringá,
com menor densidade média, e de São Bernardo do Campo e São Paulo, que apresentam densidades
médias bem mais elevadas.
Tabela 6.1 – Maringá, São Bernardo do Campo e São Paulo: densidades demográficas médias em
área urbana
MUNICÍPIO

TERRITÓRIO
(Km²)

ÁREA URBANA
(Km²)

POPULAÇÃO
(habitantes)

DENSIDADE
(hab/Km²)

MARINGÁ

487

141

350.653

2.487

SÃO BERNARDO DO CAMPO

408

62

567.909

9.160

SÃO PAULO

1.521

1.042

11.125.243

10.677

Fonte: Elaboração própria (2020) com base em IBGE (2011) e informações

municipais 186.

Conhecer as condicionantes territoriais dos municípios estudo de caso implica saber se há ‘estoque
de terra urbanizável’ disponível para a expansão urbana e conhecer o ‘estoque imobiliário-fundiário
ocioso’. Para o desenvolvimento da pesquisa, adotou-se a seguinte definição para ‘estoque de terra
urbanizável’: reserva de terra disponível e apta à ocupação urbana, que permite ao município contar
com ‘margem extensiva’ para a expansão horizontal da malha urbana. Trata-se de informação
importante quando se observa e analisa o território de municípios que aplicam o PEUC. Tal condição,
isto é, a existência de ‘estoque de terra urbanizável’, pode ampliar a abrangência de possibilidades
para o ordenamento territorial, mas, por outro lado e em sentido contrário, a escassez de estoque
pode restringir as estratégias de aplicação do PEUC. Nos dois contextos, o ‘estoque ocioso’ pode
assumir maior ou menor relevância ou desempenhar diferentes papéis no desenvolvimento urbano.
Maringá possui ‘estoque de terra urbanizável’ formado por (i) áreas não parceladas internas ao
perímetro urbano; e, (ii) grande quantidade de terra demarcada como área rural, que corresponde a
pouco mais dois terços do território (70% do total ou 346km²), sendo a maior parte passível de
urbanização e ocupação (Figura 6.1a). Em Maringá, portanto, há margem extensiva para a expansão

186

População
urbana
e
rural
do
Município
de
São
Paulo.
Disponível
em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/Boletim_CEInfo_Censo_01.pdf.
Acesso em: 15 jul. 2019.
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urbana formada principalmente pela reserva de terra rural. Essa condição, existente desde a criação
do município, favoreceu a ampliação sucessiva do perímetro urbano a partir dos limites do plano
urbano inicial, e tem possibilitado e até estimulado a expansão horizontal da cidade 187. Já em São
Bernardo do Campo e São Paulo, por outro lado, as áreas urbanas, espraiadas e densamente
ocupadas, encontram-se conurbadas com os municípios vizinhos e já alcançam os limites aptos à
ocupação. Nos dois casos, há restrições ambientais que comprometem o direcionamento e a
expansão horizontal para outros setores ou regiões do território ainda não ocupadas. Nesse
contexto, pode-se dizer que nos dois municípios o ‘estoque de terra urbanizável’ disponível é
escasso.
Dos três municípios, São Bernardo do Campo é o que apresenta maiores restrições à expansão
urbana: 85% do território corresponde a áreas ambientalmente protegidas (Figura 6.1b). Ou seja, as
características fisiográficas do município comprometem o avanço da ocupação para além da
Macrozona Urbana Consolidada (MUC), impondo limites à sua expansão. O crescimento horizontal já
atingiu a Área de Proteção e Recuperação de Mananciais da represa Billings (APRM-B), ao sul, e já
alcançou outros municípios vizinhos a norte, leste e oeste (SOUZA, 2018).
Figuras 6.1a, 6.1b e 6.1c - Maringá: área urbana e área rural; São Bernardo do Campo e São Paulo:
área urbana e área de proteção ambiental188

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi a partir de informações municipais (2020).

São Paulo, com maior área territorial dentre os três municípios, e maior complexidade e dinamismo
econômico e imobiliário, também tem a expansão horizontal limitada pela presença de áreas

187

Trata-se do modelo de ‘urbanização extensiva’, conceito definido por Monte-Mór (2005, p. 432-435) para se referir ao
processo de extensão das condições gerais de produção urbano-industriais para além dos limites das cidades, incorporando
territórios metropolitanos e áreas rurais, e que representa a dominação do campo pela lógica urbana.
188 As áreas urbanas estão representadas em vermelho e a área rural, no caso de Maringá, e as áreas de proteção
ambiental, em São Bernardo do Campo e São Paulo, estão representadas em verde.
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ambientalmente protegidas, que representam 50% do território e conformam a Macrozona de
Proteção e Recuperação Ambiental, sendo parte correspondente à zona rural demarcada pelo
PDE/2014 (Figura 6.1c). O crescimento horizontal já atingiu as áreas de proteção ambiental ao norte
e ao sul e já alcançou outros municípios a leste e oeste (SÃO PAULO, 2014b).
São Bernardo do Campo e São Paulo enfrentam desafios semelhantes: diante da escassez de terra
urbanizável, mais acentuada no caso de São Bernardo do Campo, ressalta-se, o ‘estoque ocioso’
assume maior importância para o ordenamento territorial. Por outro lado, em Maringá, a presença
de ‘estoque urbanizável’ tem permitido além da expansão horizontal da cidade, a reprodução do
padrão de ocupação de baixa densidade construtiva e demográfica e a manutenção de parâmetros
urbanísticos restritivos para o uso e a ocupação do solo. Nesse contexto, o ‘estoque ocioso’ assume
menor relevância para o ordenamento territorial do que nos outros dois municípios.
Em relação ao ‘estoque ocioso’, adotou-se para a pesquisa a seguinte definição: estoque fundiárioimobiliário passível de parcelamento, edificação ou utilização, localizado em áreas infraestruturadas,
onde houver demanda para utilização, mas também maior disputa e restrição de acesso ao solo
urbano disponível, (condições) que tendem a ser potencializadas nos municípios com alto déficit
habitacional.
O ‘estoque ocioso’ nos municípios é diverso, tanto em relação à tipologia dos imóveis, como em
relação ao tamanho do estoque. De forma geral, o ‘estoque ocioso’ em Maringá é formado por
glebas não parceladas e terrenos não edificados, enquanto em São Paulo há maior presença de
imóveis vazios não utilizados nos distritos centrais. Já São Bernardo do Campo conta com conjunto
ocioso muito reduzido e disperso na malha urbana, formado por poucas áreas vazias ou subutilizadas
e alguns imóveis abandonados no centro e entorno.
Dos três municípios, Maringá é o que apresenta maior estoque de vazios urbanos localizados em
setores centrais e intermediários da cidade, com boa oferta de infraestrutura. O município também
conta com reserva urbanizável interna ao perímetro urbano, em área com pouca ou nenhuma oferta
de infraestrutura que não se constitui, portanto, em ‘estoque ocioso’. Conforme apresentado no
Capítulo 3, o ‘estoque ocioso’ é formado por:
(i)

glebas de grandes dimensões ainda não parceladas, parte com uso agrícola e
incorporada à área urbana no processo de ampliação sucessiva do perímetro urbano;

(ii)

lotes ‘vagos’ não edificados (não ocupados), localizados especialmente ao sul da
ocupação inicial, originados de parcelamentos do solo (loteamentos abertos ou
fechados) e da implantação de condomínios horizontais.
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O município também apresenta reduzido conjunto de edificações abandonadas na antiga zona
industrial do plano urbano inicial189. No entanto, diferentemente dos outros municípios,
especialmente São Paulo, a ‘não utilização’ de edifícios e mesmo o abandono de imóveis não
constituem fenômeno importante, tomando-se como referência os setores mais centrais da cidade.
Em São Bernardo do Campo, o ‘estoque ocioso’ constitui-se de poucos imóveis não edificados e
subutilizados. Os ‘vazios’ de maior dimensão estão localizados, em sua maioria, na porção sul da
MUC, junto ao limite da APRM-B, sendo parte demarcada como ZEIS de vazios. Além disso, há
edifícios não utilizados e algumas construções abandonadas em áreas infraestruturadas, mas que
não conformam conjunto ocioso expressivo, como no caso da área central de São Paulo. Segundo
Souza (2020), essas edificações têm uma forte presença no cenário urbano, e acentuam a
característica de degradação do centro de São Bernardo do Campo. Diferentemente de São Paulo, o
universo é mais homogêneo e não contempla unidades autônomas, isto é, unidades condominiais.
São Paulo apresenta reduzido ‘estoque de terra ociosa’: há poucos lotes não edificados e
subutilizados, com maior presença nos bairros mais afastados do centro histórico, localizados em
outras centralidades190, e pouca ocorrência nos distritos centrais e no ‘quadrante sudoeste’, que
corresponde à Macroárea de Urbanização Consolidada, delimitada pelo PDE/2014. No entanto, no
caso de São Paulo, o conjunto ocioso mais expressivo, bastante conhecido e estudado 191, é o estoque
formado por imóveis não utilizados localizados nos distritos centrais, nas Subprefeituras Sé e Mooca,
que integram em sua maioria o Setor Central da Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM).
Essa região da cidade caracteriza-se pela boa acessibilidade e oferta de infraestrutura e emprego. Tal
conjunto ocioso conforma um universo diverso de imóveis em relação (i) às tipologias – edifícios
residenciais, comerciais e de escritórios, garagens, antigos galpões industriais e depósitos, entre
outros; (ii) às características físicas: apresentam diferentes estados de conservação, sendo alguns
tombados; (iii) ao potencial para a reabilitação ou retrofit ou para a reconversão para o uso
residencial; ou ainda (iv) em relação ao ‘percentual’ de não utilização: edifícios totalmente
desocupados, ocupados parcialmente ou que apresentam apenas o térreo ocupado, com lojas ou
estacionamentos. Parte do ‘estoque ocioso’ no município, incluindo imóveis não utilizados, foi
gravada como ZEIS de vazios.

189

Ver Capítulo 3, seção 3.3.1.
De acordo com Sandroni (2018), os terrenos de ‘primeira geração’, aqueles que nunca foram suporte de construções, em
sua grande maioria, são periféricos, isto é, estão distantes da região central do município.
191 Devecchi (2010), Bomfim (2004), Cotelo (2009), Silva (2010), Kara-José (2010).
190
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‘Estoque ocioso’: ordem de grandeza e fontes de informação
O dimensionamento da ociosidade fundiária–imobiliária é um desafio para os municípios, uma vez
que o ‘estoque ocioso’ é dinâmico, especialmente as situações de ‘não utilização’. Para os casos dos
imóveis não parcelados, não edificados e subutilizados, a principal fonte de informação dos
municípios são os cadastros imobiliários municipais, que registram entre outros dados, a área e o
coeficiente de aproveitamento dos imóveis. Contudo, as informações municipais nem sempre estão
atualizadas192 e contribuem apenas para identificação da subutilização ‘normativa’, como será
discutido mais adiante. Por outro lado, trata-se de fonte importante como ponto de partida para a
realização de diagnósticos para finalidades específicas, como no caso de Maringá, que produziu um
levantamento atualizado sobre os ‘vazios urbanos’ para subsidiar a revisão do plano diretor em curso
no município. De acordo com informações constantes do relatório preliminar (Maringá, 2019a), o
total de ‘vazios urbanos’ existente no perímetro urbano soma pouco mais de 28 milhões de metros
quadrados, sendo quase 21 milhões não parcelados e sete milhões parcelados e não ocupados
(Figura 6.2). É importante ressaltar, no entanto, que o diagnóstico engloba tanto o ‘estoque ocioso’
quanto o ‘estoque urbanizável’ interno ao perímetro urbano do município.
No caso de São Paulo, parte das informações do cadastro municipal encontra-se disponível para
acesso público, desde 2015, por meio da plataforma digital Geosampa193, iniciativa que tem
contribuído inclusive para a realização de pesquisas sobre o ‘estoque ocioso’ no município, sua
dimensão e espacialização, entre outros estudos técnicos 194. Os dados municipais, contudo, não
possibilitam a identificação de imóveis na condição de ‘não utilização’: o desafio é dimensionar a
totalidade do conjunto de imóveis nessa condição, em qualquer município, mas especialmente em
uma cidade com o tamanho, complexidade e o dinamismo de São Paulo, e que apresenta expressivo
estoque ‘não utilizado’. Na maior parte das vezes, os levantamentos disponíveis são parciais ou
pontuais e realizados setorialmente para subsidiar algum projeto específico 195.

192

Sobre limitações dos cadastros municipais, ver Denaldi et al. (2015a, 2017).
O Geosampa é um portal que segue as diretrizes do Plano Diretor Estratégico e marca a entrega da meta 111 do
Programa de Metas 2013-2016: “Implantar um Sistema de Informação Geográfica, com dados abertos e livre consulta pelo
público”. A plataforma foi desenvolvida a partir de software livre pela Empresa de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Município de São Paulo (PRODAM). A coordenação é feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
(SMDU). Disponível em: http://govit.prefeitura.sp.gov.br/noticias/geosampa-completa-um-ano-e-vira-referencia-emdados-sobre-o-municipio-de-sao-paulo. Acesso em: 15 jan. 2020.
194 Sandroni (2018); Santoro, Ungaretti e Mendonça (2018), entre outros.
195 Como a listagem da FUPAM/COHAB para o Programa ‘Renova Centro’, em 2009, durante a gestão de Gilberto Kassab
(2005-2012). Ver Capítulo 5.
193
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Figura 6.2 - Maringá: vazios urbanos não parcelados (em magenta) e parcelados e não ocupados
(em azul) no perímetro urbano

Fonte: Maringá (2019a).

O Censo Demográfico constitui-se em uma fonte de informações importante sobre o ‘estoque ocioso’
nos municípios relativo aos domicílios particulares vagos 196. A Tabela 6.2 apresenta dados sobre o
total de domicílios particulares nos três municípios, incluindo o total de domicílios vagos em cada
caso.
Observa-se taxa de vacância197 bastante próxima nos municípios de Maringá e São Paulo e um pouco
menor em São Bernardo do Campo. No entanto, a diferença não é expressiva e a taxa média
apresentada pelos municípios em 2010 encontrava-se dentro dos parâmetros considerados
‘adequados’ para o setor imobiliário, em períodos de ‘normalidade’, isto é, sem boom imobiliário ou
crise macroeconômica (NADALIN; BALBIM, 2011). No caso de São Paulo, é importante registrar que,
segundo Costa e Santoro (2018), a ociosidade imobiliária nos distritos centrais apresentou variação

196

Domicílios particulares ‘permanentes vagos’- domicílios que, no momento da entrevista, não eram ocupados e estavam
sendo vendidos, alugados ou simplesmente pareciam abandonados (IBGE, 2011).
197 Trata-se da proporção de domicílios vagos com relação ao total de domicílios de um determinado estoque. Além de
indicar como funcionam os mecanismos de ajustes entre demanda e oferta, essa taxa também indica a existência de falha
de mercado (NADALIN; BALBIM, 2011).
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negativa entre 2000 e 2010, com redução de 45.464 para 29.968 unidades domiciliares vagas198. Ou
seja, a vacância domiciliar na área central vem diminuindo e passou de 24,0% para 12,5% no período
entre censos. Contudo, os dados sobre a ociosidade capturados pelo IBGE, apesar de sua relevância,
apresentam limitações: referem-se apenas a unidades residenciais, deixando de fora outros usos, e
os critérios adotados para enquadramento dos domicílios como vagos podem não ser suficientes
para capturar e identificar a condição de ‘não utilização’ dos imóveis (BRUNO FILHO, 2020). Tais
critérios podem também não dialogar com os parâmetros definidos pelos municípios para a aferição
das situações de ‘não utilização’
Tabela 6.2 - Maringá, São Bernardo do Campo e São Paulo: distribuição dos domicílios particulares
MUNICÍPIO

DOMICÍLIOS PARTICULARES
OCUPADOS

NÃO OCUPADOS

TOTAL

FECHADOS

DE USO OCASIONAL VAGOS

114.600

2.310

2.697

9.717

129.324

88,6%

1,8%

2,1%

7,5%

100,0%

234.829

4.442

3.643

17.332

260.246

90,2%

1,7%

1,4%

6,7%

100,0%

3.470.566

107.474

59.974

290.317

3.928.331

88,3%

2,7%

1,5%

7,4%

100,0%

MARINGÁ

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO PAULO

Fonte: IBGE (2011).

Um último ponto importante relacionado ao ‘estoque ocioso’ diz respeito ao conceito de
subutilização. Tal conceito incorpora diferentes interpretações. Registraremos duas que são
relevantes para a compreensão do estoque ocioso nos municípios estudo de caso.
A primeira delas é a interpretação normativa que combina a dimensão e a área construída dos
imóveis visando ao cálculo do coeficiente de aproveitamento que, se estiver abaixo do mínimo
estabelecido pela legislação urbanística vigente, indica a sua subutilização. Tal enquadramento é
utilizado para a identificação dos imóveis passíveis de PEUC segundo a regulação que trata do
instrumento, que varia de município para município, porque é um parâmetro normativo definido de
acordo com a realidade local. É o caso, por exemplo, das chácaras de lazer e pequenas chácaras de
uso agrícola em Maringá consideradas ‘subutilizadas’ pela reduzida área construída que apresentam.
Contudo, há uma segunda interpretação mais abrangente: alguns imóveis e setores, ocupados
parcialmente ou com menor densidade construtiva, ou até ‘desocupados’ (não utilizados), são

198

Cerca de 10% do total de domicílios vagos no município, segundo o último Censo Demográfico.
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considerados ‘subutilizados’ pelo potencial construtivo que carregam, especialmente em regiões com
boa infraestrutura instalada disponível onde não há oferta de terra urbanizada, isto é, presença de
terra ociosa. Tais imóveis e setores podem alcançar maiores densidades construtivas e demográficas
e conformam estoque de interesse do setor imobiliário.
Nos estudos de caso, esse tipo de subutilização ocorre tanto em São Bernardo do Campo, em escala
reduzida e de forma mais pulverizada (Figuras 6.3), como também em São Paulo, em maior escala e
de forma concentrada, especialmente no Setor Orla Ferroviária e Fluvial, na MEM, que inclui os
perímetros das Operações Urbanas Consorciadas, como a OUC Água Branca (Figuras 6.4). O Setor
Orla abriga parque fabril não utilizado, que foi impactado pela reestruturação produtiva ocorrida a
partir da década de 1990 na região, como na área de abrangência do Projeto Eixo Tamanduatehy, em
Santo André. As Figuras 6.3 e 6.4 representam antigos setores fabris que foram substituídos por
edifícios voltados a diversos usos, com maior adensamento e verticalização.
Figuras 6.3a e 6.3b - São Bernardo do Campo: produção imobiliária em antigo imóvel da indústria
Fiação e Tecelagem Tognato S/A, ao lado do Paço Municipal

Fonte: Google Earth (2005; 2019).

Diferentemente do enquadramento normativo, a subutilização associada ao ‘potencial construtivo’
que o imóvel carrega, por se tratar de fenômeno mais dinâmico, é de difícil mensuração. Não é
capturado pelo Censo Demográfico, pela natureza da pesquisa, e sua identificação demandaria a
elaboração de uma metodologia específica. Tal condição – imóvel ou setor com ocupação parcial ou
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de menor densidade ou desocupado’ (não utilizado) - pode gerar ‘vazios urbanos’, denominados de
terrenos (ou bancos de terreno) de segunda geração199, à espera da viabilização de futuros
empreendimentos (Figuras 6.5).
Figuras 6.4a e 6.4b - São Paulo: produção imobiliária em antiga área industrial no perímetro da
OUC Água Branca

Fonte: Google Earth (2005, 2019).

Figuras 6.5a, 6.5b, 6.5c e 6.5d - São Paulo: imagens aéreas de antiga área ocupada pela Eletropaulo
no Glicério, transformada em terreno de ‘2ª geração’, e vistas de lançamento imobiliário no local

Fonte: Google Earth (2005; 2019).

199

Segundo Sandroni (2018), os terrenos de 2ª geração são aqueles que ocupados com determinado uso e densidade são
adquiridos por empresas imobiliárias, cujo objetivo é usar os respectivos terrenos. As construções existentes são demolidas,
os terrenos tornam-se vacantes por algum tempo dando lugar a novas edificações com maior densidade e/ou mudança de
uso.
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Fonte: Google Street View (2020).

Os casos e exemplos relatados apontam o dinamismo imobiliário em municípios como São Bernardo
do Campo e São Paulo, especialmente: na ausência de estoque de terra ociosa nos perímetros
infraestruturados e mais valorizados, a maior parte da produção imobiliária se dá em terrenos de
segunda geração (SANDRONI, 2018) 200. Tal fenômeno também acontece em Maringá, mas com
menor importância: é o caso da transformação que vem ocorrendo na zona fiscal ‘46’, onde antigas
chácaras com casas em madeira, características da ocupação inicial, estão sendo substituídas,
gradativamente, por empreendimentos multifamiliares de pequeno porte, voltados ao segmento
econômico.
A leitura e a análise territorial podem indicar também que esses setores sejam os prioritários para a
aplicação do PEUC, como ocorreu em São Paulo, na direção de crescer para dentro, em detrimento
de outros perímetros com maior oferta de terra urbanizável, porém com menor infraestrutura, como
ocorreu em Maringá.
Em suma, o ‘estoque ocioso’ nos municípios, pode ser resumido da seguinte forma:
- terra ociosa não parcelada e não edificada: maior ocorrência e concentração em Maringá, em
setores infraestruturados, centrais e intermediários; nos demais municípios, em sentido contrário,
predomina a escassez de terra ociosa, situação que condiciona as estratégias e diretrizes para o
ordenamento territorial;
- subutilização diversa: chácaras de lazer e de uso agrícola em Maringá; estoque ‘fabril’ em São
Bernardo do Campo, em menor grau e, em São Paulo, com maior relevância, especialmente no Setor
Orla Ferroviária e Fluvial, tomando-se como referência o potencial construtivo que os imóveis
carregam e a maior presença de ‘subutilização’;

200

Trata-se de ‘movimento’ característico da produção / dinâmica imobiliária: velhos imóveis são substituídos por novos
imóveis.
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- edifícios vazios não utilizados: ocorrência em São Bernardo do Campo, mas maior conjunto e
diversidade de tipologias apenas em São Paulo.

Apresenta-se panorama do contexto no qual o PEUC foi aplicado, do ponto de vista normativo,
considerando-se: (i) regramentos do PEUC relacionados aos parâmetros urbanísticos e (ii) conjunto
da legislação urbanística vigente.

6.2.1 Regramentos do PEUC
Para a análise transversal, pretende-se destacar alguns aspectos importantes que dialogam com o
enquadramento dos imóveis como passíveis de PEUC, isto é, olhar para o ‘estoque ocioso’ a partir do
que a regulação urbana estabelece como tipologias de ociosidade nos três municípios. A primeira
questão importante que merece destaque é o fato de que nem todo imóvel não edificado, vago ou
desocupado é passível de PEUC: a definição de quais imóveis podem ser notificados vai depender dos
parâmetros estabelecidos na regulação que trata do instrumento.
[...] o imóvel classificado como “vago” pelo IBGE não é necessariamente notificável
para PEUC, uma vez que pode não cumprir exigências como área de abrangência de
aplicação do instrumento, tempo de ociosidade, tipologia etc. (DENALDI et al.,
2015a)

Nos municípios Estudo de Caso são considerados ‘não edificados’ os imóveis com coeficiente de
aproveitamento igual a zero, isto é, sem nenhuma construção, com as seguintes dimensões: área
acima de 500 metros quadrados em São Paulo, mil metros quadrados em São Bernardo do Campo e
dois mil metros quadrados em Maringá. Esse critério exclui parte dos lotes não edificados (vazios
parcelados não ocupados) localizados nos setores mais infraestruturados, especialmente em
Maringá, onde há maior presença de imóveis nessa condição. Para o caso dos subutilizados,
conforme já mencionado, combinam-se dois parâmetros: ‘área de terreno’, que na maioria das vezes
acompanha o recorte adotado para o enquadramento de imóveis como não parcelados e não
edificados, e ‘coeficiente de aproveitamento mínimo’ (CA mínimo), que varia de acordo com as
zonas, macroáreas ou macrozonas, dependendo do município e da legislação urbanística incidente
nos imóveis.
Contudo, a regulação do PEUC pode estabelecer regras específicas para o enquadramento de imóveis
na condição de subutilização: é o caso dos imóveis utilizados como estacionamento rotativo de
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veículos em São Paulo. Trata-se de enquadramento que dialoga diretamente com a estratégia de
ordenamento territorial definida no PDE/2014, de vinculação do uso do solo à mobilidade urbana,
especialmente na área central, por meio do desestímulo à utilização de veículos, de um lado, e da
promoção do adensamento demográfico e construtivo, de outro. Vale dizer que nessa região da
cidade, ressalta-se, a maior parte das áreas subutilizadas é formada por terrenos ocupados por
estacionamentos rotativos de veículos (Figuras 6.6) (AKAISHI; SILVEIRA, 2019).
Figuras 6.6a, 6.6b, 6.6c e 6.6d - São Paulo: imóveis notificados utilizados como estacionamento
rotativo de veículos

Fonte: Google Street View (2019).

Maringá e São Bernardo do Campo, por outro lado, consideraram, em seus regramentos,
estacionamento rotativo de veículos como ‘atividade econômica que não demanda edificação para
seu funcionamento’ e, portanto, tais imóveis não são passíveis de PEUC nos dois municípios. Ou seja,
a notificação de estacionamentos é uma definição específica e inédita da legislação de São Paulo, a
partir das estratégias do ordenamento territorial. Ainda, em São Bernardo do Campo, há casos de
imóveis notificados cujos proprietários cumpriram a obrigação imposta pelo PEUC por meio da
instalação de estacionamentos rotativos de veículos em seus imóveis, livrando-se da notificação. Ou
seja, o que pode ser considerado subutilizado em um município, pode ser solução de ocupação para
outro.
O mesmo acontece em relação à ‘não utilização’: os municípios apresentam diferentes critérios para
o enquadramento dos imóveis como não utilizados. Em Maringá e São Bernardo do Campo levou-se
em consideração apenas o tempo em que o imóvel se encontra vazio ou desocupado, qual seja, cinco
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e três anos, respectivamente. Já em São Paulo, a regulação articula tempo e área desocupada: um
ano de ‘não utilização’ e 60% da área do imóvel desocupada. Essa definição possibilita, por exemplo,
que edifícios parcialmente ocupados sejam notificados para PEUC, situação característica de parte
dos imóveis não utilizados localizados na área central de São Paulo. Isso só é possível a partir das
definições contidas na legislação vigente, que dialoga com a realidade local, estabelecendo critérios
para enquadramento da ‘não utilização’ de acordo com as características do parque ocioso não
utilizado. Por outro lado, segundo a mesma legislação vigente, os domicílios vagos identificados pelo
Censo, pulverizados em diversos edifícios, não integram o conjunto notificável.
Por fim, registra-se critério para enquadramento de imóveis na condição de passíveis de PEUC,
identificado em dois municípios, que merece ser destacado: proposição de notificação do somatório
de imóveis de mesmo proprietário, na condição de contíguos, em São Paulo, com área total mínima
superior a 500 metros quadrados; e, contíguos e não contíguos, em Maringá, com área total mínima
superior a três mil metros quadrados.
Pode-se supor que a (possível) intenção por trás dessa exigência legal em Maringá relaciona-se não
somente com a tentativa de enfrentamento da retenção especulativa, mas também com a ideia de
sancionar ‘a concentração fundiária’ como resultado da aquisição de terrenos de menor dimensão
como um investimento, e não para utilização própria, prática recorrente no município. Vale dizer que
o diagnóstico elaborado para a revisão do plano diretor no município apontou a existência de um
estoque de mais de 14 mil lotes com área entre 300 e mil metros quadrados, não edificados,
identificados como vazios parcelados não ocupados, que somam juntos cerca de seis milhões de
metros quadrados ociosos201.
Em São Paulo, essa previsão legal permitiu que o município notificasse um conjunto de 132 imóveis
de um mesmo proprietário, formado por lotes não edificados com área entre 187 e 475 metros
quadrados, ou seja, abaixo do recorte mínimo adotado para enquadramento no PEUC (500 metros
quadrados), e que juntos somam cerca de 40 mil metros quadrados.
Em síntese, dos três municípios, São Paulo foi o único que apresentou avanços em relação a novas
possibilidades de enquadramento dos imóveis na condição de ociosos, aproximando os critérios
adotados à realidade local, diversa e dinâmica. Três fatos podem ter contribuído para tal avanço:

201

Nossa hipótese é de que tal proposição tem como justificativa a adequação dos critérios do PEUC à realidade a ser
enfrentada e aos objetivos da política delineada pelo antecessor de Silvio Barros II, que foi mantida no Plano Diretor
aprovado em 2006, juntamente com outros dispositivos que não refletem o projeto de cidade hegemônico local e que,
portanto, acabaram não sendo implementados. O estoque parcelado e não ocupado de um mesmo proprietário, formado
por imóveis contíguos ou não, apesar de ter sido objeto da regulação não foi priorizado na aplicação do PEUC.
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possibilidade de ‘aperfeiçoamento’ dos instrumentos durante a revisão do PDE/2014, que já
constavam do PDE/2002; expertise da equipe técnica do Departamento do Controle da Função Social
da Propriedade, que atuou também na revisão do plano; e, leitura e reconhecimento das tipologias
presentes na área central de São Paulo.

6.2.2 Aspectos da regulação urbana: ordenamento territorial, parâmetros
urbanísticos e instrumentos do Estatuto da Cidade
Nesta seção, discute-se a lógica geral do ordenamento territorial e sua relação com o estoque ocioso
(ou a ociosidade). Para tanto, será apresentada uma leitura e comparação da regulação nos três
municípios, em ‘sobrevoo’, destacando-se apenas aspectos relevantes do ordenamento territorial.
Em Maringá, o ordenamento territorial vigente pode ser resumido na indução do crescimento
urbano na direção do ‘estoque urbanizável’, por meio da liberação da ocupação da Macrozona de
Ocupação Imediata (MUOI) e da área rural para fins urbanos, em detrimento da ocupação prioritária
do ‘estoque ocioso’ existente nos setores centrais e intermediários. Nesses setores, pode-se dizer
que não há incentivo ou estímulo à ocupação, diante das restrições urbanísticas ‘impostas’ para o
adensamento e a verticalização no município. Tais restrições ocorrem em menor grau nos setores
mais centrais e infraestruturados, que concentram as zonas que carregam maior potencial
construtivo e diversidade de ocupação, e em maior grau nos setores intermediários, onde predomina
o zoneamento residencial de baixa densidade, e o uso multifamiliar é permitido apenas em poucos
setores. Por outro lado, em São Bernardo do Campo, o ordenamento objetiva conter a expansão
urbana e inibir a pressão sobre as demais macrozonas: o Plano Diretor traz como principal objetivo
otimizar o que está subutilizado na Macrozona de Urbanização Consolidada, a MUC, por meio da
intensificação da ocupação e do adensamento populacional, de um lado, e da inibição da
permanência de terrenos ociosos, de outro. São Paulo, na mesma direção, tem como estratégia para
o ordenamento territorial o crescimento ‘para dentro’, visando à contenção da expansão horizontal
em áreas protegidas, e a articulação entre uso do solo e mobilidade. As principais diretrizes traçadas
no PDE/2014 para o ordenamento podem ser resumidas em:
(i)

concentração da produção imobiliária mais adensada nos eixos de estruturação da
transformação urbana (EETU);

(ii)

estruturação de um processo de transformação urbana no Setor Orla Ferroviária e Fluvial
na Macrozona de Estruturação Metropolitana (MEM), que abriga os perímetros das
Operações Urbanas Consorciadas, planejado por projetos urbanísticos específicos, os
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PIUs, visando à otimização do potencial construtivo e ao estímulo do adensamento
populacional;
(iii)

(re)criação da zona rural, com objetivos de contenção da expansão urbana, estímulo ao
uso econômico sustentável e proteção do meio ambiente (SÃO PAULO, 2014b).

Observa-se que nos municípios de São Bernardo do Campo e São Paulo, diante da escassez de terra
urbanizável, apta à ocupação, o ordenamento territorial vigente tem estimulado a otimização da
ocupação das áreas subutilizadas, nos dois casos, também aquelas com potencial para transformação
e reconversão de uso, no caso específico de São Paulo, na direção de induzir o adensamento de
setores infraestruturados e conter a expansão horizontal da ocupação urbana. Ou seja, nos dois
casos, as diretrizes e objetivos do ordenamento territorial relacionam-se com o ‘estoque ocioso’.
Maringá, por outro lado, combina a existência de ‘estoque ocioso’ nas áreas centrais e intermediárias
com a expansão da malha urbana na direção de setores periféricos e área rural, com potencial
formação de ‘novos’ vazios. Em outras palavras, o ordenamento dialoga em maior grau com o
‘estoque urbanizável’, e não prioriza o ‘estoque ocioso’. Nessa lógica, o ordenamento vigente tem
potencial para ‘produzir’ mais ociosidade.
Além da lógica mais geral do ordenamento territorial, é importante também olhar para as outras
características e especificidades da legislação urbanística nos três municípios, dentre as quais os
índices e parâmetros vigentes, com destaque para o zoneamento.
O zoneamento, tradicional instrumento de planejamento urbano, ainda é o principal instrumento
para o ordenamento territorial, pois estabelece parâmetros para o uso (atividades permitidas e não
permitidas), e a ocupação do solo (coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, fração ideal
etc.), e sua definição resulta em um impacto direto sobre a propriedade privada: determina o ‘que
pode’ ser construído e de que forma, ou seja, determina as possibilidades de ocupação dos imóveis.
Na prática, o zoneamento é o principal instrumento que regula a produção privada do solo (Feldman,
2005; Pinto, 2005): trata-se de parâmetro importante para o ordenamento territorial, também para
os imóveis passíveis de PEUC.
Em Maringá, conforme registrado no Capítulo 3, o zoneamento mantem a característica ‘funcional’
(separação de usos e densidades) vigente desde a formação do município, que preserva a lógica
espacial de distribuição do potencial construtivo: (i) maior adensamento vertical permitido nas zonas
mais centrais da cidade; e (ii) predominância do zoneamento residencial ZR2, que incide na maior
parte do perímetro urbano, de forma combinada com a delimitação de Eixos Residenciais (ER), onde
é permitido o uso residencial multifamiliar apenas mediante a aquisição de potencial construtivo.

256

São Bernardo do Campo instituiu um novo modelo de zoneamento, mais simplificado em relação ao
vigente antes do PD/2011202, com a definição de duas zonas principais, de ‘uso diversificado (ZUD),
que abrange boa parte da MUC, e a ‘empresarial restritiva (ZER), que corresponde basicamente às
áreas já ocupadas pelo uso industrial. Além disso, boa parte do território foi demarcada como Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS), ocupadas e ‘de vazios’ (Figura 6.7).
Figura 6.7 – São Bernardo do Campo: zoneamento instituído pelo Plano Diretor aprovado em 2011

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi a partir de informações municipais (2020).

202

Ver Pollini (2016).
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O zoneamento vigente tem como uma das características principais a adequação do território aos
usos já implantados, também a redução do potencial construtivo (CA básico), que se manteve muito
alto durante o boom imobiliário e teve duas implicações importantes: comprometeu a infraestrutura
urbana, por meio da dispensa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para o uso residencial, e não
favoreceu a cobrança de Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) no período.
Já em São Paulo, o zoneamento 203 apoiado no PDE/2014 é bastante diverso, tendo como principais
características: forte relação com as macroáreas e setores, como a área central (Zona Centralidade,
as ZC) e as AIEETU (Zonas Eixo de Estruturação e Transformação Urbana e Metropolitana, as ZEU e as
ZEM); predominância da ‘Zona Mista’; manutenção de zonas exclusivamente residencial (apenas ZR1
e ZR2); delimitação de outras zonas com usos predominantes (residencial e industrial) e de zonas
especiais de diversos tipos (além das ZEIS, as Zonas Especiais de Preservação Cultural, as ZEPEC e as
Zonas Especiais de Proteção Ambiental, as ZEPAM, entre outras). Contudo, o aspecto mais
importante em relação ao zoneamento, em especial à ocupação do solo, diz respeito à adoção do CA
básico igual a ‘1’ para todas as zonas passíveis de adensamento, e o CA máximo igual a 4 apenas nas
AAEITU e nas ZEIS de vazios, podendo chegar a ‘6’ apenas no perímetro da Operação Urbana Centro.
Nas demais zonas e setores, o CA máximo alcança apenas 2.
Se no caso de Maringá permanece o zoneamento do tipo ‘funcional’, nos outros dois municípios o
instrumento apresenta-se mais diverso no sentido de agrupar a integração e complementaridade
entre diferentes tipos de zoneamento, como defende Souza (2013): (i) o zoneamento funcional; (ii) o
zoneamento de ‘densidades’, articulado tanto com as AIEETU como também com as ZEIS de vazios,
no caso de São Paulo; e (iii) o zoneamento de prioridades, por meio da delimitação de ZEIS ocupadas
(assentamentos precários, especialmente favelas e loteamentos irregulares), e de ZEIS de vazios, com
a adoção de parâmetros urbanísticos diferenciados para uso e ocupação do solo nessas zonas.
Ainda em relação aos índices e parâmetros urbanísticos, é importante registrar um conteúdo
adicional sobre Maringá: a revisão da legislação complementar ao plano definiu novos parâmetros
para o lote-padrão residencial204, aumentou a fração mínima para o uso bifamiliar, e reduziu as
modalidades de ocupação do solo que passaram a vigorar a partir de 2011.
Quanto à regulamentação e aplicação de novos instrumentos voltados ao cumprimento dos
princípios e objetivos do Estatuto da Cidade, Maringá também se diferencia de São Bernardo do

203

Lei municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016 (SÃO PAULO, 2016b).
Em Maringá, como um dos principais produtos imobiliários é o lote urbanizado, os parâmetros para parcelamento do
solo assumem maior relevância do que nos outros dois municípios.
204
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Campo e São Paulo. O município instituiu Zonas Especiais de Interesse Social, mas não delimitou
nenhum perímetro com esse zoneamento especial, delegando tal atribuição à legislação específica.
Com a manutenção da lógica de distribuição do potencial construtivo, o município também não
favoreceu a aplicação da OODC. Além disso, desenhou uma ‘Operação Urbana Consorciada’ que foi
conduzida pelo setor imobiliário205. Em síntese, apesar da previsão de novos instrumentos no Plano
Diretor pós-EC, houve pouca alteração da aplicação da legislação na ‘prática’, mantendo-se a
importância em relação ao zoneamento e seus índices urbanísticos.
Por outro lado, nos dois outros municípios, pode-se afirmar que houve um importante avanço na
direção da implementação da agenda da Reforma Urbana, especialmente em São Paulo, ressalta-se,
com a potencialização de instrumentos redistributivos, regulatórios e de indução ao cumprimento da
função social da propriedade como a OODC, as ZEIS e o PEUC e sucedâneos. Em São Bernardo do
Campo, o Plano Diretor aprovado na gestão do Prefeito Luiz Marinho deu maior concretude ao PEUC,
já previsto no plano anterior206, ampliou a delimitação de ZEIS de vazios, e reduziu o CA básico. Já no
caso de São Paulo, a revisão do PDE em 2014, conta com uma seção voltada à instituição e
regulamentação de instrumentos indutores da função social da propriedade: além do PEUC e
sucedâneos, previu o Direito de Preempção, o Consórcio Imobiliário, a Cota de Solidariedade e a
Arrecadação de Bens Abandonados. Também ampliou o número de ZEIS de vazios e adequou o
conceito de HIS207. Além disso; por meio da adoção do CA básico igual a 1, aumentou o potencial de
arrecadação da OODC, favorecendo a produção de HIS por meio da aquisição de terrenos para essa
finalidade, com parte dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB). Por fim, vale
dizer que o município também manteve no próprio plano a definição da sobreposição do PEUC às
ZEIS de vazios. Em síntese, diante do exposto, considerando-se as disputas e interesse que cercam a
elaboração e aprovação de um plano diretor na maior cidade do país, pode-se dizer que trata-se de
um avanço que Bonduki e Rosseto (2018) registram como a consolidação de um processo que teve
início ainda na aprovação do PDE/2002.

O total de imóveis notificados e o correspondente em área de terreno (AT) e área construída (AC),
em cada um dos três municípios, estão reproduzidos na Tabela 6.3.
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Tanto sua formulação como sua revogação (Entrevistada 05, 2018).
Ver Capítulos 4 e 7.
207 Ver Seção 6.4.2.
206
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Os números apontam que Maringá, com maior estoque de terra disponível (ociosa e urbanizável), foi
o município que mais notificou em área de terreno (AT), com quantidade muito superior a São
Bernardo do Campo e São Paulo. Por outro lado, São Paulo, com maior conjunto de imóveis não
utilizados, destaca-se entre os três municípios pelo total notificado em área construída (AC)208. Dos
três municípios, São Bernardo é o que apresenta menor conjunto notificado, em número de imóveis,
AT e AC. Os totais gerais dialogam com a ociosidade identificada nos estudos de caso.
Tabela 6.3 – Maringá, São Bernardo do Campo e São Paulo: universo notificado em número de
imóveis, área de terreno (AT) e área construída (AC) 209.
MUNICÍPIO

NÚMERO DE IMÓVEIS
(unidades)

ÁREA DE TERRENO
(m²)

ÁREA CONTRUÍDA
(m²)

MARINGÁ

723

14.868.578

75.137

SÃO BERNARDO DO CAMPO

229

2.303.275

67.152

SÃO PAULO

1.424

2.994.511

588.858

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

A comparação entre o total notificado em área de terreno e a área urbana dos municípios também
corrobora as condições territoriais em cada caso (Tabela 6.4). O conjunto notificado em Maringá
corresponde a pouco mais de 10% de todo o perímetro urbano do município. Já em São Bernardo do
Campo, o total notificado em área de terreno (3,7% da MUC) contempla quase todos os imóveis não
edificados ou subutilizados passíveis de PEUC identificados por meio do levantamento inicial que
subsidiou a aplicação do instrumento no município. Dos três, São Paulo foi o município que notificou
um percentual menor de área de terreno em relação à área urbana, o que pode ser lido como um
forte indício do limitado estoque de terra ociosa nos perímetros prioritários de notificação, à exceção
das ZEIS de vazios.

208

Área de terreno notificada em Maringá: cinco e seis vezes mais do que São Paulo e São Bernardo do Campo,
respectivamente. Área construída notificada em São Paulo: oito e nove vezes mais do que Maringá (correspondente apenas
a imóveis subutilizados) e São Bernardo do Campo (correspondente a imóveis não utilizados e subutilizados, na mesma
proporção), respectivamente.
209 Período das notificações - Maringá: 2009 a 2014; São Bernardo do Campo: 2013 a 2016; São Paulo: 2014 a junho de
2019. Inclui todo o conjunto notificado, inclusive o que foi excluído do PEUC, por diferentes motivos.
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Tabela 6.4 – Maringá, São Bernardo do Campo e São Paulo: total notificado em área de terreno
(AT) e percentual em relação à área urbana
MUNICÍPIO

ÁREA URBANA
(Km²)

ÁREA DE TERRENO NOTIFICADA %
(Km²)

A

B

B/A

MARINGÁ

141

14,9

10,6

SÃO BERNARDO DO CAMPO

62

2,3

3,7

SÃO PAULO

1.042

2,9

0,3

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Considerando-se os critérios adotados pelos municípios para enquadramento dos imóveis como
passíveis de PEUC, de um lado, e a ausência de dados sobre o universo total ocioso nos municípios,
de outro, observou-se que é muito difícil estabelecer uma relação mais precisa entre a ociosidade
existente e o que foi notificado para PEUC nos três municípios: os números, quando existem, não
dialogam diretamente. É o caso dos domicílios classificados como vagos pelo IBGE, conforme já
registrado. Apenas em Maringá foi possível tecer comparações mais gerais, a partir dos dados
constantes do diagnóstico que subsidia a revisão do Plano Diretor: o total de ‘vazios urbanos’ com
área superior a mil metros quadrados, formado por glebas não parceladas e lotes não edificados,
soma 21,5 milhões de metros quadrados. Dessa forma, a área notificada para PEUC representa quase
70% desse total, o que é um volume muito expressivo de área 210.
O Gráfico 6.1. traz a distribuição do número de imóveis ‘não edificados e subutilizados’ e a área de
terreno total notificada correspondente, segundo intervalo de área dos imóveis. Nos três casos,
predominam imóveis com até cinco mil metros quadrados. Contudo, nos dois municípios da Região
Metropolitana de São Paulo, os imóveis com até dois mil metros quadrados são maioria: em São
Bernardo do Campo, 34,5% do total e, em São Paulo, 80% do total do conjunto notificado. Outros
dados sobre a reserva fundiária notificada chamam a atenção.

210

Ressalta-se, contudo, que esse percentual pode ser ainda maior, uma vez que não foi possível excluir do total a área
correspondente aos vazios urbanos entre mil e dois mil metros quadrados, que não foram notificados no município.
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Gráfico 6.1. – Maringá, São Bernardo do Campo e São Paulo: total notificado em imóveis e área de
terreno (não edificados e subutilizados) distribuído segundo intervalo de área dos imóveis

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Em São Paulo, há poucos imóveis com área entre cinco e 20 mil metros quadrados (6%) e um número
ainda menor de imóveis com área superior a 20 mil metros quadrados (apenas 25 imóveis ou 3,4%),
quase todos ZEIS-2. Em Maringá, as características são diferentes: os imóveis com área entre cinco e
20 mil metros quadrados representam um terço dos notificados e os imóveis com área superior a 20
mil metros quadrados somam 156 imóveis, mais de 20% do total e quase 80% da AT notificada. Já em
São Bernardo do Campo, foi possível observar que há um estoque expressivo de imóveis entre cinco
e 20 mil metros quadrados (26,2%), que responde por quase um quarto da área notificada.
Em resumo: com grande estoque ocioso e urbanizável, o universo notificado em Maringá constitui-se
tanto de imóveis de menor dimensão, que predominam nos outros dois municípios, como também,
imóveis de maior dimensão, com reduzida presença em São Bernardo do Campo e São Paulo.
A Tabela 6.5. apresenta dados sobre o conjunto notificado não utilizado em relação ao total
notificado nos municípios. Os dados registrados apontam que, dos três municípios, São Paulo foi o
único que avançou na notificação de imóveis na condição de não utilizados: quase 50% dos imóveis e
pouco mais de 80% do total notificado em área construída.
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Tabela 6.5: universo notificado não utilizado, em número de imóveis e área construída (AC)
MUNICÍPIO

TOTAL

NÃO UTILIZADOS

NÚMERO DE IMÓVEIS
(unidades)

ÁREA CONSTRUÍDA
(m²)

NÚMERO DE IMÓVEIS
(unidades)

ÁREA CONSTRUÍDA
(m²)

723

82.167

-

-

100,0%

100,0%

-

-

229

67.152

23

33.844

100,0%

100,0%

10,0%

50,4%

1.424

588.858

679

487.696

100,0%

100,0%

47,7%

82,8%

MARINGÁ

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO PAULO

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Em São Paulo, o conjunto de imóveis não utilizados notificados está concentrado nos distritos
centrais (Figura 6.8). Conforme registrado no estudo de caso, tais imóveis conformam um conjunto
diverso de tipologias e o total de imóveis residenciais notificados, considerando-se as unidades
autônomas e os edifícios voltados ao uso residencial somam 220 unidades 211. Tomando-se como
referência a ordem de grandeza capturada pelo Censo Demográfico, e considerando se também as
limitações já registradas para a comparação desse número com os imóveis passíveis de PEUC, podese dizer que apesar do avanço de São Paulo, o universo notificado é muito reduzido frente ao
possível ‘estoque ocioso’.

211

Esse número inclui ‘apartamentos em condomínio’ (150 unidades), prédio de apartamento, não em condomínio (12
unidades) de uso exclusivamente residencial ou uso misto, além de outras edificações de uso residencial, conforme
informações obtidas por meio da plataforma Geosampa em 2019.
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Figura 6.8 - São Paulo: distribuição do universo notificado (2014-2019) ‘não utilizado’

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

O município de São Bernardo do Campo também notificou imóveis não utilizados, parte nos bairros
centrais, mas também em outros perímetros, porém não avançou nessa direção: esse conjunto de
imóveis representa apenas 10% do total dos imóveis notificados, mas em área construída (AC) tem
maior relevância. Já Maringá não notificou nenhum imóvel nessa condição.
De forma geral, pode-se dizer que os dados sobre as características e dimensão do conjunto
notificado nos três municípios relacionam-se com as características do estoque ocioso disponível,
com a maior facilidade de identificação dos imóveis não edificados e subutilizados, mas também, por
outro lado, com as finalidades e estratégias de notificação, conforme será discutido na próxima
seção.
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O PEUC e sucedâneos foram previstos e regulamentados para sancionar proprietários de imóveis
ociosos. O principal objetivo, ou a finalidade inerente à aplicação dos instrumentos, é inibir a
retenção e a especulação imobiliárias. Contudo, conforme apresentado no Capítulo 1 e nos estudos
de caso, outras finalidades foram associadas à aplicação do PEUC.
Em São Bernardo do Campo e São Paulo, as finalidades de aplicação estiveram relacionadas ao
ordenamento territorial, em maior ou menor grau, e, nos dois casos, à promoção da ampliação e
democratização do acesso à terra urbanizada e à moradia. Tais finalidades dialogam com o ideário da
Reforma Urbana. Já em Maringá, na primeira etapa, o PEUC foi aplicado para alavancar e dinamizar
as atividades do setor imobiliário local e, na segunda etapa, assumiu um viés arrecadatório. Ambas as
finalidades também se relacionam com o ordenamento territorial, em alguma medida, mas, por
outro lado, se afastam do ideário reformista.
Objetiva-se, nesta seção, analisar o potencial e os possíveis efeitos do PEUC nos três municípios, a
partir das finalidades (i) ordenamento territorial, (ii) democratização do acesso à terra e à moradia, e
(iii) lógica arrecadatória.

6.4.1 Ordenamento Territorial
De acordo com Denaldi et al. (2015a), o PEUC teria potencial para o ordenamento do território: a
indução à ocupação do ‘estoque ocioso’ poderia estimular o adensamento de perímetros prioritários
e contribuir também para o direcionamento da expansão e ocupação urbanas para determinados
setores ou regiões, otimizando a infraestrutura instalada e inibindo o espraiamento e a periferização
das cidades. Contudo, parte-se do pressuposto de que a efetivação de tal potencial relaciona-se
diretamente com a forma pela qual o PEUC é implementado. Assim, além das condicionantes que
influenciaram as experiências nos três municípios, argumenta-se que tal potencial e os possíveis
efeitos do PEUC sobre o ordenamento territorial vão depender também:
- da lógica urbanística que conduz a aplicação do instrumento, isto é, a lógica territorial que embasou
as experiências, que envolve desde a definição da área de incidência do PEUC no plano diretor como
também o delineamento de uma estratégia espaço-temporal para notificação dos imóveis; e, não
menos importante,
- da relação e diálogo do PEUC, isto é, da sua articulação com o conjunto da legislação urbanística
vigente, especialmente com os demais instrumentos de política urbana.
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Em outras palavras, isso significa dizer que, apesar do potencial do PEUC como instrumento
urbanístico, os possíveis efeitos e resultados decorrentes de sua aplicação no território dependem de
um conjunto de fatores inter-relacionados, que serão explorados na sequência.

6.4.1.1 Lógica urbanística: da área de incidência à estratégia espaço-temporal
O Estatuto da Cidade, por meio do Art. 42º, estabeleceu que os Planos Diretores municipais devem
delimitar as áreas urbanas onde o PEUC poderá ser aplicado, considerando a oferta de infraestrutura
e a existência de demanda para utilização do ‘estoque ocioso’. Parte-se do pressuposto de que as
áreas urbanas sujeitas ao PEUC deveriam ser definidas de acordo com as diretrizes e os objetivos do
ordenamento territorial, transformando o instrumento em uma ferramenta estratégica para o
alcance de objetivos expressos nos planos relacionados ao adensamento, direcionamento e estímulo
à ocupação. Isso significa dizer que sua aplicação não deve ser prevista onde não há ociosidade, de
um lado, e onde o Plano Diretor objetiva inibir a ocupação ou a expansão urbana, de outro.
A partir da delimitação no plano diretor, o município pode, a seu critério, e de acordo com a
dimensão e características do estoque ocioso existente e dos objetivos do ordenamento territorial,
priorizar a aplicação do PEUC em alguns setores, perímetros ou imóveis de interesse, dentro da área
de incidência do instrumento. Pode também adotar um escalonamento temporal, considerando
desde a capacidade de transformação e/ou absorção do universo notificado pelos setores produtivos
da iniciativa privada e pelo poder público, nos prazos definidos pela legislação, por exemplo, até o
cenário macroeconômico, entre outros fatores com potencial para influenciar na demanda de
utilização dos imóveis notificáveis (BRAJATO; DENALDI, 2018).
Em Maringá, o Plano Diretor aprovado em 2006 delimitou como áreas sujeitas ao PEUC as
macrozonas de Consolidação e Qualificação, que abrigavam o ‘estoque ocioso’ do município (glebas
não parceladas e lotes vagos não edificados), além de parte da Macrozona Industrial. Tal delimitação
restringiu a aplicação do PEUC aos vazios urbanos localizados nos setores com melhor oferta de
infraestrutura do perímetro urbano, em consonância com os objetivos previstos no Plano Diretor
para a utilização do instrumento, especialmente de contenção da expansão urbana, otimização da
infraestrutura instalada e inibição da periferização. No entanto, a revisão do plano ocorrida em 2010
estendeu a incidência do PEUC para a recém-criada macrozona de ‘Ocupação Imediata’, o ‘estoque
urbanizável’ interno ao perímetro urbano. A inclusão desse estoque na área de incidência do PEUC
não atende aos objetivos de utilização do instrumento contidos no Plano Diretor, nem às condições
mínimas necessárias para a aplicação do instrumento previstas no Estatuto da Cidade. Mais do que
isso, revela a intenção de se manter o ‘projeto de cidade’ característico do município, em dois
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sentidos: preservar a reserva fundiária valorizada em área central, que carrega os melhores índices
nos setores centrais, as ZR3 e ZR4, para ocupação ‘restrita’, e liberar (ou estimular) a disponibilização
de lotes periféricos para novos parcelamentos e para a produção imobiliária voltada ao segmento
econômico, isto é, para famílias de renda baixa e média-baixa.
Já em São Bernardo do Campo, diante da escassez de terra e imóveis ociosos, as áreas sujeitas ao
PEUC no município correspondem a toda a área urbana, isto é, à Macrozona Urbana Consolidada
(MUC). Tal definição tem forte aderência aos objetivos previstos para o ordenamento territorial na
MUC, de intensificação da ocupação e do adensamento populacional, de um lado, e de inibição da
permanência de terrenos ociosos, de outro. Também configura lógica condizente com a diretriz da
política urbana de inibir a ocupação na APRM-B, onde a função social da propriedade está associada
à proteção ambiental (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2016; SOUZA, 2018). Vale dizer que a incidência
em toda a área urbana implica também na inclusão de todos os imóveis não edificados e
subutilizados gravados como ZEIS de vazios no conjunto passível de PEUC no município.
No caso de São Paulo, o PDE/2014 definiu ampla área para incidência do PEUC, que abrange quase
toda a Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana (Figura 6.9): o município delimitou desde
macroáreas, de maior abrangência territorial, como as Macroáreas de Urbanização Consolidada e de
Qualificação da Urbanização, até setores e perímetros prioritários para notificação dos imóveis
ociosos, destacando-se os distritos centrais, as Operações Urbanas, as ZEIS de vazio e as áreas de
influência dos Eixos da Estruturação e Transformação Urbana (AIEETU).
A área de incidência do PEUC dialoga com o ordenamento territorial proposto, no sentido de ‘crescer
para dentro’, e também com o ‘estoque ocioso’, pois contempla (i) os perímetros e perímetros
expandidos das Operações Urbanas Consorciadas, que integram o Setor ‘Orla Ferroviária e Fluvial’;
(ii) as AIEETU, as áreas onde pretende-se concentrar o adensamento construtivo e demográfico e, (iii)
os perímetros centrais, incluindo os limites da Operação Urbana Centro e das Subprefeituras Sé e
Mooca, que abrigam grande parte do parque construído não utilizado do município, e onde o Plano
Diretor objetiva estimular o adensamento populacional. Também indica sobreposição com outros
instrumentos: o PEUC incide sobre as ZEIS de vazios e sobre os perímetros das Operações Urbanas.
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Figura 6.9: São Paulo – área de incidência do PEUC definida pelo PDE/2014

Fonte: São Paulo (2014a).

Nos três casos, as áreas de incidência demonstram aderência com os objetivos do ordenamento
territorial. Por outro lado, em Maringá, a inclusão da MUOI sinaliza um conflito com os objetivos do
PEUC contidos no Plano Diretor: a ampliação da área de incidência relaciona-se em maior grau com
outros objetivos e interesses do grupo político local na direção de ‘destravar’ a produção imobiliária,
em um período de aquecimento do setor, do que com aqueles previstos para a aplicação do PEUC
em si. Já em São Paulo, observou-se maior diálogo entre as áreas de incidência e as estratégias do
ordenamento territorial: há forte articulação tanto com os setores potencialmente adensáveis do
município e, consequentemente, com o ‘estoque ocioso’, mas também com os instrumentos, em
especial com as ZEIS-3, o que pode favorecer a provisão de HIS em setores centrais.
Outro aspecto relevante diz respeito às implicações da incidência do PEUC em toda a área urbana.
Em Maringá, essa definição reduz e compromete o potencial do PEUC como indutor da ocupação do
‘estoque ocioso’, uma vez que o ‘estoque urbanizável’ também assume a condição de ‘notificável’.
Por outro lado, a mesma definição adotada em São Bernardo do Campo é adequada para um
contexto de estoque reduzido e disperso no tecido urbano consolidado, com poucos imóveis ociosos.
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Ainda, a definição de ampla área de incidência, como ocorreu em São Paulo, não ‘limita’ ou engessa a
aplicação do instrumento, pelo contrário, possibilita maior ‘margem’ de manobra e flexibilização por
parte do município para a definição dos perímetros prioritários de notificação, por meio de lei
específica ou decretos regulamentadores; no entanto, por outro lado, pode respaldar a utilização do
instrumento para outras finalidades não previstas no Plano Diretor, como ocorreu em Maringá,
quando foi adotado o viés arrecadatório. Registra-se, por fim, que Maringá foi o único dos três
municípios em que a área de incidência prevista no Plano Diretor sofreu ampliação durante o
processo de aplicação do PEUC.
A partir da definição da área de incidência e das finalidades pretendidas, quais foram as estratégias
mobilizadas para a aplicação do PEUC? A análise das três experiências indica que os municípios
enfrentaram essa questão de diferentes formas.
Pode-se argumentar, com base nos estudos que tratam do PEUC212 que, para quaisquer finalidades, a
aplicação do instrumento deveria contar com uma estratégia de distribuição das notificações no
espaço e no tempo, ou seja, com uma estratégia espaço-temporal. Tal estratégia deveria envolver,
no mínimo, a reflexão e respostas para algumas questões: Qual o universo (quantidade frente ao
estoque total) de imóveis urbanos vazios e não utilizados deve ser notificado? Qual universo pode
ser transformado pelos setores produtivos e poder público no prazo estabelecido para o
cumprimento das obrigações impostas pelo PEUC? Em quais setores da cidade a aplicação é mais
relevante? Deve-se priorizar terrenos vazios a partir de qual dimensão? Quais programas e projetos
municipais se pretende alavancar? Em outras palavras, pode-se dizer que a aplicação do PEUC
deveria ser precedida, no mínimo, de uma análise do universo notificável, a fim de se estabelecer
uma priorização de áreas a notificar que considerasse o estímulo à ocupação dos setores de maior
interesse e também a viabilidade de sua utilização em determinado período de tempo, tomando
como referência as áreas de incidência definidas no Plano Diretor.
Inibir a retenção e especulação imobiliárias pressupõe levantar e conhecer o ‘estoque ocioso’
disponível e a estrutura e concentração fundiária-imobiliária: essas informações são de grande
importância para definição da estratégia de aplicação do PEUC (DENALDI et al., 2015a). Portanto, o
primeiro desafio para sua implementação consiste no levantamento, identificação e caracterização
do universo notificável.

212

Denaldi et al., 2015a, 2017; Brajato e Denaldi (2018); Brajato (2019).
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De acordo com Denaldi et al. (2015a, 2017) e Brajato e Denaldi (2018), é possível afirmar que as
informações municipais, especialmente o cadastro imobiliário, têm se constituído na principal fonte
para a identificação dos imóveis não edificados e subutilizados na maioria das experiências de
aplicação do PEUC. No entanto, essa fonte de informação apresenta duas limitações principais: (i) a
desatualização dos cadastros imobiliários nos municípios e (ii) a incompatibilidade entre diferentes
sistemas de informação, isto é, a existência de bases de dados municipais que não dialogam entre si.
Além disso, grande parte dos dados municipais disponíveis não contribui para a identificação dos
imóveis não utilizados, que demandam a definição de outras estratégias, como, por exemplo,
obtenção e análise de dados de consumo de concessionárias de serviços públicos, tanto para captura
como para comprovação da ociosidade de fato. Ainda, as situações de não utilização são dinâmicas e,
em grande parte dos casos, sua identificação depende de vistorias de campo. Ou seja, o
mapeamento do conjunto não utilizado é bastante complexo e demanda a elaboração de
metodologias específicas, especialmente em uma cidade com a dimensão de São Paulo, e a
complexidade e diversidade do ‘estoque ocioso’ não utilizado, conforme já registrado.
Em relação aos imóveis não edificados e subutilizados, os três municípios valeram-se de informações
disponíveis no cadastro imobiliário municipal, que foram complementadas muitas vezes com a
leitura de imagens áreas e até vistorias de campo. No caso do conjunto ‘não utilizado’, São Bernardo
do Campo e São Paulo utilizaram dados de concessionárias de distribuição de energia elétrica,
especialmente, combinados com outras listagens de imóveis desocupados disponíveis213, que depois
foram checados por meio de vistorias realizadas por técnicos envolvidos com a aplicação do PEUC.
No caso de São Paulo, o município, concomitantemente à aplicação, prospectou novos imóveis, por
meio de sondagens pontuais, para alimentar o banco de dados do Departamento do Controle da
Função Social da Propriedade (DCFSP).
As experiências de aplicação de São Bernardo do Campo e São Paulo reforçam a ideia de que a
identificação dos imóveis não utilizados é um gargalo tanto em função da dinâmica do fenômeno
como também da necessidade de dados complementares e até visitas de campo periódicas onde há
indícios de ‘não utilização’ para a sua confirmação. São Paulo avançou mais do que São Bernardo do
Campo nesse sentido, em decorrência da priorização de enfrentamento do problema, de um lado, e
da maior estruturação do departamento responsável pela aplicação do PEUC, de outro, o que
possibilitou inclusive outras tentativas de identificação desse universo.

213

Ver Capítulos 4 e 5.
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Em Maringá, na primeira etapa de aplicação do PEUC, o município priorizou a notificação de imóveis
com área superior a cinco mil metros quadrados, dentro do zoneamento de interesse: o objetivo era
ampliar a oferta de glebas e lotes para o uso residencial (BRAJATO, 2015). A estratégia adotada
resultou na notificação dos maiores vazios urbanos, e contou com um recorte espacial que combinou
a dimensão dos imóveis e a sua localização, as macrozonas de Consolidação e Qualificação. Se por
um lado o instrumento foi utilizado para alavancar a atividade imobiliária local, por outro lado,
contou com uma estratégia na direção de enfrentar a retenção especulativa do estoque ocioso.
Analisada de forma isolada, tal estratégia teria potencial para contribuir também para a ocupação e
adensamento dos setores ociosos, na direção do ordenamento territorial previsto no Plano Diretor
aprovado em 2006, mas foi comprometida com as alterações ocorridas em 2010, simultaneamente à
aplicação do PEUC, e com a permanência da legislação restritiva. Já na segunda etapa, o principal
objetivo de aplicação esteve relacionado à arrecadação fiscal. A finalidade pretendida não demandou
uma estratégia espaço-temporal, pelo contrário: o objetivo era notificar o maior número de imóveis
em toda a área de incidência do instrumento. O grande volume notificado na etapa, tanto do
‘estoque ocioso’ como do ‘estoque urbanizável’, favoreceu o viés arrecadatório, por um lado, e
comprometeu ainda mais o potencial do PEUC para o ordenamento territorial na direção da
produção de outro modelo de cidade, mais compacta e adensada. Pode-se dizer também que a
divisão da aplicação do PEUC em etapas não guarda correspondência com nenhuma estratégia
temporal de notificação: a segunda etapa refere-se apenas ao momento em que o município decidiu
pela continuidade da aplicação do instrumento nos demais setores e imóveis ainda não notificados,
como uma possível fonte alternativa de arrecadação fiscal.
Dos três municípios, apenas São Bernardo do Campo contou com um levantamento prévio e a
elaboração de um diagnóstico do universo notificável, anterior ao início da aplicação, que
contemplou principalmente o conjunto não edificado e subutilizado, e avançou pouco na
identificação do conjunto não utilizado, pelas limitações já mencionadas e discutidas. Tal diagnóstico
serviu de base para a proposição de um escalonamento das notificações no espaço e no tempo, em
três etapas, a partir dos seguintes critérios: (i) a proximidade dos imóveis com o centro da cidade e
(ii) a necessidade de disponibilizar áreas para a produção de HIS, que resultou na notificação dos
imóveis não utilizados e áreas não edificadas e subutilizadas nos bairros mais centrais e de todas as
ZEIS de vazios na primeira etapa de aplicação do PEUC. Inicialmente, o escalonamento em etapas
previu a distribuição de todo o universo notificável em um curto espaço de tempo: apenas um ano e
meio. Contudo, durante o processo de aplicação, o prazo inicial foi estendido para três anos,
coincidindo com o término do segundo mandato de Luiz Marinho.
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São Paulo adotou um ‘recorte espacial’ para iniciar a aplicação do PEUC, a partir da ampla área de
incidência definida no Plano Diretor, por meio da definição de perímetros prioritários de notificação.
A escolha dos perímetros se deu em função (i) da concentração do parque ocioso não utilizado e das
informações disponíveis sobre esse estoque, no caso do perímetro da Operação Urbana Centro; (ii)
das prioridades da gestão, no caso da ZEIS de vazios, durante a vigência do Programa Minha Casa
Minha Vida, período marcado pela concessão de crédito e financiamento habitacional; e, (iii) do
atendimento a disposições da Lei Específica da Operação Urbana Consorciada Água Branca (BRUNO
FILHO, 2020). Com a notificação de todo o conjunto ocioso constante das fontes de informação
disponíveis, o município ampliou o recorte espacial inicial e incorporou novos perímetros prioritários,
as Subprefeituras Sé e Mooca, pela presença do estoque ‘não utilizado’, e a Área de Influência do
Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (AIETTU) Santo Amaro. A partir da nova definição, o
DCFSP iniciou a prospecção de imóveis ociosos nesses setores, para dar continuidade à aplicação do
PEUC. Apesar de contar com uma estratégia espacial, o recorte adotado implica em alguma dispersão
das notificações, seja por meio da aplicação do PEUC nas ZEIS de vazios periféricas ou em imóveis
localizados na AIEETU Santo Amaro, o que não favorece o ordenamento territorial.
Outras duas questões importantes merecem destaque no caso de São Paulo. A primeira delas diz
respeito ao fato de que o município não produziu um levantamento mais abrangente do universo
notificável, mesmo dentro dos perímetros prioritários de notificação, nem em relação aos imóveis
não edificados e subutilizados (tarefa mais simples), nem do conjunto não utilizado (tarefa mais
complexa). A ausência de um panorama mais geral da ociosidade imobiliária impossibilitou a
proposição de uma estratégia que envolvesse o total a notificar (em imóveis e/ou área de terreno ou
construída) em determinado espaço de tempo, ainda que de forma estimada.
A segunda questão diz respeito ao fato de que não houve definição conjunta prévia entre a
Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e a Secretaria de Habitação (SEHAB) para
identificação e seleção dos imóveis não utilizados prioritários para notificação, como também dos
imóveis gravados como ZEIS de vazios. A aproximação tardia entre as secretarias inviabilizou a
articulação da aplicação do PEUC com programas municipais voltados à locação social e provisão
habitacional.
O resumo das estratégias adotadas para a aplicação do PEUC e seus possíveis efeitos para o
ordenamento territorial podem ser verificados por meio da análise do número de imóveis e da área
de terreno total notificada e sua distribuição espacial, segundo setores de análise adotados nos
Estudos de Caso (Tabelas 6.6 / Gráfico 6.2).
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Tabela 6.6a. – Maringá, São Bernardo do Campo e São Paulo: total notificado em número de
imóveis (universo total) distribuído segundo localização (setores de análise)
MUNICÍPIO

TOTAL NOTIFICADO
EM Nº DE IMÓVEIS

SETOR
CENTRAL*

SETOR
INTERMEDIÁRIO

SETOR
PERIFÉRICO

723

166

190

367

100,0%

23,0%

26,3%

50,8%

229

77

88

64

100,0%

33,6%

38,4%

27,9%

1.410

1.039

281

90

100,0%

73,0%

19,9%

6,4%

MARINGÁ

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO PAULO**

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).
*Maringá: Setor Central (setores de análise ‘Central’ e ‘Subcentral’) e Setor Periférico (setores de análise ‘Periférico’ e
‘Outros Distritos’) ** São Paulo: não há informações disponíveis para 14 imóveis notificados.

Tabela 6.6b. – Maringá, São Bernardo do Campo e São Paulo: total notificado em área de terreno
(não edificados e subutilizados) distribuído segundo localização (setores de análise)
MUNICÍPIO

TOTAL NOTIFICADO
EM ÁREA TERRENO
(m²)

SETOR
CENTRAL*
(m²)

SETOR
INTERMEDIÁRIO
(m²)

SETOR
PERIFÉRICO
(m²)

14.868.578

1.649.351

3.662.738

9.556.488

100,0%

11,1%

24,6%

64,3%

2.234.192

207.499

1.037.274

989.420

100,0%

9,3%

46,4%

44,3%

2.477.928

466.928

640.060

1.370.940

100,0%

18,8%

25,8%

55,3%

MARINGÁ

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO PAULO**

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).
*Maringá: Setor Central (setores de análise ‘Central’ e ‘Subcentral’) e Setor Periférico (setores de análise ‘Periférico’ e
‘Outros Distritos’) ** São Paulo: não há informações disponíveis para 14 imóveis notificados.

Gráfico 6.2. – Maringá, São Bernardo do Campo e São Paulo: total notificado em imóveis e área de
terreno (não edificados e subutilizados) distribuído segundo setores de análise

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Em Maringá, a estratégia adotada na primeira etapa foi ofuscada pela lógica arrecadatória da
segunda: o setor periférico abriga tanto o maior número de imóveis como o maior percentual de AT
notificada no município. Por outro lado, em São Paulo, os dados confirmam a priorização da
notificação de imóveis na área central, mas reforçam a condição de pouca oferta de terra ociosa nos
setores central e intermediário. No caso de São Bernardo do Campo, é possível perceber que os
imóveis notificados encontram-se distribuídos pela área urbana, de forma mais equilibrada, com
percentuais mais próximos entre os setores, e que o maior estoque de terra ociosa encontra-se nos
bairros no entorno da área central, que conformam o setor intermediário. Enfim, dentre todas as
informações registradas, destaca-se o total de área de terreno notificado no setor central em
Maringá (1,65 milhão de metros quadrados), que supera os totais do setor intermediário em São
Bernardo do Campo e do setor periférico em São Paulo.

6.4.1.2 PEUC e a sobreposição com outros instrumentos urbanísticos
Nesta seção, busca-se compreender como o PEUC se articulou com os demais instrumentos de
política urbana nos três estudos de caso. Pretende-se analisar a relação do PEUC com esses
instrumentos e avançar na compreensão de quais parâmetros associados ao PEUC podem contribuir
ou comprometer o potencial e os possíveis efeitos de sua aplicação sobre o ordenamento territorial.
A articulação do PEUC com o zoneamento dos imóveis passíveis de notificação é fator relevante para
potencializar seus efeitos: conforme já registrado, o zoneamento é o instrumento que define usos
permitidos e parâmetros de ocupação dos imóveis. Assim, a associação do PEUC a um determinado
zoneamento pode tanto induzir e potencializar usos desejados, como também inibir a ocupação dos
imóveis notificados, quando o zoneamento é mais restritivo. Nesse sentido, buscou-se conhecer se
nas experiências colocadas em prática houve predominância de algum zoneamento e as implicações
da sua sobreposição com o PEUC para os efeitos relacionados ao ordenamento territorial.
De forma geral, observou-se que Maringá, na primeira etapa de aplicação, priorizou o zoneamento
residencial, excluindo da etapa os imóveis localizados na Macrozona Industrial. Nos outros dois
municípios, por outro lado, o zoneamento especial de interesse social foi condicionante tanto para
proposição do escalonamento das notificações em São Bernardo do Campo, como para a definição
dos perímetros prioritários para aplicação do PEUC em São Paulo. Ou seja, nos dois municípios houve
sobreposição do PEUC às ZEIS de vazios. Apesar da importância, tal sobreposição tem menor relação
com o ordenamento territorial pela dispersão das ZEIS no território, à exceção das ZEIS-3 em São
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Paulo, as ZEIS centrais, e maior relação com a finalidade de democratização do acesso à terra e à
moradia, que será objeto de seção específica 214.
O zoneamento incidente sobre os imóveis notificados nos três municípios apresenta grande
diversidade: em Maringá, predomina o zoneamento residencial ZR2, seguido do zoneamento
industrial ‘ZI1’; em São Bernardo do Campo, na maior parte dos imóveis incide o zoneamento uso
diversificado (ZUD) e as ZEIS de vazios e, em menor ocorrência, mas ainda expressivo, o zoneamento
empresarial restritivo (ZER); em São Paulo, excluindo-se os imóveis gravados como ZEIS de vazios
(27,6% do total) e aqueles localizados nos perímetros das Operações Urbanas Centro ou Água
Branca, sujeitos a regramentos específicos (46,6% do total) 215, no restante dos imóveis notificados
(Subprefeituras Sé e Mooca e AIEETU) prevalece o zoneamento ‘Eixo de Estruturação da
Transformação Urbana’ (ZEU)216, onde o CA máximo é igual a 4, isto é, pode alcançar o maior
potencial construtivo previsto no PDE/2014, à exceção dos imóveis localizados no perímetro da
Operação Urbana Centro, onde o CA alcança o índice 6.
A Figura 6.10 apresenta o conjunto notificado em Maringá, classificado de acordo com o zoneamento
incidente e agrupado segundo os setores de análise definidos no Capítulo 3. Os imóveis em ZR2
somam cerca de 60% da área de terreno notificada no município. Em relação aos setores de análise,
observa-se predominância do zoneamento residencial em todos os setores, com alguma diferença:
nos setores central e intermediário há maior diversidade – ZR1 a ZR4, enquanto nos setores
intermediário e periférico prevalece o zoneamento residencial ZR2. Nessa condição, as principais
alternativas para a utilização da maioria dos imóveis notificados consistem no parcelamento do solo
e na implantação de condomínios horizontais. Ainda que esses imóveis sejam parcelados, há fortes
restrições à sua ocupação, devido à permanência da legislação característica da cidade que dificulta o
maior adensamento do solo, seja horizontal, por meio da manutenção do lote mínimo de 400 metros
quadrados combinado com a fração mínima de 200 metros quadrados, seja vertical, por meio da
concentração do estoque passível de adensamento apenas nos ERBs. A limitação às possibilidades de
ocupação pode ser medida pelas respostas e percepções dos agentes do setor imobiliário, incluindo
proprietários notificados217.

214

Ver Seção 6.4.2 do presente capítulo.
Art. 139 do PDE/2014: A lei específica que regulamentar cada Operação Urbana Consorciada poderá prever, mediante
contrapartida: I - a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como
alterações das normas edilícias (SÃO PAULO, 2014a).
216 As Zonas Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) são porções do território destinadas a promover usos
residenciais e não residenciais com densidades demográfica e construtiva altas e promover a qualificação paisagística e dos
espaços públicos de modo articulado com o sistema de transporte público coletivo (SÃO PAULO, 2016b).
217 Ver Capítulo 7, seção 7.3.3.
215
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Figura 6.10 – Maringá: universo notificado (2009-2014) segundo zoneamento incidente

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Em Maringá, além das restrições nas ZR2, há também limitações à ocupação nos imóveis notificados
com incidência de zoneamento industrial ‘ZI1’. Essa situação também ocorre em São Bernardo do
Campo, nos imóveis em ‘ZER’. Os dados sobre os imóveis com incidência dos zoneamentos ‘ZI1’ e
‘ZER’ encontram-se registrados na Tabela 6.7.
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Tabela 6.7: Maringá e São Bernardo do Campo: total notificado e total notificado com incidência de
zoneamento industrial e empresarial restritivo, respectivamente
MUNICÍPIO

TOTAL NOTIFICADO

INCIDÊNCIA DE ZONEAMENTO INDUSTRIAL /
EMPRESARIAL RESTRITIVO

NÚMERO DE IMÓVEIS
(unidades)

ÁREA DE TERRENO
(m²)

NÚMERO DE IMÓVEIS
(unidades)

ÁREA DE TERRENO
(m²)

723

14.868.578

178

3.510.072

100,0%

100,0%

24,6%

23,6%

229

2.303.275

38

472.033

100,0%

100,0%

16,6%

20,5%

MARINGÁ

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Em Maringá, os imóveis com incidência de ‘ZI1’ respondem por cerca de um quarto da área de
terreno notificada no município. Nessas zonas, predominam ‘atividades industriais compatíveis com
zonas urbanas de uso diversificado, onde são permitidas indústrias incômodas e comércio e serviços
setoriais e vicinais e proibidas indústrias nocivas e perigosas’ (MARINGÁ, 2006).
Em São Bernardo do Campo, as ZER, que representam 20% da área notificada (Figura 6.11),
destinam-se à ocupação por indústrias não compatíveis com o uso residencial, por atividades
correlatas ou complementares ao uso industrial, e também empreendimentos comerciais de grande
porte (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2011).
Ou seja, nos dois municípios, parte do universo notificado encontra-se em zonas com alternativas de
uso mais restritas, voltadas à ocupação industrial, prioritariamente. Apesar de notificar um
percentual expressivo de imóveis em ZER, São Bernardo do Campo não articulou o PEUC com
programas municipais de apoio ao desenvolvimento econômico. Maringá, por outro lado, notificou
pouco mais de 3,5 milhões de metros quadrados de imóveis em zona industrial ao mesmo tempo em
que reunia esforços para a implantação do Cidade Industrial, projeto voltado à criação de um novo
distrito industrial na área rural do município, e que encontra-se parcialmente implantado, com
potencial para ‘competir’ com os imóveis notificados para PEUC nas ‘ZI1’ (BRAJATO, 2015).
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Figura 6.11 – São Bernardo do Campo: universo notificado (2013-2016) segundo zoneamento
incidente

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

No caso de São Paulo, além das ZEIS de vazios, foi prevista também a notificação dos imóveis
localizados nos perímetros das Operações Urbanas desde o PDE/2002. Na revisão do plano ocorrida
em 2014, tal disposição foi mantida: constam como partes do território prioritárias para a aplicação
do PEUC, além do perímetro da Operação Urbana Centro, também os perímetros e perímetros
expandidos das Operações Urbanas Consorciadas 218, todas localizadas no setor Orla Ferroviária e

218

A OUC gera polêmica no meio acadêmico crítico: muitos a têm como um instrumento regressivo, de interesse do capital
imobiliário, enquanto outros a defendem como “alternativa para o financiamento público [e] uma forma de enfrentamento
das questões emergentes do território metropolitano” (MALERONKA, 2010, p. 19 apud SOUZA, 2018).
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Fluvial. Nos outros dois municípios, apesar de também contarem com a formulação e aprovação de
Operações Urbanas Consorciadas, as estratégias de notificação não levaram em consideração a
sobreposição com tais perímetros, porque foram traçadas anteriormente à aprovação das leis das
OUCs que, nos dois casos, não chegaram a sair do papel.
De forma resumida, pode-se dizer que, em relação à sobreposição do PEUC com outros
instrumentos, o zoneamento foi fator importante para a elaboração da estratégia de notificação nos
três municípios: em Maringá, na primeira etapa, priorizou-se o zoneamento residencial,
especialmente as ZR2 e, em São Bernardo do Campo e São Paulo, as ZEIS de vazios. Contudo, nas
duas situações, tal priorização tem impacto limitado no ordenamento territorial, por motivos
diferentes. No caso das ZR2, em Maringá, tais zonas não favorecem a ocupação, pelos parâmetros
restritivos que carregam e sua associação ao PEUC revela a contradição da aplicação do instrumento
no município frente à manutenção da legislação urbanística restritiva, isto é, do modelo de cidade
excludente. Por outro lado, as ZEIS de vazios nos outros dois municípios encontram-se dispersas e
pulverizadas no território, e a notificação desses imóveis, portanto, tem potencial limitado para
induzir a ocupação na direção de determinados setores. Contudo, não se pode desconsiderar o fato
de que a notificação das ZEIS de vazios pode contribuir também para a contenção da expansão da
ocupação urbana, diretriz do ordenamento territorial, tanto em São Bernardo do Campo como em
São Paulo, além de sua relevância para induzir e estimular a disponibilização de terra urbanizada
para a provisão habitacional de interesse social.
Em São Bernardo do Campo, os critérios adotados para o escalonamento das notificações em três
etapas que priorizaram as ZEIS de vazios e a localização dos imóveis, desconsideraram o grande
contingente de imóveis passíveis de PEUC em ZER, que acabaram notificados. Isto é, não se levou em
consideração o fato de que parte dos imóveis ‘carrega’ restrições à ocupação, cuja utilização pode
depender em maior grau de programas de desenvolvimento econômico, local ou regional, ou até
mesmo do cenário macroeconômico do país, em última instância.
Destaca-se que em São Paulo, a incidência do PEUC se dá nos perímetros onde há intenção de
adensamento construtivo e demográfico, como nas ‘ZEU’, que carregam o potencial construtivo
máximo, na direção da estratégia territorial de articulação do uso do solo com a mobilidade urbana,
delineada no PDE/2014; também naqueles setores com potencial para a transformação e
reestruturação urbana, como o perímetro da OUC Água Branca, ou que abrigam parte do parque
‘não utilizado’ do município, como a OU Centro.
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No caso das OUs, especificamente, a aplicação do PEUC pode estimular a ocupação, contudo há
outras variáveis e condicionantes que podem influenciar a ação dos proprietários notificados, dentre
as quais destaca-se a característica do ‘estoque ocioso’. Nesse sentido, e na ausência de programas
habitacionais voltados à reabilitação (ou retrofit) ou à reconversão de uso de edifícios nas áreas
centrais, o PEUC na OU Centro, de forma isolada, tem potencial limitado para reverter a ociosidade
existente. Já no caso da OUC Água Branca, pode resultar no aumento da oferta de áreas subutilizadas
e não utilizadas no mercado, dinamizando a produção imobiliária local. Os desdobramentos da
aplicação do PEUC sobre os perímetros das OUs, contudo, é tema importante e demanda um estudo
mais aprofundado e direcionado, que não faz parte do escopo da presente pesquisa.
Por fim, cabe mencionar que, dos três municípios, apenas São Paulo avançou na regulamentação de
outros instrumentos que poderiam favorecer os efeitos do PEUC, dentre os quais o Consórcio
Imobiliário de Interesse Social219, mas que não chegou a ser aplicado, em grande medida em função
da alternância administrativa ocorrida a partir de 2017.
Em suma, das três experiências analisadas, São Paulo apresenta maior aderência das áreas
prioritárias de notificação aos objetivos de aplicação do PEUC, seja pela forte sobreposição de
instrumentos como as ZEIS de vazios e as Operações Urbanas Consorciadas, seja por sua incidência
sobre setores onde o Plano Diretor previu maior adensamento construtivo e demográfico, como as
AIEETU e os distritos centrais localizados nas Subprefeituras Sé e Mooca. Ou seja, considerando-se
todos os aspectos territoriais e regulatórios, é o município onde o PEUC apresenta maior diálogo com
o conjunto da legislação urbanística e tem também maior potencial para o ordenamento territorial.

6.4.2 PEUC e ZEIS de vazios: o potencial para a democratização do acesso à
terra e à moradia
Outra finalidade de aplicação do PEUC consiste na promoção da ampliação e democratização do
acesso à terra urbanizada e à moradia, em diálogo com a agenda da Reforma Urbana. Parte-se do
pressuposto de que para o alcance dessa finalidade, o PEUC deve ser aplicado, necessariamente, em
imóveis gravados como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) de vazios. A sobreposição dos
instrumentos implica em um forte direcionamento para o uso da propriedade (Denaldi et al., 2015a)
e, portanto, a aplicação do PEUC nas ZEIS de vazios, tenderia, potencialmente, a incomodar mais os
proprietários dos imóveis que carregam o ‘duplo gravame’.

219

Lei Municipal n.º 16.377, aprovada em de 1º de fevereiro de 2016 (São Paulo, 2016a), a partir do Projeto de Lei nº
456/10, de autoria dos vereadores José Police Neto (PSD) e Nabil Bonduki (PT).
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6.4.2.1 ZEIS de vazios nos três municípios: origem, dimensão e características
do estoque
Em Maringá, conforme já registrado, o Plano Diretor vigente instituiu Zonas Especiais de Interesse
Social (ZEIS), destinadas prioritariamente à urbanização e produção de Habitação de Interesse Social
(HIS)220, mas não delimitou áreas com esse zoneamento especial 221 e remeteu a instituição de ZEIS à
aprovação de legislação específica222. No entanto, as poucas áreas já transformadas em ZEIS no
município (Figura 6.12) correspondem a:
(i)

imóveis que abrigam empreendimentos habitacionais de interesse social promovidos
pelo poder público, com recursos da Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR) e
do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), localizados em setores periféricos (nos
distritos de Iguatemi e Floriano) ou em áreas do Distrito Sede que figuravam como
reserva pública de parcelamentos do solo já implantados, e que foram ‘desafetadas’ pelo
município;

(ii)

reserva compulsória destinada à HIS nos loteamentos produzidos em área rural nos lotes
contíguos ao perímetro urbano 223;

(iii)

imóveis com empreendimentos do MCMV produzidos pela iniciativa privada,
especialmente em função dos índices urbanísticos menos restritivos, como a área
mínima do lote (200 m²) e a possibilidade de uso multifamiliar sem aquisição de
potencial construtivo, não permitido na maior parte da área urbana, onde predomina a
incidência de ‘ZR2’.

220

Art. 24, inciso XV, parágrafo 2º: Entende-se por Habitação de Interesse Social aquela destinada à população com renda
familiar mensal limitada a 06 (seis) salários mínimos. Para fins de política habitacional, priorizar-se-á a população com renda
familiar limitada a 03 (três) salários mínimos (MARINGÁ, 2006).
221 Cordovil e Rodrigues (2010) registram que nas assembleias e plenárias temáticas realizadas durante a discussão do Plano
Diretor, “uma das maiores polêmicas surgidas foi acerca da proposta apresentada pela equipe assessora de gravar Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS) em áreas definidas por meio do diagnóstico socioeconômico e territorial. Todavia, a
proposta foi derrotada, à medida que, nesse fórum, prevaleciam representantes de entidades vinculadas aos interesses do
mercado imobiliário”.
222 Art. 65 Leis municipais específicas poderão definir, na Macrozona Urbana de Consolidação e na Macrozona Urbana de
Qualificação, áreas do território como Zonas Especiais de Interesse Social. [...] Art. 70 Lei específica, baseada neste Plano
Diretor estabelecerá critérios para delimitação de Zonas Especiais de Interesse Social (MARINGÁ, 2006).
223Segundo depoimento de ex-secretário de Planejamento e Urbanismo, trata-se de ‘ônus’ aos proprietários pela
possibilidade de utilização da área rural para fins urbanos: “Qualquer expansão só pode se dar na área imediatamente
adjacente ao perímetro (urbano), sendo necessária uma compensação de lotes para HIS [...] Outorga onerosa de
parcelamento do solo’” (GUATASSARA – entrevistado 12, 2015 apud BRAJATO, 2015).
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Figura 6.12 – Maringá: imóveis gravados como ZEIS de vazios

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi a partir de informações municipais (2020).

A partir de 2019, o novo grupo político à frente da administração municipal lançou chamamento
público para “solicitações iniciais de estudos e análise de viabilidade aos [proprietários] que tenham
interesse em proceder a Produção de Unidades Habitacionais mediante a Implantação, Parcelamento
ou Reparcelamento de áreas como loteamento de Interesse Público (ZEIS)” (MARINGÁ, 2019b).
Trata-se de dispositivo novo, que não se sobrepõe à aplicação do PEUC, embora parte dos terrenos e
glebas incluída nos estudos prévios corresponde a imóveis notificados. Há imóveis em setores
centrais e infraestruturados (Figura 6.13a), mas também há imóveis localizados na Macrozona
Urbana de Ocupação Imediata (Figura 6.13b) incluídos no chamamento realizado pelo município.
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Figuras 6.13a e 6.13b – Maringá: imóveis incluídos no chamamento público para transformação em
ZEIS de vazios
LOTE 371 - GLEBA PATRIMÔNIO MARINGÁ (Horto Florestal)

LOTES 175, 175A, 175B, 175C - GLEBA PATR. MARINGÁ (Ouro Cola)

ÁREA: 8.050,00m²

ÁREA: 308.000,00m²

POTENCIAL: 176 UHs

POTENCIAL: 1.500 UHs

Fonte: Maringá (2019b).

Em São Bernardo do Campo, parte dos lotes não edificados e subutilizados existentes no município
foi demarcada como ZEIS de vazios pelo Plano Diretor vigente, as ZEIS-2224 (Figura 6.14). Ou seja, no
contexto de reduzida oferta de terra urbanizável disponível, o município destinou parte desse
estoque para o atendimento do déficit habitacional prioritário (até três salários mínimos). No total,
foram demarcados como ZEIS de vazios pouco mais de 2,8 milhões de metros quadrados, sendo 1,6
milhões de metros quadrados na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Represa Billings
(APRM-B). A maior abrangência territorial conferida às ZEIS de vazios corrobora a prioridade política
do governo Luiz Marinho voltada ao enfrentamento da precariedade e do déficit habitacional no
município, concentrados nas faixas de renda mais baixa da população. Cabe lembrar que a Região do
ABC paulista é reconhecida pela presença de muitos movimentos de moradia, e os municípios de
Santo André e Diadema demarcaram ZEIS de vazios de forma pioneira no país, ainda no início da
década de 1990. Sobre os parâmetros de HIS no município, o Plano Diretor aprovado em 2011traz o
seguinte significado:
Define-se como Habitação de Interesse Social (HIS) aquela produzida para atender
às famílias com renda familiar mensal não superior a 3 (três) salários mínimos, bem
como a moradora ou oriunda de assentamentos habitacionais irregulares e
precários.
Define-se como Habitação de Mercado Popular (HMP) aquela destinada às famílias
com renda familiar mensal na faixa superior a 3 (três) e até 10 (dez) salários
mínimos. (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2011)

224

Na revisão do Plano Diretor ocorrida em 2011, foram instituídas as ZEIS-1, as ZEIS ocupadas, e as ZEIS-2, as ZEIS de
vazios. De acordo com o plano, as ZEIS-1 são áreas ocupadas predominantemente por população de baixa renda,
abrangendo favelas, loteamentos irregulares e empreendimentos habitacionais de interesse social, em que haja interesse
público em promover recuperação urbanístico-ambiental, regularização fundiária ou produção de Habitação de Interesse
Social – HIS. Já as ZEIS-2 são constituídas por áreas não edificadas ou subutilizadas, destinadas à produção de Habitação de
Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular (HMP) (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2011).
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Figura 6.14 – São Bernardo do Campo: imóveis gravados como ZEIS de vazios (ZEIS-2)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi a partir de informações municipais (2020).
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No caso de São Paulo, o município tem demarcado setores e imóveis como ZEIS de vazios desde o
Plano Diretor aprovado em 2002. Na revisão ocorrida em 2014, o PDE duplicou o total de área de
ZEIS de vazios e, dentre outros ajustes previstos na legislação, adequou o conceito de HIS, com o
objetivo de potencializar a produção habitacional voltada às famílias com menor renda: foram
instituídas duas categorias de HIS, uma destinada ao atendimento de famílias com renda de até três
salários mínimos (HIS-1) e outra para famílias com renda entre três e seis salários mínimos (HIS-2). O
PDE/2014 também passou a exigir área mínima de HIS-1 em ZEIS de vazios. Estas adequações
objetivaram corrigir distorções na caracterização do perfil de atendimento prioritário, decorrentes do
aumento real do salário mínimo ocorrido a partir da década de 2000 (TANAKA, 2017; YAMAGUTI,
2019).
É importante lembrar que o município diferencia-se pela diversidade de tipologias de ZEIS de vazios
em área urbana, a saber: as ZEIS-2, formadas por glebas ou lotes não edificados ou subutilizados,
onde há interesse público ou privado em produzir Empreendimentos de Habitação de Interesse
Social (EHIS), e que respondem pelo maior percentual total; as ZEIS-3, que correspondem a áreas
com ocorrência de imóveis ociosos, subutilizados, não utilizados, encortiçados ou deteriorados
localizados em regiões dotadas de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas, boa oferta de
empregos, onde há interesse público ou privado em promover EHIS; e as ZEIS-5, formadas por lotes
ou conjunto de lotes, preferencialmente vazios ou subutilizados, situados em áreas dotadas de
serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas, onde há interesse privado em produzir
empreendimentos habitacionais de mercado popular e de interesse social (SÃO PAULO, 2014a). A
Figura 6.15 traz a distribuição das ZEIS de vazios em São Paulo.
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Figura 6.15 – São Paulo: imóveis gravados como ZEIS de vazios (ZEIS 2, 3 e 5)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi a partir de informações municipais (2020).
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Ressalta-se que a maior parte das ZEIS de vazios está localizada nos bairros mais distantes do centro,
as ZEIS-2, mas há também imóveis não edificados gravados como ZEIS-5, localizados em perímetros
mais centrais, de interesse da iniciativa privada, e que são isentos da exigência de atendimento de
percentual mínimo de HIS-1 (até 3sm). No entanto, destaca-se a demarcação de ZEIS-3, que além de
corresponder a perímetros centrais, abrangem também edifícios não utilizados e encortiçados.
A Tabela 6.8 registra o total demarcado como ZEIS de vazios nas Leis de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo após a aprovação do PDE/2002 e do PDE/2014, respectivamente.
Tabela 6.8 - São Paulo: total de ZEIS de vazios nas leis de zoneamento pós-PDE/2002 e e pósPDE/2014, respectivamente
ZONAS

LEI Nº 13.885/2004

LEI Nº 16.402/2016

VARIAÇÃO(*)

TIPO DE ZONA

ÁREA (m²)

ÁREA (m²)

%

ZEIS-2

8.300.120

14.872.159

79,18

ZEIS-3

6.664.504

8.669.487

30,08

ZEIS-5

6.248.153

ZC-ZEIS

1.690.646

TOTAL

14.964.624

31.480.445

110,37

Fonte: São Paulo (2004, 2016b).

Em síntese, diferentemente dos outros dois municípios, em Maringá não há reserva compulsória no
perímetro urbano demarcada como ZEIS de vazios. Já os municípios de São Bernardo do Campo e São
Paulo, por outro lado, diante da escassez de terra e do alto déficit habitacional concentrado nas
faixas de menor renda, demarcaram parte dos imóveis ociosos como reserva de terra para
atendimento prioritário de interesse social, indicando prioridade do tema na agenda urbana.
No município de Maringá, pela ‘lógica’ do projeto de cidade e pelas finalidades associadas à aplicação
do PEUC, de um lado, e pela ausência de perímetros ociosos delimitados como ZEIS de vazios, de
outro lado, a sobreposição dos instrumentos não ocorreu, isto é, o município não se valeu da
incidência simultânea dos instrumentos, de forma estratégica, para favorecer a disponibilização de
áreas para produção de HIS. Nos outros dois municípios, por outro lado, a sobreposição dos
instrumentos foi prevista nos planos diretores municipais e demais regulamentação que tratou dos
instrumentos. Tal sobreposição orientou a estratégia de notificação dos imóveis na direção do
alcance da finalidade de promoção da democratização do acesso à terra urbanizada e à moradia, por
meio da alavancagem da provisão habitacional de interesse social, nos dois casos.
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6.4.2.2 ZEIS de vazios: universo notificado em São Bernardo do Campo e São
Paulo
A Tabela 6.9 registra o total notificado em número de imóveis e em área de terreno e o total
correspondente a imóveis gravados como ZEIS de vazios em São Bernardo do Campo e São Paulo.
Tabela 6.9 - São Bernardo do Campo e São Paulo: universo notificado em número de imóveis e área
de terreno (AT) – total e total em ZEIS de vazios
MUNICÍPIO

TOTAL NOTIFICADO

TOTAL NOTIFICADO EM ZEIS DE VAZIOS

NÚMERO DE IMÓVEIS
(unidades)

ÁREA DE TERRENO
(m²)

NÚMERO DE IMÓVEIS
(unidades)

ÁREA DE TERRENO
(m²)

229

2.303.275

30

829.382

100,0%

100,0%

13,1%

36,0%

1.424

2.303.275

507

2.150.929

100,0%

100,0%

35,6%

71,8%

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO PAULO

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

No caso de São Bernardo do Campo, a maior parte das ZEIS de vazios notificadas corresponde a
perímetros localizados em bairros mais afastados da área central, próximos ao limite da área urbana
com a APMR-B, isto é, no Setor Periférico, onde está concentrado o reduzido ‘estoque urbanizável’
no município, e que carrega, na maioria das vezes, restrições à ocupação (Figura 6.16) 225.

225

Setor Central: apenas uma ZEIS de vazios (aproximadamente 18 mil m²), que teve a notificação para PEUC cancelada
devido à existência de obra em execução no imóvel, voltada a outros usos (direito de protocolo); Setor Intermediário: 15
ZEIS de vazios, com cerca de 130 mil metros quadrados no total; Setor Periférico: 14 imóveis, com cerca de 680 mil metros
quadrados no total.
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Figura 6.16 – São Bernardo do Campo: imóveis notificados (2013-2016) gravados como ZEIS de
vazios (ZEIS-2)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Em São Paulo, as ZEIS de vazios notificadas encontram-se dispersas no tecido urbano consolidado,
representando um conjunto mais diverso de imóveis (Tabela 6.10 e Figura 6.17).
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Tabela 6.10 – São Paulo: universo notificado em ZEIS em número de imóveis, área de terreno (AT) e
área construída (AC)
PERÍMETROS DE APLICAÇÃO

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

AC (m²)

%

OU CENTRO / ZEIS 3

26

5,1%

8.841

0,4%

7.055

5,5%

OU CENTRO / ZEIS 5

82

16,2%

71.601

3,3%

7.716

6,0%

OUC ÁGUA BRANCA / ZEIS 3

1

0,2%

5.295

0,2%

1.700

1,3%

OUC ÁGUA BRANCA / ZEIS 5

5

1,0%

23.428

1,1%

13.191

10,2%

SUBPREFEITURA DA SÉ / ZEIS 3

1

0,2%

273

0,0%

180

0,1%

ZEIS 2

100

19,7%

1.452.056

67,5%

24.900

19,2%

ZEIS 3

105

20,7%

184.277

8,6%

59.865

46,3%

ZEIS 5

187

36,9%

405.158

18,8%

14.787

11,4%

TOTAL

507

100,0%

2.150.929

100,0%

129.394

100,0%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Figura 6.17 – São Paulo: imóveis notificados (2014-2019) gravados como ZEIS de vazios (ZEIS 2, 3 e 5)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Dentre as ZEIS de vazios notificadas, destaca-se o universo de imóveis gravados como ZEIS-3, pela
sua importância tanto para o ordenamento territorial como para a promoção de HIS nos distritos
centrais (Figura 6.18).
Figura 6.18 – São Paulo (distritos centrais): imóveis notificados (2014-2019) gravados como ZEIS de
vazios (ZEIS 2, 3 e 5)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Contudo, o maior estoque notificado em área de terreno (AT) corresponde a imóveis gravados como
ZEIS do tipo 2 e do tipo 5. Isto é, há menor percentual de AT notificada nos perímetros mais centrais
gravados como ZEIS-3; no entanto, esse total ainda é expressivo: 133 imóveis com AT total notificada
de quase 200 mil metros quadrados, somando-se também o universo notificado nos perímetros das
Operações Urbanas Centro e Água Branca que carregam esse zoneamento especial.
Em suma, São Bernardo do Campo notificou um percentual menor de terra gravado como ZEIS vazios
em relação ao total notificado (36,0%) do que São Paulo (71,8%). Além disso, em São Paulo, há maior
diversidade de tipologias de ZEIS notificadas, incluindo imóveis não utilizados.
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6.4.2.3 Possíveis efeitos do PEUC sobre as ZEIS notificadas
A Tabela 6.11 traz os dados referentes às ações dos proprietários notificados identificados pela
pesquisa226.
Tabela 6.11 - São Bernardo do Campo e São Paulo: ação dos proprietários de imóveis em ZEIS de
vazios
AÇÃO

USO DO IMÓVEL

CONTESTAÇÃO

SEM AÇÃO

NÃO VENCEU PRAZO

NOTIFICAÇÃO CANCELADA

TOTAL

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO PAULO

IMÓVEIS EM ZEIS
(unidades)

ÁREA DE TERRENO
(m²)

IMÓVEIS EM ZEIS
(unidades)

ÁREA DE TERRENO
(m²)

8

128.761

231

604.679

26,7%

15,5%

45,6%

28,1%

7

154.046

55

612.043

23,3%

18,6%

10,8%

28,5%

7

157.849

192

775.128

23,3%

19,0%

37,9%

36,0%

4

44.764

2

409

13,3%

5,4%

0,4%

0,0%

4

343.963

27

158.670

13,3%

41,5%

5,3%

7,4%

30

829.382

507

2.150.929

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Em São Bernardo do Campo, excluindo-se os imóveis enquadrados nas situações ‘não venceu o
prazo’ e ‘notificação cancelada’ 227, os demais grupos de ação ‘uso do imóvel’, ‘contestação’ e ‘sem
ação’ apresentam percentuais próximos, tanto em relação ao número de imóveis quanto em AT
notificada. Já no caso de São Paulo é diferente: predominam proprietários com ação voltada a dar
uso aos imóveis (45,6%), seguida por proprietários sem ação (37,9%). Já em AT notificada, os
números são mais próximos, contudo, prevalece o grupo sem ação que responde sozinho por um
terço da área total notificada gravada como ZEIS de vazios (Figura 6.19).

226

Até dezembro de 2016, para São Bernardo do Campo, e até junho de 2019 para São Paulo.
Um único imóvel com área de pouco mais de 270 mil metros quadrados foi excluído do PEUC pelo fato de que 75% da
área constituía-se de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração do bioma mata atlântica.
227
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Figura 6.19 – São Paulo: ação dos proprietários de imóveis em ZEIS de vazios

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Em São Bernardo do Campo, onde parte das ZEIS notificadas com projeto aprovado ou em aprovação
foi adquirida por cooperativas habitacionais228 por meio do programa MCMV, na modalidade
‘Entidades’, os dirigentes das cooperativas entrevistados por Souza (2018) destacaram a importância
da sobreposição dos dois instrumentos. Segundo a autora, “[os dirigentes] veem o PEUC como um
instrumento complementar, avaliando que o fato de um terreno ter ZEIS e PEUC é relevante para a
disponibilização da terra pelo proprietário, que vai acabar sentindo no bolso por ter deixado a terra
lá, sem nenhuma função”. Contudo, os entrevistados também destacaram que a demarcação de ZEIS
e a aplicação do PEUC não são suficientes, reiterando a importância do financiamento para a
viabilização dos empreendimentos:

228

Todas originárias de Diadema, município vizinho que esgotou o estoque de imóveis gravados como ZEIS de vazios.
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As ZEIS acabaram se resumindo num instrumento de zoneamento. Pra mim é um
instrumento de zoneamento importante, porque ele restringe, você não pode fazer
outra coisa (…). Mas é um instrumento importante quando você tem um programa
que permite acesso aos projetos de baixa renda, seja o Entidades, seja por meio de
empresa. (…). Eu ainda acho que o instrumento é importante, mas se ele for
complementado com o financiamento. Sem isso, a chance das ZEIS ficarem inócuas
é muito grande. (EDUARDO CARDOSO229, 2016 apud SOUZA, 2018, p. 190).

Em relação às ações identificadas em São Paulo, cabe iluminar alguns dados importantes: do total de
231 proprietários com ação voltada ao uso dos imóveis, 213 correspondem a imóveis com protocolo
de projeto (571,6 mil metros quadrados), sendo 179 imóveis (442,3 mil metros quadrados) em data
anterior à notificação para PEUC. Ou seja, os dados apontam a provável intenção dos proprietários
notificados de utilizarem seus imóveis, e, nessa condição, cumpriram a primeira das duas etapas
impostas pelo PEUC. Tais imóveis encontram-se em monitoramento pela prefeitura para verificação
do cumprimento da segunda etapa, qual seja, o início das obras. O restante com ação voltada ao uso
dos imóveis, 18 imóveis, corresponde a proprietários que cumpriram a obrigação ocupando seus
imóveis não utilizados, de diferentes tipologias, sendo 10 unidades residenciais em edifício na
Avenida Ipiranga (Figura 6.20).
Figuras 6.20 – São Paulo: edifício com apartamentos ‘não utilizados’ ocupados após a notificação
para PEUC

Fonte: Google Street View (2020).

Ainda sobre as repostas dos proprietários à aplicação do PEUC, é importante olhar para os 133
imóveis notificados em ZEIS-3 (Figura 6.21): predominam proprietários ‘sem ação’, em número de
imóveis (66) e AT notificada (74 mil m²). Desse total, 49 estavam com incidência de IPTUp no

229

Dirigente da Associação de Formação Popular Frei Beto / Movimento Sem Terra de Luta (MSTL)
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exercício fiscal de 2018. Ainda, do total de 38 proprietários com ação voltada ao uso dos imóveis, 32
referem-se à apresentação de projeto, sendo 19 imóveis com protocolo posterior ao PEUC.
Figura 6.21 – São Paulo (distritos centrais): ação dos proprietários de imóveis em ZEIS-3

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Outra informação importante diz respeito ao percentual de contestação como única ação dos
proprietários das ZEIS notificadas (Tabela 6.12): os resultados nos dois municípios são diferentes.
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Tabela 6.12 - São Bernardo do Campo e São Paulo: número de imóveis e AT (m²) com contestação à
aplicação do PEUC
MUNICÍPIO

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO PAULO

CONTESTAÇÃO
UNIVERSO TOTAL

CONTESTAÇÃO
ZEIS DE VAZIOS

IMÓVEIS
(unidades)

ÁREA DE TERRENO
(m²)

IMÓVEIS
(unidades)

ÁREA DE TERRENO
(m²)

21

216.410

7

154.046

9,2%

9,4%

23,3%

19,0%

409

844.579

55

612.043

28,7%

28,2%

10,8%

28,5%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Em São Bernardo do Campo, há maior percentual de contestação em relação ao conjunto total
notificado, especialmente em número de imóveis. Em São Paulo, pelo contrário, as ações voltadas à
contestação da aplicação do PEUC, em número de imóveis, mostraram-se bastante inferiores em
relação ao conjunto total. Ou seja, tomando-se como referência os dados apurados, é possível dizer
que o pressuposto de que a notificação de imóveis gravados como ZEIS de vazios tenderia a
‘incomodar mais os proprietários’ não se confirmou, isto é, não resultou em um percentual
expressivo de contestações nos dois casos.
É importante ter em vista que a notificação de ZEIS de vazios teve início nos dois municípios em um
contexto favorável, especialmente pela existência de recursos subsidiados do governo federal para
produção de HIS por meio do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), e do MCMV Entidades. Ou
seja, havia potencial de utilização das ZEIS tanto pelo poder público, para produção voltada às faixas
de menor renda, como também pela iniciativa privada, mas também pelos movimentos de moradia:
nesses casos, a utilização foi potencializada pela adoção da ‘compra antecipada’ na modalidade
‘Entidades’ e, em São Bernardo do Campo, também pela escassez de ZEIS de vazios nos municípios
vizinhos de Santo André e Diadema. O contexto favorável pode ser medido pelo número de imóveis
com protocolo de projeto anterior à aplicação do PEUC, especialmente em São Paulo. Contudo, foi
possível perceber um número significativo de proprietários ‘sem ação’, mesmo sancionados com
alíquotas progressivas, isto é, inclusos no IPTUp, ao menos em São Bernardo do Campo. Tal
constatação pode estar relacionada a diversos fatores: tipologia dos imóveis ociosos, aposta na
‘alternância’ de governo e até mesmo reflexo do quadro de ajuste fiscal com ‘contração’ do MCMV
em função da inflexão política (ou mudanças de rumo) do governo federal, a partir do impeachment
da Presidenta Dilma Rousseff em 2016. Sobre os resultados nas ZEIS em São Bernardo do Campo,
Souza (2018, p. 143) pontua:
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É difícil afirmar que este percentual é pouco significativo, diante de fatores
limitantes como a necessidade de financiamento, nem sempre disponível, e o curto
espaço de tempo da experiência. Além disso, a expectativa de mudança de
orientação política a partir da eleição municipal de 2016 pode ter levado parte dos
proprietários ao adiamento de decisões, como foi claramente expresso por um dos
entrevistados.

Por fim, cabe registrar que em São Bernardo do Campo a parceria e proximidade do Departamento
de Planejamento Urbano (DPU) com a Secretaria de Habitação (SEHAB) resultou na notificação de
todas as ZEIS de vazios da área urbana, a partir da definição de uma estratégia conjunta. Já em São
Paulo, o afastamento da Secretaria de Habitação, no período inicial da experiência, pode ser lido
como um fator que contribuiu para a ausência de uma estratégia voltada à priorização da aplicação
do PEUC em imóveis gravados como ZEIS de vazios com potencial para alavancar a política
habitacional do município.

6.4.3 Outras finalidades: a lógica arrecadatória e a relação com o IPTU
progressivo no tempo
Além das finalidades já apresentadas e discutidas, a aplicação do PEUC em Maringá, em sua segunda
etapa, foi conduzida por uma lógica arrecadatória. Pode-se supor que alguns acontecimentos
favoreceram tal finalidade, dentre os quais: a saída do governo do ex-secretário de Planejamento e
Urbanismo (SEPLAN), responsável pela primeira etapa da experiência, em 2011 230; e, ao mesmo
tempo, o início da cobrança do IPTU progressivo no tempo (IPTUp) sobre os imóveis notificados na
primeira etapa, que ficou a cargo da Secretaria de Fazenda e Gestão (SFG), que acabou assumindo
também a continuidade da aplicação do PEUC no município (BRAJATO, 2015). A ampliação da área de
incidência do PEUC durante a revisão do Plano Diretor, ocorrida em 2010, também pode ter
contribuído para a finalidade arrecadatória. Nesse contexto e diante da necessidade de aumentar a
receita fiscal do município231, o Secretário da SFG decidiu pela aplicação do PEUC em todos os
imóveis passíveis de notificação, de uma única vez. Segundo Brajato (2015, p. 164):
Os dirigentes entrevistados defendem a estratégia adotada utilizando como
argumento a isonomia: “[...] o secretário de Gestão na época disse: não, quero que
lance pra todo mundo. Ninguém pode ficar injustiçado nesse processo. Se é pra
todo mundo, é pra todo mundo. [Ou] então muda a regra”. (FIEWISKI entrevistado 5232, 2015 apud BRAJATO, 2015)

230

Ainda durante o segundo mandato de Silvio Barros II (209-2012)
Informação verbal de dirigente da Secretaria da Fazenda em depoimento à pesquisadora, durante visita de campo
realizada em 2018.
232 Secretário Municipal Coordenador do Programa Pró-cidades do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) do
Município de Maringá entrevistado por Brajato (2015).
231
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Ou seja, a partir de uma interpretação ou pressuposto equivocado, considerando-se a finalidade
extrafiscal do IPTUp, o Secretário enxergou no instrumento uma alternativa para o aumento de
receita para o município. A adoção da lógica arrecadatória resultou na notificação de um volume
expressivo de imóveis e no afastamento do PEUC de suas finalidades urbanísticas, uma vez que o
setor de planejamento urbano esteve afastado de toda a segunda etapa de aplicação do instrumento
no município. Também implicou em um grande número de contestações de ordem administrativa,
mas também de ordem judicial, sobrecarregando especialmente a Procuradoria Geral do município
(PROGE). Em 2017, dos 723 imóveis notificados entre a primeira e segunda etapas de aplicação do
PEUC, 384 permaneciam sancionados com as alíquotas progressivas (Figura 6.22).
Figura 6.22 – Maringá: imóveis com incidência de IPTU progressivo no tempo em 2017

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Observa-se que a maior parte dos imóveis com incidência de IPTUp em 2017 estava localizada no
Setor Intermediário, mas especialmente no Setor Periférico. A partir de 2018, com a vigência da lei
suspensiva aprovada no primeiro ano da gestão Ulisses Maia, em 2017, o total de 384 imóveis
inclusos no IPTUp reduziu para 37 imóveis em 2018 e para 19 imóveis em 2019 (Figuras 6.23).

298

Contudo, o instrumento continua incidindo, de forma inadequada, em imóveis que não constituem
‘estoque ocioso’, mas sim ‘estoque urbanizável’ do município.
Figuras 6.23a e 6.23b – Maringá: imóveis com incidência de IPTU progressivo no tempo em 2018 (à
esquerda) e 2019 (à direita)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Cabe ainda mencionar uma questão importante em relação ao lançamento do IPTU progressivo no
tempo. Dos três municípios, Maringá foi o que adotou a fórmula mais ‘branda’ para o cálculo da
progressividade, diferentemente do que ocorreu em São Bernardo do Campo e São Paulo, que
optaram por dobrar as alíquotas, ano a ano: por exemplo, nos casos de alíquotas ordinárias entre 2%
e 3%, a progressividade do IPTU nos dois municípios alcança o limite máximo de 15% já no terceiro
ano de aplicação do instrumento, o que não ocorre em nenhuma das situações em Maringá. Por
outro lado, o município incorreu em irregularidades na lei que regulamenta a aplicação do IPTUp,
sendo a principal delas o fato de que, em algumas situações, a alíquota progressiva excede duas
vezes o valor praticado no ano anterior, desrespeitando os limites estabelecidos pelo Estatuto da
Cidade (Tabela 6.13).
Tabela 6.13 – Maringá: quadro resumo com alíquotas ordinárias e alíquotas progressivas de IPTU
ALÍQUOTAS BASE
(alíquota ordinária)

IMÓVEIS PREDIAIS
0,3%

IMÓVEIS TERRITORIAIS
0,6%

1,0%

3,0%

ALÍQUOTA
PROGRESSIVA

l i mi te EC

l a nça da

l i mi te EC

l a nça da

l i mi te EC

l a nça da

l i mi te EC

l a nça da

1º ano

0,6%

2,3%

1,2%

2,6%

2,0%

3,0%

6,0%

5,0%

2º ano

1,2%

4,3%

2,4%

4,6%

4,0%

5,0%

12,0%

7,0%

3º ano

2,4%

6,3%

4,8%

6,6%

8,0%

7,0%

15,0%

9,0%

4º ano

4,8%

8,3%

9,6%

8,6%

15,0%

9,0%

15,0%

11,0%

5º ano

9,6%

10,3%

15,0%

10,6%

15,0%

11,0%

15,0%

13,0%

Fonte: Brajato (2015).
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Tal situação tem sido objeto de ações judiciais por parte dos proprietários notificados e um dos casos
judicializados (apelação cível) resultou em acórdão reconhecendo a “nulidade do lançamento
tributário em sua forma progressiva, em função da não observação da determinação legal
estabelecida pelo artigo 7° do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), o qual prevê a majoração da
alíquota do IPTU progressivo no tempo até duas vezes o valor correspondente ao ano antecedente”
(PARANÁ, 2019)233.
Diante do exposto, pode-se concluir que a finalidade arrecadatória, além de comprometer o
potencial do PEUC como indutor do ordenamento territorial, acentuou a fragilidade das condições
normativas e institucionais que embasaram a aplicação do instrumento em Maringá, especialmente
na segunda etapa de notificação, o que não ocorreu nem em São Bernardo do Campo nem em São
Paulo.

233

Poder Judiciário do Estado do Paraná, 2ª Câmara Cível - PROJUDI Apelação Cível n° 0004255-02.2017.8.16.0190.
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Capítulo 7

Condicionantes políticas e
institucionais e respostas (e
percepções) do setor
imobiliário à aplicação do
PEUC

________________________________________________________
O Capítulo 7 consiste no eixo de análise que embasa a leitura e a
discussão dos Estudos de Caso a partir das condicionantes políticas e institucionais e das respostas e
percepções do setor imobiliário à aplicação dos instrumentos em Maringá, São Bernardo do Campo e
São Paulo.
Pretende-se investigar quais condicionantes favoreceram a decisão pela aplicação, possibilitaram o
início das experiências e ‘moldaram’ a implementação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo nos
três municípios. O capítulo está estruturado em três partes principais: (i) condicionantes políticas
(contexto local, atores e perfil dos prefeitos, e continuidade e descontinuidade política); (ii)
condicionantes institucionais (condições normativas e estrutura de implementação); e (iii) respostas
e percepções do setor imobiliário à aplicação do PEUC.
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7.1 Condicionantes Políticas: o contexto local
Em Maringá, a aplicação do PEUC teve início em 2009, no segundo mandato do Prefeito Silvio Barros
II, do Partido Progressista (PP), durante o boom imobiliário. Nos outros dois municípios, as
experiências de aplicação do PEUC foram iniciadas em administrações do Partido dos Trabalhadores
(PT), já no período pós-boom e pré-crise macroeconômica: em São Bernardo do Campo, em 2013, no
segundo mandato de Luiz Marinho, que administrou a cidade entre 2009 e 2016 e, em São Paulo, em
2014, durante o mandato único de Fernando Haddad, entre 2013 e 2016.
Os três Estudos de Caso revelaram que houve uma conjunção de fatores que contribuíram para a
decisão pela aplicação e favoreceram a implementação do PEUC nos municípios, envolvendo, em
maior ou menor grau, principalmente, dois fatores: condição política e prioridade na agenda.
Observou-se também que, nos três casos, além dos próprios prefeitos, outros atores, internos ou
externos à administração, também influenciaram o desenho e a aplicação dos instrumentos.
Identificou-se esse conjunto de fatores como ‘contexto local’.
Nos municípios de Maringá e São Bernardo do Campo, a decisão pela notificação dos imóveis e o
avanço na aplicação do IPTU progressivo no tempo se deu, principalmente, pela condição política
favorável dos dois prefeitos em seus segundos mandatos. Já no caso de São Paulo, a longa trajetória
de implementação do PEUC, iniciada a partir da aprovação do Plano Diretor Estratégico em 2002
(PDE/2002), fez com que, no município, a condição política necessária à implementação dos
instrumentos fosse construída no decorrer dessa trajetória, e envolveu outros atores importantes,
além do próprio Prefeito Fernando Haddad, como será apresentado mais adiante.

7.1.1 Condição política e prioridade na agenda
Em Maringá, Silvio Barros II, do Partido Progressista (PP), elegeu-se prefeito para o mandato 20052008 em uma disputa acirrada com o prefeito à época, João Ivo Caleffi, do Partido dos Trabalhadores
(PT)234. Já em 2008, foi reeleito em primeiro turno, com ampla vantagem sobre o segundo colocado,
também do PT235. Sua condição política, em grande medida, relacionava-se com o fato de integrar o
grupo formado pela família Barros236 e apoiadores, que administrou Maringá por um período de 12

234

João Ivo Caleffi venceu o primeiro turno da eleição municipal, mas acabou perdendo para Silvio Barros II no segundo
turno, por 46,41% contra 53,51% dos votos válidos.
235 Silvio Barros II foi reeleito em primeiro turno com 57,02% dos votos válidos. O segundo colocado, Ênio Verri, do Partido
dos Trabalhadores, teve pouco mais de 21% dos votos válidos.
236 Grupo político formado pelos irmãos Silvio Barros II e Ricardo Barros (PP), Cida Borghetti (PP), esposa de Ricardo Barros
e ex-Vice-Governadora do Estado do Paraná (2015-2018) e Maria Victoria Barros, filha de Cida e Ricardo Barros, eleita
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anos consecutivos (2005-2016)237 mas, principalmente, por se consolidar como representante dos
interesses do mercado imobiliário e de setores da elite local reunidos no Conselho de
Desenvolvimento Econômico de Maringá (CODEM) (SILVA; 2015; AMORIM, 2015; RODRIGUES, 2004,
2014; BRAJATO, 2015). A relação de proximidade e confiança entre o Poder Executivo e a ‘sociedade
civil organizada’, reunida no CODEM, legitimava os atos e as decisões do prefeito, que, por sua vez,
não ameaçavam os objetivos dos setores representados no CODEM. Nesse cenário, portanto, o
Prefeito tinha condição política e contava com apoio importante do Conselho para aprovar seus
projetos na Câmara, como no caso da tramitação do Plano Diretor em 2006, aprovado em menos de
dois meses238. Silva (2015) registra que essa deliberação teve colaboração integral do CODEM:
CODEM participou efetivamente em todas as fases do processo com um
contingente de mais de 90 representantes de suas entidades e compôs [...] a
Comissão Central de elaboração, revisão e redação final da proposta do projeto de
Lei do Plano Diretor de Maringá encaminhado ao Legislativo para apreciação e
deliberação. (CODEM239, 2009 apud SILVA, 2015, p. 190)

Silvio Barros II também contava com maioria nos conselhos, criando um contexto favorável para a
implementação de qualquer instrumento, incluindo o PEUC e o IPTU progressivo no tempo. Segundo
Rodrigues (2014)240:
PEUC foi aplicado porque em algum momento o gestor quis fazer [...]. A decisão de
aplicar tem a ver com a capacidade que o gestor tem, aqui, de dominar o processo,
ele pode abrir porque ele vai continuar dominando o processo. Eles podem
implementar todos os instrumentos porque eles têm a maioria dos conselhos em
todas as esferas”.

A ideia de aplicar o PEUC, proposta pelo então Secretário de Planejamento e Urbanismo à época, é
levada a cabo pelo Prefeito, em 2009, após avaliar os riscos e consultar sua base de apoio na Câmara.
No ano seguinte, o Executivo aprovou em prazo exíguo regulamentação do IPTU progressivo no

deputada estadual pelo Paraná (2015- atual). Ricardo Barros, articulador político do grupo, foi Prefeito de Maringá (19891992), Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico do Governo Beto Richa (PSDB), deputado federal pelo PP (20152018) e ex-Ministro da Saúde do Governo Temer (2016-2018). Silvio Barros II e Ricardo Barros são filhos de Silvio Barros I,
que administrou Maringá entre os anos de 1973 a 1977. O grupo político atua no setor imobiliário através das empresas
Borghetti Barros Imóveis e a Construtora Magalhães Barros.
237 Silvio Barros II administrou Maringá de 2005 a 2012 e elegeu seu sucessor, o Prefeito Carlos Pupin (2013-2016), também
do PP.
238 O Projeto de Lei do Plano Diretor foi encaminhado à Câmara de Vereadores em 14 de agosto de 2006 e tramitou
rapidamente, sendo aprovado naquela casa e sancionado pelo poder executivo como Lei Complementar nº 632, em 06 de
outubro de 2006 (CORDOVIL; RODRIGUES, 2010).
239 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - CODEM. Coletânea das Principais
Propostas, Projetos, Ações e Contribuições do Codem ao Desenvolvimento Econômico de Maringá no Período 1997-2009.
CODEM, Maringá, 2009.
240 Professora da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Coordenadora do Observatório das Metrópoles – Núcleo
Maringá e Membro do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão do Território (CMPGT) entre os anos de 2007 e 2014
(Entrevistada 04 em Brajato, 2015).
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tempo, sem provocar reações importantes na cidade, o que possibilitou a majoração das alíquotas do
imposto a partir do ano de 2011.
Já nos casos de São Bernardo do Campo e São Paulo, a condição política dos prefeitos era diferente,
especialmente por serem representantes do campo progressista, não hegemônico nas duas cidades.
No entanto, havia diferenças importantes entre os dois municípios.
Em São Bernardo, a eleição de Luiz Marinho em 2008 representou o retorno do Partido dos
Trabalhadores (PT) à prefeitura, depois de um intervalo de 16 anos 241. Marinho é uma liderança
política importante da Região do ABC paulista, com forte ligação e compromisso com os movimentos
sociais urbanos, especialmente com o movimento sindical regional242.
Durante o seu primeiro mandato (2009-2012), o ex-prefeito enfrentou oposição ‘ferrenha’ na
Câmara e teve dificuldades para aprovar projetos importantes do governo. Nesse período de maior
fragilidade da base de apoio, em março de 2011, o Executivo encaminhou Projeto de Lei (PL nº
69/2011) à Câmara, visando à revisão do Plano Diretor, que foi aprovado apenas em dezembro de
2011. Contudo, a reeleição de Marinho em primeiro turno, com mais de dois terços dos votos
válidos, alterou sua condição política no segundo mandato (2013-2016): houve um fortalecimento do
prefeito, que conseguiu formar um amplo arco de alianças em torno do seu nome, passando a “ter a
Câmara nas mãos” (SOUZA, 2020). A partir da nova conjuntura política local, a diretora do
Departamento de Planejamento Urbano à época percebeu que aquela seria a oportunidade de
‘lançar’ as bases para a aplicação do PEUC: o assunto foi debatido na equipe de governo e, naquele
momento, já contava com o apoio de dois nomes importantes da gestão, a Secretária de Habitação,
que tinha interesse direto nos efeitos do PEUC (possível liberação dos imóveis para o avanço da
política habitacional local), e a Secretária de Orçamento e Planejamento Participativo, que
reconhecia a experiência pioneira do município vizinho (Santo André) e desempenhou papel
relevante tanto na elaboração do plano de governo como na estruturação da equipe do Prefeito Luiz
Marinho. A decisão pela aplicação do PEUC foi anunciada à imprensa pelo próprio prefeito 243 e, ainda
no primeiro ano do segundo mandato, em 2013, o município deu início à notificação dos imóveis
ociosos, priorizando as ZEIS de vazios. Ao mesmo tempo e aproveitando a ‘onda favorável’, o poder
executivo conseguiu aprovar na Câmara, sem resistência e alarde, a regulamentação do IPTU

241

Maurício Soares foi o primeiro prefeito eleito pelo PT no município para o mandato 1989-1992.
Marinho foi líder sindical e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e da Central Única dos Trabalhadores
(CUT).
243Disponível
em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/04/sao-bernardo-tera-iptu-maior-e-desapropriacao-deimoveis-ociosos.html. Acesso em 15 jan. 2020.
242
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progressivo no tempo, embora o início de sua aplicação estivesse programado apenas para o ano de
2015.
Cabe registrar que a equipe de governo optou por esperar passar o ano de eleição para iniciar as
notificações. Contudo, tal decisão não foi apenas um cálculo político:
[...] ninguém aplica o PEUC no último ano de mandato: imagina se o Marinho iria
aplicar PEUC no momento em que ele está fazendo campanha? Além disso, em
2012, ano seguinte à aprovação de um novo Plano Diretor no município, o
departamento de planejamento urbano não reunia as condições necessárias para
tocar tantas frentes simultaneamente. (SOUZA, 2020)

No caso de São Paulo, depois de um intervalo mais curto de tempo, o PT voltou a governar o
município, com a eleição de Fernando Haddad em 2012244. Contudo, vale lembrar que a sua
candidatura contou com apoio e aliança com partidos de oposição em outros períodos, notadamente
do Partido Progressista245, que acabaram participando do seu governo: Haddad assume a prefeitura
acomodando aliados de variadas legendas em cargos importantes da administração, incluindo a
Secretaria de Habitação, que foi conduzida por técnico vinculado ao PP durante quase três anos da
gestão. Em alguma medida, reproduziu-se no nível local a aliança política existente em nível federal,
durante o primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, também do PT 246.
Diante de um governo mais heterogêneo, com diferentes agendas e interesses em disputa, a
condição política de Haddad apresentava-se supostamente mais frágil do que a dos prefeitos Silvio
Barros II e Luiz Marinho. Entretanto, havia um contexto favorável para o avanço da aplicação do
PEUC no município, que pode ser resumido em três aspectos (ou fatores) principais: (i) a
oportunidade de revisão do Plano Diretor Estratégico, que possibilitou a retomada e
aperfeiçoamento da estratégia e objetivos contidos no Plano Diretor Estratégico (PDE) aprovado em
2002, durante a administração da Prefeita Marta Suplicy, e que já previa a aplicação dos
instrumentos voltados ao cumprimento da função social da propriedade (Bonduki; Rosseto; 2018);
(ii) a existência da lei do PEUC, formulada entre as gestões do PT, e que também foi revisada no
âmbito da revisão do PDE, em 2014; e por último, e mais relevante no que diz respeito à condição
política, a nosso ver, (iii) a existência de um importante aliado da oposição empenhado no avanço da
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O PT administrou São Paulo em outras duas oportunidades: na gestão Luiza Erundina (1989-1992) e na gestão Marta
Suplicy (2001-2004). As duas ex-prefeitas desligaram-se do Partido dos Trabalhadores.
245 A aliança com o PP, partido do ex-prefeito Paulo Maluf, opositor importante do PT na cidade, resultou na desistência de
Luiza Erundina, filiada ao PSB à época, na disputa pelo cargo de vice-prefeita na chapa com Fernando Haddad.
246 A equipe de governo de Fernando Haddad teve como Secretários Municipais: Luciana Temer (PMDB), Eliseu Gabriel
(PSB), Celso Jatene (PTB) e José Floriano de Azevedo Marques (PP). Disponível em: http://g1.globo.com/saopaulo/noticia/2012/12/haddad-anuncia-nomes-de-mais-cinco-secretarios.html. Acesso em 12 dez. 2019. O Secretário
Floriano comandou a pasta da Habitação entre janeiro de 2013 a 02 de dezembro de 2015, e foi substituído pelo arquiteto
e urbanista João Sette Whitaker Ferreira, do campo progressista e comprometido com o projeto de Reforma Urbana.
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aplicação do PEUC, o vereador Police Neto (PSD, ex-PSDB), autor da lei do PEUC, e que foi
responsável também pela criação do Departamento do Controle da Função Social da Propriedade
(DCFSP), no início da gestão Haddad. Todos esses fatores somados, também a pressão do Ministério
Público Estadual, desde a criação do DCFSP, em 2013, possibilitaram que a experiência tivesse início
no segundo ano do mandato, o que pode ser considerado um fato inédito para uma cidade com
maior complexidade e disputa em torno da agenda urbana, como São Paulo.
A despeito de reunir todos os elementos para o início da aplicação já no momento da aprovação da
revisão do PDE, em 31 de julho de 2014, o decreto regulamentador que orientou as notificações foi
publicado somente após a realização do segundo turno da eleição presidencial ocorrida naquele ano,
para que não houvesse ‘contaminação’ ou para ‘não misturarem’ as coisas (BRUNO FILHO, 2020)247.
Ou seja, houve um ‘cálculo político’ que retardou o início da aplicação do PEUC, diante da
preocupação com a possibilidade de que o desempenho da candidata do PT à reeleição fosse
comprometido com uma possível repercussão negativa das notificações, isto é, com a associação do
partido a práticas relacionadas ao cerceamento do direito de propriedade. Segundo Bruno Filho
(2020), a orientação partiu do Secretário de Governo, não havendo, portanto, participação direta de
Fernando Haddad nessa decisão. É importante registrar que “todas as questões que seriam
obrigatórias para uma lei sobre progressividade do IPTU já constavam no próprio Plano Diretor”
(Bruno Filho, 2020) e, portanto, para iniciar a aplicação do instrumento, coube ao município apenas
editar decreto com disposições sobre definições secundárias e/ou de menor importância.
Diante dos três casos, observa-se que apesar de a condição política ser fator importante e até
determinante, como em São Bernardo do Campo, a experiência de aplicação do PEUC em São Paulo
demonstrou que outros fatores (ou condicionantes) também importam. Dentre esses fatores,
destacamos a ‘prioridade da política’, que pode revelar (i) o lugar do PEUC na agenda urbana local,
tanto em diálogo com o ideário reformista, como também sua mobilização e/ou utilização para
outras finalidades e (ii) aspectos conflitantes decorrentes de sua aplicação.
Em Maringá, o compromisso e as prioridades do Prefeito Silvio Barros II e de seu grupo de apoio, no
campo do desenvolvimento urbano, estavam voltados para a agenda da ‘cidade-negócio’, traduzidos,
principalmente, na formulação de dois grandes projetos: o ‘Novo Centro Cívico Eurogarden’, em área
urbana, e o Cidade Industrial, na área rural248. Tais projetos estratégicos, apoiados pelo CODEM,
dialogavam com a lógica de produção da cidade característica de Maringá. Cabe lembrar que, no
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O segundo turno das eleições ocorreu em 26 de outubro de 2014 e o decreto municipal regulamentador do PEUC foi
publicado em 30 de outubro de 2014.
248 Ver Capítulo 3, seção 3.1.2 e Brajato (2015).
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período de aplicação do PEUC, o poder público também criou as condições necessárias para dar
continuidade à expansão horizontal da malha urbana, por meio da revisão do Plano Diretor, em
2010, atendendo tanto à pressão do setor imobiliário como de proprietários rurais. Além disso, o
período também foi marcado pela contratação de um ‘masterplan’ pelo CODEM, em parceria com o
município.
Em resumo, as estratégias de desenvolvimento urbano, defendidas e colocadas em prática entre
2005 e 2016, responderam especialmente (i) às pautas do CODEM, que vem ‘desenhando’ a cidade
junto com o poder público, desde sua constituição, consolidando-se como um importante espaço
seletivo de tomada de decisão na arena local, como também (ii) às demandas do setor imobiliário,
diante do cenário de aquecimento e boom imobiliários.
Nesse contexto, observou-se que o PEUC não foi mobilizado para viabilizar os projetos estratégicos
do governo. Por outro lado, a ideia de aplicação do instrumento surgiu, principalmente, como uma
estratégia para destravar a expansão e o desenvolvimento imobiliários, como resultado da
notificação dos imóveis ociosos. Diante de um certo ‘consenso’, o PEUC entra para a agenda urbana
local sem questionamentos relevantes, pois os setores representados no CODEM não se sentiram
ameaçados com a medida, pelo contrário, poderiam ser favorecidos com a ‘liberação’ do ‘estoque
ocioso’, que estava concentrado na mão dos chamados ‘pioneiros’, aparentemente sem
representatividade importante no Conselho. Nesse ambiente, agentes do setor imobiliário apoiaram
o governo local na adoção da medida. Depoimento de ex-secretário da Secretaria de Planejamento
Urbano (SEPLAN), responsável pela primeira etapa de aplicação do PEUC em Maringá, corrobora tal
constatação:
[...] então, o apoio do setor imobiliário foi um fator decisivo. Porque muita terra
não estava, ela estava na mão de pioneiros, e eram pioneiros da cidade.
Tivemos o apoio de parte da sociedade civil, não dos proprietários, porque na ACIM
e CODEM, a grande maioria não era proprietária de terra, os empresários da
construção civil que também se posicionaram a favor porque eles eram
penalizados, porque eles queriam fazer empreendimentos e o preço da terra mais
a incorporação produzia um preço muito alto. E eles queriam, com o instrumento,
adquirir terras por um valor mais baixo, pra poder fazer empreendimentos com
preço acessível. Então o valor da terra estava muito desproporcional em relação ao
custo do metro quadrado final de um empreendimento. Então parte do setor
imobiliário também queria, também apoiou. Esse é outro detalhe. (GUATASSARA249
- entrevistado 12, 2015 apud BRAJATO, 2015, p. 158)
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Secretário de Planejamento e Urbanismo (SEPLAN) do Município de Maringá entre os anos de 2005 e 2010, ex conselheiro do Conselho Nacional das Cidades (ConCidades), entrevistado pela pesquisadora em 2015.
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O PEUC, portanto, não se constituiu em uma ameaça: as finalidades associadas à sua aplicação não
caminhavam na direção de alterar ou transformar a lógica excludente característica da cidade, pelo
contrário, objetivou-se favorecer os negócios imobiliários e o desenvolvimento econômico, em
última instância.
Já em São Bernardo do Campo e São Paulo, duas administrações do campo progressista, as
estratégias para o desenvolvimento urbano priorizaram, entre outras ações, a implementação de
uma agenda ancorada no Estatuto da Cidade, ressalta-se, que oscilou entre dois ‘eixos’: de um lado,
a aplicação de instrumentos redistributivos, regulatórios e de indução ao cumprimento da função
social da propriedade, que dialogam com o ideário reformista, como a OODC, as ZEIS e o PEUC e
sucedâneos; e, por outro lado, diante da crise fiscal e da baixa capacidade de investimento dos
municípios, a estratégia de alavancagem de instrumentos e dispositivos com potencial para
transformações urbanas, como as Operações Urbanas Consorciadas e também outros programas,
como o Programa de Intervenção Urbana (PIU), no caso específico de São Paulo, que tendem a
favorecer a lógica (excludente) de produção da cidade-negócio, pautada nos interesses do mercado
imobiliário e de outros agentes econômicos que investem no espaço urbano como um meio de
acumular e extrair rendas fundiárias.
Ressalta-se que o compromisso com o ideário reformista, isto é, com a agenda da Reforma Urbana,
representado e defendido por dirigentes e quadros técnicos, nos dois casos, vai refletir tanto nos
processos de discussão, mas, principalmente, nos conteúdos dos Planos Diretores participativos.
Em São Bernardo, dois fatores importantes, inter-relacionados, influenciaram a administração de Luiz
Marinho, incluindo aspectos da agenda urbana local. O primeiro deles constitui-se no legado
acumulado das práticas progressistas implementadas na Região do ABC, no campo do
desenvolvimento urbano e habitação: Marinho herdou a experiência em políticas públicas que o PT
vinha desenvolvimento na região desde o início da década de 1980 (SOUZA, 2018, p. 109). O segundo
fator diz respeito à sua equipe de governo. A experiência herdada por Marinho, em grande medida, é
trazida especialmente pelo primeiro e segundo escalão de sua equipe de governo, formada por
dirigentes e quadros técnicos com atuação em outras administrações do PT 250 e experiência na
implementação das pautas reformistas, envolvendo processos participativos, urbanização de favelas,
também a instituição de ZEIS de vazios e a aplicação do PEUC.
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O ciclo de 12 anos de administrações do PT no município vizinho de Santo André encerrou-se no ano em que Luiz
Marinho foi eleito prefeito em São Bernardo: parte (expressiva) da equipe de dirigentes e técnicos migrou de uma
prefeitura para outra, isto é, da administração que se encerrava para a administração que iniciava.
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No entanto, havia outros interesses colocados para o desenvolvimento urbano local, que resultaram
na transformação do principal projeto da gestão, a revitalização da área central, de grande relevância
para o prefeito, em uma Operação Urbana Consorciada. Tratou-se da mobilização de esforços na
direção da captação de recursos para o desenvolvimento urbano, através da aposta na valorização
imobiliária a reboque do projeto de implantação de extensão da linha de metrô no município, do tipo
‘monotrilho’.
Importante registrar que diante da escassez de terra urbanizável no município, a aplicação do PEUC
em imóveis gravados como ZEIS de vazios assumiu um papel importante pelo seu potencial de
pressão sobre os proprietários desses imóveis, necessários à consecução da política habitacional
local que, durante o governo de Luiz Marinho, foi marcada por ampla atuação no território e larga
escala dos projetos de urbanização e provisão habitacional de interesse social.
No caso de São Paulo, conforme já exposto, o Prefeito Fernando Haddad reuniu as condições para a
revisão do PDE: diante um contexto mais propício, também pelo fato de que o setor imobiliário já
havia assimilado alguns avanços introduzidos no PDE/2002, como o Coeficiente de Aproveitamento
Básico e as ZEIS de vazios, e, com um conjunto mais heterogêneo de atores, o texto final do
PDE/2014 “foi pactuado por diferentes setores da sociedade, ganhando coerência e consistência”
(BONDUKI; ROSSETO, 2018, p.181). Ainda, segundo os autores, ambos protagonistas relevantes na
formulação e aprovação do PDE, tanto na sua concepção original em 2002 como na sua revisão a
partir de 2013:
A revisão de 2014 manteve os objetivos e a estratégia do PDE definidos em 2002,
garantindo uma continuidade, mas aperfeiçoou os instrumentos urbanísticos e sua
aplicação, beneficiando-se inclusive de experiências e iniciativa tomadas durante os
doze anos que separam os dois textos. (BONDUKI; ROSSETO, 2018, p.182)

No contexto do novo Plano Diretor, importa dizer que o PEUC foi alçado à condição de ferramenta
estratégica para o ordenamento territorial, para direcionar e induzir o crescimento urbano onde há
subutilização e infraestrutura instalada disponível, além de oferta de emprego, como nos Setores
Central e Orla Ferroviária e Fluvial, ambos na Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM).
Como no município de São Bernardo, cabe registrar também a importância da presença de quadros
técnicos ligados à Reforma Urbana, tanto na equipe de governo do Prefeito Haddad, como na
Câmara: a relatoria da revisão do PDE ficou a cargo do vereador Nabil Bonduki, eleito pelo PT, e
importante ator nesse processo, como será discutido na próxima seção.
No entanto, vale lembrar que, em São Paulo, o PEUC sempre ‘esteve presente’ nos governos do
campo progressista: apareceu pela primeira vez no projeto de lei do Plano Diretor elaborado no
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governo Luiza Erundina, em 1991, que não chegou a ser votado, mas suscitou importantes debates
no período; foi instituído no PDE aprovado em 2002, na gestão da Prefeita Marta Suplicy, e, em 2014,
sofreu adequações, mas manteve a finalidade vinculada ao ideário reformista de democratização do
acesso à terra e à moradia, pela previsão de sua aplicação nas ZEIS de vazios. É, portanto, o resultado
da luta pela Reforma Urbana que persistiu ao longo de pouco mais de 20 anos, entre as gestões Luiza
Erundina, Marta Suplicy e Fernando Haddad, diferentemente do que ocorreu nos municípios de
Maringá e São Bernardo do Campo.

7.1.2 Atores e perfil dos prefeitos
As três experiências contaram com a participação de atores-chave que foram responsáveis, em
grande medida, para que a aplicação do PEUC ‘saísse do papel’: em Maringá, o arquiteto que esteve
à frente da Secretaria de Planejamento e Urbanismo (SEPLAN), entre os anos de 2005 e 2010; em São
Bernardo do Campo, a dirigente responsável pelo Departamento de Planejamento e Urbanismo
(DPU), durante os dois mandatos de Luiz Marinho (2009-2016); e em São Paulo, o diretor do
Departamento do Controle da Função Social da Propriedade (DCFSP), de 2013 a 2017 251, além dos
vereadores José Police Neto (oposição) e Nabil Bonduki (situação).
Em Maringá, o ex-secretário da SEPLAN desempenhou papel relevante na experiência de aplicação
do PEUC: com forte influência no governo de Silvio Barros II, pode-se afirmar que o PEUC ‘entra’ na
agenda do governo por sua sugestão. Quadro técnico da área de planejamento urbano, do campo
‘conservador’ e ligado a administrações do Partido Progressista, o ex-secretário Guatassara integrou
o Conselho Nacional das Cidades como representante da frente nacional de prefeitos durante o
período que conduziu a SEPLAN. Naquela oportunidade, aproximou-se da agenda da Reforma
Urbana e dos instrumentos do EC durante as discussões travadas no Conselho e, segundo seu
depoimento, percebeu a importância do tema (BRAJATO, 2015).
Diante de reclamações recorrentes nos Conselhos, especialmente no CODEM, sobre o alto preço da
terra em Maringá, somadas a outros ‘gargalos’ para a política urbana, como a presença de grandes
vazios e a reduzida oferta de terra, de um lado, e o aumento da demanda diante do aquecimento do
setor imobiliário, por outro lado, o ex-secretário Guatassara sugeriu ao prefeito Silvio Barros II a
aplicação do PEUC como uma possível alternativa para o governo enfrentar o problema da oferta e
do preço da terra no município.
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Jurandir Guatassara Boeira, Claudia Virginia Cabral de Souza e Fernando Guilherme Bruno Filho, respectivamente. Os
três atores-chave foram entrevistados pela pesquisadora, em diferentes períodos, e os seus depoimentos estão
identificados na pesquisa como: Guatassara – entrevistado 12 (2015); Souza (2020) e Bruno Filho (2020).
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Um dos agentes do setor imobiliário local, quando indagado, em entrevista, sobre os possíveis
fatores que levaram a administração municipal a aplicar o PEUC, respondeu “ele [referindo-se ao exsecretário] era líder nacional do Ministério das Cidades e ele queria ser um espelho para o Brasil”
(Imobiliarista – Entrevistado 9, 2015 apud BRAJATO, 2015).
Segundo o ex-secretário, outros fatores também influenciaram a tomada de decisão, com destaque
para a pressão de parte do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão do Território (CMPGT)
para que o governo regulamentasse e aplicasse os instrumentos do EC previstos no Plano Diretor.
De acordo com seu depoimento, aplicar o PEUC, apenas, não era medida suficiente diante do
aumento da demanda por terra, e, portanto, ao mesmo tempo, a SEPLAN também promoveu as
alterações ocorridas no Plano Diretor em 2010, em um processo participativo contestado por
integrantes do CMPGT (BRAJATO, 2015). Tais alterações, conflitantes com os objetivos do PEUC
previstos no Plano Diretor, resultaram na ampliação das frentes de atuação do setor imobiliário.
O ex-secretário foi responsável pela coordenação da implementação da primeira etapa de aplicação
do PEUC, entre os anos de 2009 e 2010, desligando-se do governo do Prefeito Silvio Barros II no final
de 2010 e, dessa forma, não chegou a acompanhar a aplicação do IPTU progressivo no tempo, a
partir de 2011 252. Sua saída do governo contribuiu, em boa medida, para a transferência da gestão do
PEUC da SEPLAN para a Secretaria de Fazenda e Gestão (SFG), que acabou assumindo a aplicação do
instrumento e também do IPTU progressivo no tempo.
Já nos municípios de São Bernardo do Campo e São Paulo, os responsáveis diretos pelo delineamento
e implementação dos instrumentos eram quadros técnicos comprometidos com as pautas da
Reforma Urbana e com a aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Ainda, por sua trajetória
profissional, acumulavam expertise tanto na formulação como na implantação de políticas
progressistas. Esse é um diferencial importante em relação a Maringá.
Além disso, nos dois casos, as experiências foram conduzidas por dirigentes que já haviam
experimentado a utilização do PEUC em Santo André, experiência pioneira de aplicação do
instrumento no país, colocada em prática durante a gestão do Prefeito João Avamileno (2005-2008),
do Partido dos Trabalhadores. Portanto, havia acúmulo de conhecimento que se traduziu
principalmente no forte arcabouço jurídico que embasou as experiências, e na superação de gargalos
à implementação do instrumento.
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O Secretário da SEPLAN desligou-se da Prefeitura de Maringá para assumir a Superintendência de Urbanismo da
Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR), cargo que ocupou durante todo o primeiro mandato do Governador Beto
Richa (2011-2014).
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Em São Bernardo do Campo, após conduzir um amplo processo participativo que culminou com a
proposição de um novo Plano Diretor para a cidade, a ex-diretora do DPU, ciente do potencial e dos
possíveis gargalos inerentes à aplicação do instrumento, providenciou que fosse encaminhado à
Câmara, juntamente com o Plano Diretor, projeto de lei para regulamentação do PEUC. É importante
registrar que a ex-diretora conquistou a confiança de Luiz Marinho, tanto por seu trabalho durante o
primeiro mandato do prefeito, como também pela experiência trazida de Santo André, onde
trabalhou durante três administrações seguidas do PT, à frente do Departamento de Planejamento
Urbano (DPU). Pode-se afirmar que a aplicação do PEUC em São Bernardo do Campo está
relacionada diretamente à participação e presença da ex-diretora do DPU na equipe de governo do
Prefeito Luiz Marinho, uma vez que a atenção do Secretário da pasta de Planejamento e Obras
estava voltada para outras prioridades, como o projeto de revitalização da área central e a
viabilização da Operação Urbana Consorciada São Bernardo do Campo (OUC-SBC).
No caso de São Paulo, o ex-diretor responsável pela estruturação do DCFSP e pela condução da
implementação do PEUC no município havia participado das experiências realizadas na Região do
ABC: em Santo André, na condição de secretário-adjunto da pasta de Desenvolvimento Urbano e
Habitação, coordenou as etapas de planejamento, aplicação e monitoramento do PEUC, entre os
anos de 2005 e 2008 (Denaldi et al., 2015a); e, em São Bernardo do Campo, atuou como consultor do
DPU, tanto para apresentação do instrumento à equipe do Prefeito Luiz Marinho, como também
para formulação da legislação, principalmente, e colaboração na estruturação da implementação do
PEUC, durante os anos de 2011 e 2012 (SOUZA, 2020). Ou seja, o conhecimento e a experiência
acumulados nos dois municípios credenciaram o ex-diretor a assumir o DCFSP. Em meados de 2013,
já na condição de diretor, começou a montar o departamento e iniciou sua participação no processo
de revisão do Plano Diretor. Também contribuiu para a definição da estratégia que resultou na
revisão (e não na revogação), no próprio Plano Diretor, da lei do PEUC aprovada em 2010, que, em
boa medida, possibilitou o início da experiência na sequência da aprovação do PDE/2014, ainda no
segundo ano de gestão do Prefeito Fernando Haddad.
Em resumo, a vivência do ex-diretor, adquirida nas administrações do ABC paulista, foi fator
relevante para que a aplicação do PEUC fosse iniciada no município de São Paulo, ainda em 2014,
também, em alguma medida, pelo alcance e efeitos iniciais da experiência.
Além do diretor do DCFSP, dois atores do Poder Legislativo foram importantes para a realização da
experiência em São Paulo: os vereadores José Police Neto e Nabil Bonduki, representantes de
campos políticos opostos.
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José Police Neto, vereador de oposição à gestão do Prefeito Fernando Haddad e eleito pelo Partido
Social Democrata (PSD) em 2012 para o seu terceiro mandato consecutivo, foi responsável, conforme
já mencionado, pela proposição da regulamentação do PEUC, no período entre planos, e pela
emenda que incluiu o DCFSP na estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
(SMDU), no início da gestão Haddad. O vereador empenhou-se para a aprovação das duas
proposições na Câmara, especialmente pela ‘lei do PEUC’, utilizando todo seu capital político
acumulado durante o período em que foi líder do governo Kassab na casa (BRUNO FILHO, 2020;
CAMPOS, 2019). Na condição de ‘político do campo liberal’, como ele mesmo se declara (Campos,
2019), defende o cumprimento da função social da propriedade a partir do seguinte viés:
A função social da propriedade não vem exclusivamente para habitação, vem para
o desenvolvimento urbano. [...] Você trabalha com a função social da propriedade,
em especial para regular oferta e acesso à terra urbana. Pode ser a terra urbana
para empreender economicamente e pode ser a terra urbana para habitar
socialmente. (CMSP, 2013, p.51 apud FERNANDES, 2019, p. 32; grifo nosso)

Campos (2019) registra que Police Neto enxerga a retenção imobiliária como um mal que prejudica o
funcionamento do mercado, e, nesse contexto, entende que deve haver uma regulação do Estado
para favorecer as relações de troca e livre contrato, defendendo, assim, que os proprietários sejam
impelidos a dar um uso aos seus imóveis ociosos (NETO253, 2018 apud CAMPOS, 2019, p. 157-158).
Já Nabil Bonduki, vereador da ‘situação’ e eleito pelo PT, foi encarregado da relatoria da revisão do
Plano Diretor em 2014, função que já havia desempenhado na aprovação do PDE em 2002. O
vereador Nabil é um técnico importante do campo progressista, ligado à agenda da Reforma Urbana
e à academia, com experiência na formulação de políticas progressistas e compromisso com a
implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Segundo Bonduki e Rosseto (2018, p. 210):
A relatoria do PL na Câmara Municipal coube novamente ao vereador Nabil
Bonduki, que havia sido coordenador da área de Desenvolvimento Urbano do
Programa de Governo de Fernando Haddad.
O relator, após a sua participação no PDE DE 2002, havia contribuído na criação do
Ministério das Cidades, representado os vereadores e as entidades acadêmicas no
Conselho das Cidades, coordenado a elaboração de planos diretores participativos
em alguns municípios e integrado a equipe de capacitação de agentes públicos e da
sociedade no âmbito da campanha do Plano Diretor Participativo.

A experiência acumulada do vereador Nabil Bonduki influenciou e contribuiu para a formatação final
assumida pelo PDE/2014, que incluiu a regulamentação dos instrumentos indutores da função social
da propriedade e também, de forma articulada, a revisão da lei do PEUC. Sobre os avanços do novo
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Entrevista concedida por José Police Neto, em 01 de outubro de 2018, a Gustavo Campos, para sua dissertação de
mestrado intitulada “Função social da propriedade na escala da metrópole: construção de uma política fundiária e atuação
do Departamento de Controle da Função Social da Propriedade na cidade de São Paulo (2013-2016)”.
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plano, Bonduki e Rosseto (2018, p. 213) registram que o PDE/2014 avançou “até onde a Constituição
e o Estatuto da Cidade permitem em termos de legislação, respondendo às demandas históricas do
Movimento pela Reforma Urbana”.
Em síntese, os dois vereadores atuaram de formas distintas na direção da viabilização da aplicação
do PEUC no município, para o alcance, ressalta-se, de diferentes finalidades associadas ao
instrumento: alavancar o desenvolvimento econômico, principalmente (Police Neto) e implementar o
ideário reformista (Nabil Bonduki). Em sua essência, portanto, a experiência de São Paulo ‘carrega’ a
disputa pelos sentidos contraditórios de aplicação, defendidos por vereadores de diferentes campos
políticos.
De acordo com o relato dos dirigentes responsáveis diretos pelas experiências, nos três municípios, o
perfil dos prefeitos foi decisivo para que a implementação do PEUC ocorresse. Os três prefeitos
tinham em comum o fato de serem lideranças importantes, embora Marinho e Haddad, por suas
trajetórias pessoais e pela condição de ex-ministros de Estado254, alcançaram reconhecimento em
nível regional e até nacional, diferentemente do Prefeito de Maringá.
Segundo o ex-secretário da SEPLAN, o Prefeito Silvio Barros II, engenheiro civil reconhecido pela sua
atuação na área ambiental, reuniu bons técnicos em seu governo, e era receptivo e aberto a novas
ideias, o que foi determinante para aceitar sua sugestão de aplicar o PEUC.
Luiz Marinho gostava de enfrentar desafios e tinha a ambição de dar continuidade às políticas
progressistas implementadas pelo ex-prefeito Celso Daniel no município vizinho de Santo André, no
ABC paulista. Durante o período em que foi prefeito, também protagonizou a rearticulação regional
dos municípios por meio do fortalecimento do Consórcio Intermunicipal Grande ABC (SOUZA, 2020).
Segundo a ex-diretora do DPU:
[...] eu insisti muito com isso [referindo-se ao PEUC]. E aí eu encontrei um apoio
muito forte simplesmente na figura do Prefeito. O Marinho sempre gostou muito
de coisas novas e arrojadas. Para ele era um negócio que destacaria [...]. Poucos
municípios aplicaram, é um instrumento do Estatuto da Cidade [...]. (SOUZA, 2020)

Além disso, havia um incômodo do prefeito com os imóveis não utilizados, que estavam muito
presentes na região central, onde havia interesse da administração em realizar um projeto de
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Luiz Marinho foi ministro do Trabalho e Emprego e Previdência Social, entre os anos de 2005 e 2008. Tinha “proximidade
com o então Presidente Lula, fruto da vivência política e da trajetória semelhante – de sindicalistas a políticos, membros do
mesmo partido e residentes na cidade de São Bernardo do Campo” (LIMA, 2019). Fernando Haddad, acadêmico e quadro
político importante do PT, foi Subsecretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico durante a gestão da Prefeita Marta
Suplicy (2001-2004). Com rápida passagem pelo Ministério do Planejamento, ficou conhecido nacionalmente pela sua
gestão à frente do Ministério da Educação nos governos Lula e Dilma (2005-2012).
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revitalização e requalificação urbana. Em resumo, por seu perfil e pelo incômodo de Luiz Marinho
com os imóveis abandonados no centro da cidade, a diretora do DPU à época encontrou no prefeito
um forte aliado para a implementação do PEUC.
Segundo Bonduki e Rosseto (2018), Fernando Haddad assumiu a Prefeitura de São Paulo com a
questão urbana como ponto central de sua gestão. Para os autores, a crescente politização em torno
do tema foi um dos elementos que levaram o então candidato a prefeito, eleito em 2012, a colocar a
agenda urbana no centro de seu programa de governo. De acordo com os autores, Haddad adotou
como lema de campanha a frase ‘a vida melhorou da porta para dentro de casa, mas piorou da porta
para fora’, estabelecendo uma relação direta entre os avanços conquistados pelas classes média e
trabalhadora nos governos Lula e Dilma e o quadro de piora nas condições de mobilidade,
infraestrutura urbana e habitação e especulação imobiliária que ocorriam na cidade no início da
década de 2010 (BONDUKI; ROSSETO, 2018).
Diante da agenda assumida durante a campanha, e com perfil inovador, Haddad implantou políticas
setoriais importantes relacionadas à mobilidade e à apropriação do espaço público, e conseguiu
aprovar um plano diretor que consolidou os avanços significativos introduzidos de forma ainda
tímida no PDE/2002, incluindo os instrumentos indutores da função social da propriedade.
Diante da possibilidade de aplicar o PEUC, instrumento que o prefeito já conhecia desde as
discussões do Plano Diretor, o ex-diretor do DCFSP revelou que Fernando Haddad apoiou a realização
da experiência:
A maioria dos prefeitos com quem eu trabalhei, quando você apresenta uma coisa
mais ousada, eles falam: tudo bem, mas calma, vamos devagar. Você apresenta as
coisas pro Haddad e ele fala: está muito tímido, eu quero o dobro. Quanto você
está querendo notificar? Não, vamos aumentar essa notificação. Não tem
problema, aumenta isso aí, está pouco.
[...]. Ele queria que a gente desse mais resultados. Eu falava, tem isso, tem aquilo,
mas ele falava: mesmo com tudo isso, toquem...Ele queria fazer e acontecer e
queria ter resultados no território, transformações no território, mais rapidamente.
Olha a inteligência dele [...] ele sabia que para sustentar o instrumento a gente
tinha que ter rebatimento no território rápido: eu vou sustentar o instrumento com
a transformação no território, nem que seja uma rua, nem que seja uma quadra.
(BRUNO FILHO, 2020)

De acordo com o ex-diretor do DCFSP, Haddad assumiu os possíveis riscos porque não achava que
aplicar o PEUC seria um problema: “ele teve a sensibilidade de perceber que seria bom para o setor
imobiliário e que os agentes econômicos envolvidos na política fundiária gostariam, como realmente
gostaram” (BRUNO FILHO, 2020).
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Além dos atores-chave mencionados, outros atores também contribuíram para a realização das
experiências, com menor destaque, mas com relativa importância: em Maringá, o ex-secretário de
Fazenda e Gestão, o Cartório de Registro Imobiliário (CRI) e o Conselho Municipal de Planejamento e
Gestão do Território (CMPGT); e, em São Paulo, o Ministério Público Estadual (MPE).
A partir de 2011, os dirigentes responsáveis pela condução do PEUC em Maringá, dentro da equipe
de governo, mudaram: com a saída do ex-secretário da SEPLAN, o Secretário da Fazenda e Gestão
(SFG) assumiu a coordenação da implementação do PEUC, fato que acabou favorecendo o viés
arrecadatório que conduziu a segunda etapa de aplicação do instrumento no município 255.
O Cartório de Registro de Imóveis (CRI) foi um importante ‘aliado’ na viabilização das notificações em
Maringá, apesar de impor ao município uma exigência não prevista na legislação federal: como
condição para a averbação das notificações extrajudiciais nas matrículas dos imóveis, o CRI
determinou que a entrega das notificações fosse realizada por funcionário do Cartório de Títulos e
Documentos. Se por um lado, a exigência do CRI não encontra amparo legal, por outro lado, resolveu
um gargalo administrativo, contornando a falta de funcionários e superando também problemas com
a desatualização das informações do cadastro imobiliário municipal. A ‘terceirização’ adotada em
Maringá facilitou tanto a entrega quanto a averbação das notificações extrajudiciais pelo CRI,
possibilitando, em última instância, o alcance da escala assumida pela experiência de aplicação do
PEUC no município.
Em Maringá, parte dos integrantes do CMPGT, em sua primeira composição, exerceu forte pressão
sobre o governo para que o Plano Diretor e também os instrumentos do EC previstos no plano
fossem aplicados. A cobrança contínua do grupo de oposição a Silvio Barros II no Conselho, formado
por representantes da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e do Observatório das Metrópoles /
Núcleo Maringá, e por vereadores do campo progressista, acabou contribuindo também, em certa
medida, pela decisão de aplicação do PEUC no município. Depoimento do ex-secretário da SEPLAN
corrobora tal afirmação:
Outro fator importante [para a aplicação do PEUC] foi a implantação do CMPGT, e
no Conselho havia uma pressão muito forte no sentido de cobrar o PD, de cobrar
os instrumentos e eu entendia muito bem aquela linguagem porque eu vivia em
Brasília, no Conselho lá em Brasília, e lá em Brasília eu era estilingue e Maringá eu
estava vidraça, então [...], eu sabia o que era o jogo, o que estava acontecendo. Lá
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O rearranjo de competências entre secretarias deu-se em função de um processo de fortalecimento de alguns
secretários dentro da administração: o secretário da Fazenda, que respondia também pela Gestão, era mais próximo do
Prefeito Silvio Barros II e integrava o núcleo decisório do governo. Além disso, o sucessor do ex-secretário que veio a
assumir a SEPLAN em 2011, não tinha formação ou experiência profissional na área de planejamento urbano (GUATASSARA
– entrevistado 12, 2015 apud BRAJATO, 2015).
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definindo políticas, aqui implementando políticas e vivendo esse turbilhão político
que puxava pra lados distintos.
Nós tínhamos um grupo muito forte dentro do Conselho que era ligado à
Universidade [se referindo à UEM] e ligado ao Observatório das Metrópoles, era
um grupo crítico que ia mesmo pra fazer a crítica às ações da administração.
(GUATASSARA - entrevistado 12, 2015 apud BRAJATO, 2015)

Contudo, apesar da relevância da pressão de parte do CMPGT, presume-se que o PEUC não teria sido
aplicado se o Prefeito não conseguisse o apoio (necessário) dos setores reunidos no CODEM: é na
arena que congrega representantes dos setores empresariais locais que as decisões importantes para
o município são debatidas e deliberadas.
Na experiência de São Paulo, pode-se dizer que o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE),
por meio da Promotoria de Habitação e Urbanismo, tem desempenhado papel fundamental. Em
2013, antes mesmo do inicio da aplicação do PEUC, diante do aumento do número de ações de
reintegração de posse na área central e do agravamento do déficit habitacional, o MPE instaurou
inquérito com o objetivo de identificar e monitorar as ações do município relacionadas à
implementação do PEUC e sucedâneos, diante de seu potencial para o cumprimento do direito à
moradia (MPE, 2019)256. De acordo com o ex-diretor do DCFSP, a partir da criação do departamento,
a Promotoria passou a cobrar o início das notificações:
[...] o que havia sim era uma certa pressão do MP para que notificássemos.
Ela [referindo-se à promotora] foi até bastante compreensiva pelo fato de que a
gente estava estruturando o departamento. A pessoa que não conhece a
administração, o departamento foi criado hoje, daqui a um mês tem que estar
notificando. Calma, não é assim e não queremos que seja assim. Ela foi muito
racional, muito inteligente: “Tá bom, então estruturem, e assim que tiver
estruturado, eu quero os resultados”. (BRUNO FILHO, 2020)

A partir de 2014, com a experiência já em curso, o MPE seguiu acompanhando e cobrando, de forma
sistemática, a aplicação do instrumento, inclusive indicando imóveis prioritários para o DCFSP
notificar (BRUNO FILHO, 2020). Com a alternância administrativa, conforme já mencionado, o
desempenho do Ministério Público assumiu maior relevância: há indícios de que o monitoramento e
a cobrança constantes do MPE têm contribuído tanto para a manutenção como também para o ‘não
‘esvaziamento’ da experiência de aplicação dos instrumentos em São Paulo.
Por fim, é importante registrar o papel do Poder Legislativo na aplicação do PEUC nos três
municípios. Diferentemente do que ocorreu em São Paulo, o Poder Legislativo não teve papel de
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Segundo depoimento de promotora entrevistada pela pesquisadora, tal inquérito sobre o PEUC constitui-se em
procedimento habitual do MPE, que também acompanha a implementação de todos os outros instrumentos urbanísticos.
Por exemplo, há um inquérito para cada uma das OUCs do município, para a verificação do cumprimento dos percentuais
mínimos estabelecidos para a produção de HIS em cada perímetro das Operações Urbanas.
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destaque no município de São Bernardo. Já em Maringá, a atuação dos vereadores pode ser
resumida em duas ações pontuais relacionadas à regulação do IPTU progressivo no tempo: em 2014,
com a proposição e aprovação de lei visando à suspensão temporária da cobrança do IPTUp 257 e, em
2017, com a apresentação de emendas ao projeto de lei suspensiva do Prefeito Ulisses Maia, que
objetivava a interrupção da cobrança das alíquotas de progressividade no tempo para todos os
imóveis incluídos no PEUC, a partir do exercício fiscal de 2018. Tais emendas foram aprovadas e
implicaram na manutenção da cobrança de IPTUp para imóveis com área superior a 20 mil metros
quadrados em setores com oferta de infraestrutura urbana, ou seja, resultaram na impossibilidade
de suspensão total da aplicação do imposto progressivo como pretendia o Poder Executivo à época.

7.1.3 Continuidade x descontinuidade política: permanência e alternância
administrativa
Os efeitos do PEUC demandam certo período de tempo para acontecer. Diante dessa condição, a
continuidade política importa: nos casos em que ocorre alternância administrativa, há maior
potencial de interrupção ou esvaziamento da aplicação dos instrumentos.
Dos três municípios, Maringá foi o único que acumulou duas administrações seguidas do mesmo
partido à frente da condução (da aplicação) do PEUC: a continuidade política possibilitou que um
único grupo aprovasse um novo plano diretor, promovesse sua revisão e iniciasse e acompanhasse a
aplicação do PEUC e do IPTU no tempo, de forma ininterrupta, por oito anos consecutivos (20092016). Após a tomada de decisão pelo início da experiência, tal condição foi fator decisivo para que a
aplicação do PEUC não fosse interrompida, ainda que assumisse outro viés. Também garantiu que
Maringá fosse o primeiro município do país, no período pós-EC, a aplicar o IPTU progressivo no
tempo. Em 2016, partido de oposição venceu as eleições, interrompendo um ciclo de 12 anos do PP à
frente da administração municipal.
Em São Bernardo do Campo e São Paulo, as experiências foram marcadas pela alternância
administrativa, após seu início. Nos dois casos, os partidos da ‘situação’ perderam as eleições
municipais em 2016, e foram substituídos por candidatos eleitos por partidos de oposição. Observouse um ‘esvaziamento’ da aplicação do PEUC, em maior grau em São Bernardo do Campo, onde a
experiência foi praticamente interrompida, e em menor grau em São Paulo.
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Proposição e aprovação da Lei Complementar nº 1.007, de 29 de dezembro de 2014 (MARINGÁ, 2014b), que instituiu
suspensão temporária (por três anos) da cobrança do imposto progressivo no tempo para os imóveis passíveis de PEUC que
atendessem simultaneamente às seguintes condições: possuir área de até 121.000m² (cento e vinte e um mil metros
quadrados) e manutenção de produção regular de hortifrutigranjeiros.
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Em resumo, a partir de 2017, houve alternância administrativa nos três municípios, que resultou em
diferentes implicações para as experiências em curso.
Em Maringá, a eleição de Ulisses Maia do PDT colocou-se, inicialmente, como um possível ponto de
inflexão em relação aos rumos da política urbana, notadamente no que diz respeito ao PEUC. Havia
expectativas da equipe técnica local em relação a: (i) criação do Instituto de Planejamento e Pesquisa
de Maringá (IPPLAM), com gestão ‘independente’ a cargo de novo corpo diretivo, que assumiria
parte das atribuições da SEPLAN, especialmente aquelas relacionadas à implementação dos
instrumentos; e, (ii) suspensão da aplicação do PEUC e do IPTUp, para avaliação tanto dos resultados
como de uma possível retomada, a partir de nova base institucional, com o Plano Diretor revisado e
sob a coordenação do IPPLAM. Contudo, tais expectativas não se confirmaram totalmente: o IPPLAN
foi criado em 2018 e assumiu parte das competências da SEPLAN; no entanto, com pouco mais de
um ano de existência, a gestão do instituto de planejamento ficou a cargo de arquiteto com forte
ligação com o setor imobiliário local: ex-presidente do CODEM e articulador do empreendimento
‘Novo Centro Cívico Eurogarden’ 258. Ainda, a aplicação do IPTUp foi suspensa, mas apenas
parcialmente, diferentemente da ideia inicial do governo: embora os problemas decorrentes da
aplicação dos instrumentos tenham reduzido de forma substancial, não foram eliminados
totalmente.
Já em São Bernardo do Campo e São Paulo, os prefeitos do campo progressista (Partido dos
Trabalhadores) foram substituídos por prefeitos do campo mais conservador (Partido da Social
Democracia Brasileira)259,, alinhados com políticas neoliberais e apoiados por grupos políticos de
oposição ao PT. Diante do novo cenário, a política urbana passou a priorizar outros instrumentos, em
detrimento do PEUC e do IPTU progressivo no tempo.
No caso de São Paulo, contudo, o contexto é diferente: há o acompanhamento do MPE, que continua
monitorando as ações do município relacionadas à aplicação do PEUC. É possível supor que, na
ausência dessa condição, a experiência poderia ter sido esvaziada totalmente, o que não aconteceu.
Vale registrar que a SMDU encaminhou no final de 2019 a contratação de estudos técnicos para (i)
aprimoramento do levantamento do ‘estoque ocioso’ nos perímetros centrais, e também para (ii)
implementação de sistema de informações e monitoramento relacionados à experiência de aplicação
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Trecho de nota do Observatório das Metrópoles / Núcleo Maringá sobre a substituição do antigo diretor-presidente do
IPPLAM: “[...] o novo diretor-presidente que ora assume o IPPLAM, historicamente, sempre se posicionou em favor de
interesses que favorecem a especulação imobiliária e os interesses do mercado”. Disponível em:
https://angelorigon.com.br/2018/12/10/substituicao-no-ipplam-causa-estranheza-e-preocupacao-diz-nota-doobservatorio-das-metropoles/. Acesso em 16 out. 2019.
259Orlando Morando e João Dória / Bruno Covas, respectivamente.
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do PEUC em curso no município. Tais encaminhamentos podem representar tanto uma resposta da
Secretaria às cobranças do Ministério Público, de acordo com a promotora entrevistada, como
também indicar uma possível retomada da aplicação do PEUC em São Paulo, diante da mudança de
secretários ocorrida na Prefeitura de São Paulo, a partir de 2019.
Em suma, apesar da alternância administrativa, em nenhum dos três casos as experiências foram
interrompidas totalmente: São Paulo continuou a notificação para PEUC, apesar da redução do ritmo
e, nos casos de Maringá e São Bernardo do Campo, ocorreu lançamento de IPTU progressivo no
tempo sobre imóveis notificados para PEUC, até o exercício fiscal de 2019.

7.2 Condicionantes Institucionais: o ‘arranjo’ em torno do PEUC
Para aplicar o PEUC, é necessário que haja um arranjo institucional mínimo, isto é, um “conjunto de
regras, mecanismos e processos que definem a forma particular como se coordenam atores e
interesses na implementação de uma política pública específica” (PIRES; GOMIDE 260, 2016 apud
FERNANDES; FERREIRA, 2019; SILVA; 2019). Para a discussão transversal apresenta a seguir, o arranjo
mínimo corresponderá às condições normativas que respaldaram as experiências e à estrutura de
implementação que possibilitou a aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo nos três
municípios.

7.2.1 Condições normativas: fragilidade x consistência
A Tabela 7.1 registra o conjunto normativo correspondente à regulação da aplicação dos
instrumentos em cada um dos três municípios.
Tabela 7.1 – Maringá, São Bernardo do Campo e São Paulo: legislação aprovada para aplicação dos
instrumentos
MUNICÍPIO

PLANO
DIRETOR

LEI ESPECÍFICA
PEUC

MARINGÁ (PR)

LC 632/2006
LC 799/2010

SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)

LEI 6.184/2011

LEI 6.186/2011

SÃO PAULO (SP)

LEI 16.050/2014

LEI 15.234/2010

DECRETO MUNICIPAL
IPTUp

PEUC

IPTUp

DECRETO 18.437/2013

DECRETO 19.110/2014

DECRETO 55.638/2014

DECRETO 56.589/2015

LC 827/2010
LEI 6.324/2013

Fonte: Elaboração própria a partir de informações municipais (2020).
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PIRES, Roberto R. C.; GOMIDE, Alexandre D. Á. Burocracia, Democracia e Políticas Públicas: Arranjos Institucionais de
Políticas de Desenvolvimento. Texto para discussão, n. 1940, (65p.), 2014.
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Do ponto de vista das condicionantes normativas, observou-se que, dos três municípios, Maringá é o
único que apresenta uma condição frágil: contrariando a determinação federal, aplicou o PEUC sem
aprovar lei específica e contou apenas com as disposições reguladoras do instrumento contidas no
Plano Diretor aprovado em 2006 e em sua revisão posterior. Além disso, segundo Denaldi et al.
(2015a), o município aprovou regramento específico para o IPTU progressivo no tempo (IPTUp) que
traz inconsistências e incorre em irregularidades, especialmente quanto ao cálculo das alíquotas de
progressividade, que não respeitam os limites de aumento anual impostos pelo EC, conforme
registrado no Capítulo 6. A implementação dos instrumentos também não contou com decretos
regulamentadores, o que deixou ‘em aberto’ uma série de procedimentos administrativos e arranjos,
que não foram objeto nem do plano e nem da lei do IPTUp 261, comprometendo os resultados e
fragilizando a experiência.
Já nos municípios de São Bernardo do Campo e São Paulo, o cenário era diferente: os instrumentos,
que já constavam dos (primeiros) planos aprovados no período pós-EC, foram revisados e adequados
à política urbana instituída pelas gestões Marinho e Haddad, respectivamente. Em São Bernardo do
Campo, ganharam maior concretude e, em São Paulo, foram aperfeiçoados. Ainda, a expertise
acumulada dos responsáveis diretos pela implementação dos instrumentos, nos dois casos,
conforme já registrado, resultou na formulação e aprovação de arcabouço jurídico consistente. Ou
seja, havia o reconhecimento da importância dessa condicionante como fator preponderante para o
êxito das experiências. Em outras palavras, buscou-se, de um lado, detalhar os procedimentos
administrativos e, por outro lado, não deixar ‘lacunas’ que pudessem implicar na contestação judicial
da aplicação dos instrumentos, por parte dos proprietários notificados, com base em fragilidades ou
inconsistências relacionadas ao embasamento legal, como ocorreu em Maringá. Em São Paulo, essa
preocupação era ainda mais acentuada: o ex-diretor do DCFSP, segundo seu próprio relato, ciente de
que se tratava de experiência relevante na cena nacional, pela importância e visibilidade do
município, tomou todos os cuidados e providências para que os instrumentos não fossem
“queimados logo na largada”, o que poderia ocorrer caso houvesse um número muito grande de
ações judiciais contra o município:
Eu pensava assim [...]: pra gente sustentar o instrumento, a gente tinha que ter
poucas contestações judiciais. Você notifica 1300 imóveis e só seis questionam
judicialmente e nenhum deles tem resultado, eu tenho um cartão de visita, tá aqui
[...]

261

Dentre os quais destacam-se: arranjo institucional mínimo e atribuição de competências dos órgãos envolvidos em sua
aplicação, procedimentos administrativos e papel do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão do Território (CMPGT)
no acompanhamento, controle e deliberações sobre questões pertinentes ao PEUC, comprometendo a participação e o
controle social em sua implementação (BRAJATO, 2015).
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Só seis, e nenhuma mandando suspender a notificação. Pelo menos até o meu
tempo. (BRUNO FILHO, 2020)

Ainda em relação às condicionantes normativas, há dois aspectos importantes que merecem
destaque nas experiências: a instituição do PEUC nos planos diretores, e a aprovação da ‘lei
específica’ nos municípios de São Bernardo do Campo e São Paulo.
A previsão do PEUC no plano diretor é o ponto de partida para a implementação dos instrumentos e,
nos três casos, a sua instituição não se constituiu no foco de maior polêmica durante o processo de
discussão e aprovação dos planos. Tanto em São Bernardo do Campo como em São Paulo, outros
instrumentos despertaram maior atenção dos segmentos envolvidos na disputa pelo texto final do
plano diretor, especialmente a delimitação das ZEIS de vazios e a instituição dos coeficientes de
aproveitamento básico e máximo (BONDUKI; ROSSETO, 2018; SOUZA, 2020). No caso de Maringá,
conforme já registrado, os setores ligados ao mercado imobiliário conseguiram barrar a delimitação
de ZEIS de vazios no plano, mas deixaram ‘passar’ o PEUC. Pode-se supor que por não ser um
instrumento autoaplicável, demandando norma reguladora específica, o PEUC sofra menos
resistência que outros instrumentos de aplicação imediata. Em resumo, nos três casos, a instituição
das ZEIS, mas principalmente a sua delimitação, incomodaram mais que o PEUC.
A partir da previsão no Plano Diretor, a regulamentação por meio de lei específica complementa as
exigências normativas estabelecidas pela CF e EC para a aplicação dos instrumentos.
São Bernardo do Campo conseguiu aprovar a lei específica na sequência da aprovação do plano
diretor. A ideia de aprovar a lei do PEUC junto com o plano partiu da própria ex-diretora do DPU,
com base nos gargalos enfrentados no município de Santo André 262:
Como eu já tinha muito o olho no PEUC, a gente aprovou a lei do Plano Diretor, a
lei 6.184, e, dois dias depois, a gente aprovou a lei do PEUC, já prevendo a eventual
necessidade ou questionamento do PEUC, ele já saiu regulamentado na lei 6.186.
(SOUZA, 2020)

Em outras palavras, em São Bernardo do Campo, a lei especifica foi aprovada no ‘bojo’ do Plano
Diretor, o que pode ser interpretado como uma estratégia assertiva. Vale lembrar que a aprovação
da lei ocorreu em um momento político desfavorável do Prefeito e, pode-se supor que alguns fatores
tenham contribuído para tal resultado positivo em cenário adverso, como por exemplo, tramitação
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Na experiência pioneira de aplicação do PEUC em Santo André, não houve regulamentação do instrumento por meio de
lei específica, o que foi avaliado posteriormente como um ponto frágil da experiência pelos próprios responsáveis pela
implementação.
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conjunta da lei do PEUC com o Plano Diretor; o fato de a lei ‘reproduzir’ o conteúdo do plano na
íntegra, ou até mesmo pelo período do ano em que a lei foi colocada em votação 263.
Já em São Paulo, foi diferente: a lei específica aprovada entre as gestões Marta e Haddad, no período
‘entre planos’, foi revisada, posteriormente, no âmbito da revisão do PDE. Em suma, com a
aprovação do PDE/2014, São Paulo passa a contar com lei reguladora do PEUC, de autoria de Police
Neto (PSD, ex-PSDB), mas com conteúdo de autoria da gestão Haddad (PT).
Seja como for, ainda que por caminhos diversos, os dois municípios conseguiram vencer etapa
importante para a implementação do PEUC, contando com embasamento legal determinado por lei
federal e, portanto, com maior segurança jurídica para respaldar as experiências colocadas em
prática, na direção contrária do que ocorreu em Maringá.

7.2.2 Estrutura de implementação
A estrutura de implementação constitui-se tanto (i) do setor responsável direto pelo PEUC, isto é,
aquele que responde dentro da esfera de governo pela implementação do instrumento, que envolve
as etapas de planejamento, aplicação e monitoramento e controle, como também (ii) da articulação
e participação de outros setores, departamentos, órgãos e secretarias nas etapas de implementação.
Diferentemente das condicionantes normativas, os municípios apresentaram estruturas de
implementação diversas.
No caso de Maringá, durante a etapa de aplicação que alcançou maior escala, a segunda etapa, a
implementação do PEUC ficou sob a responsabilidade direta da Gerência de Tributos, na Secretária
de Fazenda e Gestão (SFG)264. Tal setor incorporou às suas atividades rotineiras de lançamento e
gestão de impostos municipais, como o IPTU e o ITBI, também as atividades relacionadas ao PEUC e
ao IPTUp, instrumentos de natureza urbanística e extrafiscal. Ou seja, a Gerente de Tributos e alguns
funcionários do setor passaram a se dividir entre as velhas e as novas atribuições, sem o
conhecimento e a experiência necessários para desempenhar tal tarefa. Em suma, havia uma
estrutura que respondia pelos instrumentos, mas não era uma estrutura específica e adequada para
essa finalidade, e estava atrelada à SFG. A Gerencia de Tributos, apesar da sua limitação técnica e
administrativa, conseguiu realizar procedimentos mínimos necessários à realização das notificações e
lançamento do IPTUp. Contudo, não implantou sistema dinâmico para registro das ações dos
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O Plano Diretor foi aprovado em 21 de dezembro de 2011, e a lei do PEUC em 27 de dezembro de 2011.
Não há informações registradas disponíveis sobre aspectos da primeira etapa de aplicação do PEUC no município,
incluindo a estrutura de implementação. A partir do depoimento do ex-secretário, é possível supor que tenha ficado sob a
responsabilidade direta do gabinete da Secretaria de Planejamento e Urbanismo (SEPLAN).
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proprietários notificados, para monitoramento e controle dos efeitos do PEUC. Esse fato, somado ao
afastamento do setor de planejamento urbano, fragilizou e comprometeu o alcance da experiência
no município, do ponto de vista das finalidades urbanísticas 265. Ou seja, ainda que insuficientemente
estruturada, a experiência ‘funcionou’, mas na direção de outras finalidades.
Em São Bernardo do Campo, as atividades relacionadas à aplicação do PEUC foram desenvolvidas por
um grupo de funcionários do Departamento de Planejamento Urbano (DPU), da Secretaria de
Planejamento Urbano e Ação Regional (SPUAR): o setor que respondia pela aplicação dos
instrumentos também acumulava outras atribuições, isto é, não era uma estrutura específica com
uma finalidade única. Entretanto, diferentemente de Maringá, contava com servidores qualificados,
um deles com dedicação exclusiva ao PEUC, além da supervisão e coordenação direta da diretora do
departamento, urbanista com vasta experiência no campo do planejamento urbano e quadro técnico
comprometido com a agenda da Reforma Urbana, como já registrado na seção anterior.
A experiência de São Paulo, por sua vez, foi a única que contou com um departamento exclusivo
voltado à aplicação de instrumentos indutores da função social da propriedade, o Departamento de
Controle da Função Social da Propriedade (DCFSP). O departamento, criado durante a reforma
administrativa realizada no início da gestão do Prefeito Fernando Haddad, e inserido na estrutura da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU)266, foi estruturado pelo próprio ex-diretor,
entre meados de 2013 e o final de 2014, quando teve início a primeira rodada (ou o primeiro piloto)
de notificações no município. O ex-diretor revelou em entrevista à pesquisadora que teve
autonomia, tanto da direção da SMDU como do Prefeito Fernando Haddad, para estruturar o DCFSP
e definir os fluxos e processos administrativos necessários à aplicação do PEUC, segundo seus
critérios e de acordo com o processo de prospecção e notificação dos imóveis, também com base na
sua experiência acumulada nos municípios da região do ABC paulista.
[...] discutimos os procedimentos e fizemos a estrutura a partir dos procedimentos,
e não o contrário; distribuição horizontal, uma das vantagens do DCF foi a maneira
como a gente se estruturou, do ponto de vista administrativo. Todo mundo podia
vistoriar, uma equipe multidisciplinar (sociólogos, geógrafos, advogados), por
competências e não por atribuições. Eu tinha como meta fazer um departamento
que inovasse não apenas na política que ele estava aplicando, mas que ele tentasse
também ser uma experiência administrativa diferente. (BRUNO FILHO, 2020)
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Vale lembrar que a gerência de tributos não dispunha sequer da espacialização dos imóveis notificados na segunda
etapa de aplicação do PEUC.
266 Com a reforma administrativa ocorrida em 2013, a SMDU teve seu número de departamentos aumentado de três para
cinco: além do DCFSP, o Departamento de Gestão do Patrimônio Imobiliário (DGIP), já existente, foi transferido para a
estrutura da SMDU. Segundo Fernandes (2019), com o DCF e o DGIP, a Secretaria, que tinha como função a elaboração e
revisão da legislação urbanística, passou a assumir também funções de gestão.
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Contudo, também apontou as dificuldades inerentes à implementação desse instrumento
especificamente em uma cidade com as dimensões e a importância de São Paulo:
Tinha expertise, mas era São Paulo. É outra importância, é outra postura, eu fiquei
abismado com o formalismo. Não, porque o prazo é esse, porque tem que ser
assim... (BRUNO FILHO, 2020)267

De acordo com Fernandes e Ferreira (2019, p. 8), o DCFSP “foi criado a partir da concepção de
trabalho multidisciplinar” e contou em seu quadro técnico com “profissionais de diferentes áreas
relacionadas ao urbanismo entre eles: arquitetos, geógrafos, advogados e sociólogos”. O
departamento foi estruturado em três divisões técnicas – ‘Divisão de Gestão de Informações
Territoriais’, ‘Divisão de Análises Edilícias e Vistorias’, e ‘Divisão Jurídica -, que se responsabilizaram
por um conjunto de ações voltadas à aplicação do PEUC, dentre as quais: prospecção e
cadastramento dos imóveis com potencial ociosidade; análises e diligências sobre os indícios de
ociosidade; consulta jurídica e situação cartorial; notificação; averbação; e, monitoramento e
controle do cumprimento das obrigações (FERNANDES; FERREIRA, 2019).
A possibilidade de estruturação do DCFSP em momento anterior ao início da aplicação do PEUC,
somada às exigências contidas no Plano Diretor quanto à transparência das informações relacionadas
à aplicação dos instrumentos, resultou na implantação de algumas ferramentas pelo departamento,
ainda que com limitações, para registro, monitoramento, controle e especialmente publicização
mensal das ações dos proprietários no período posterior às notificações, o que não ocorreu nos
outros dois municípios. A ‘visibilidade’ dada à aplicação do PEUC pode ser lida como um importante
avanço da experiência, e pode ter contribuído também para que não fosse esvaziada na mudança de
gestão. Diante da estruturação de São Paulo para aplicar o PEUC, pode-se afirmar que, dos três
municípios, foi o que mais avançou nesse sentido.
Outro aspecto relevante referente à estrutura de implementação diz respeito à entrega das
notificações, que contou com procedimentos diferentes nos três municípios: Maringá delegou a
tarefa para o Cartório de Títulos e Documentos, por exigência do Cartório de Registro de Imóveis; em
São Bernardo do Campo, no início, as notificações eram realizadas pelos fiscais de obra, mas na
sequência, foram assumidas por funcionários do DPU 268; em São Paulo, havia um revezamento entre
funcionários do DCFSP, isto é, todos os funcionários realizavam a tarefa de notificar, inclusive o
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Diante das colocações do ex-diretor, pode-se supor que haveria muita dificuldade de aplicação do PEUC se ele integrasse
a estrutura de outro departamento já existente, isto é, a criação de um novo departamento para cuidar exclusivamente
desses instrumentos contribuiu para que os fluxos e procedimentos alcançassem agilidade.
268 De acordo com Souza (2020), os fiscais de obra começaram a notificar, mas, diante de informação privilegiada,
“passaram a avisar empreendedores ou proprietários e postergavam notificações a seu critério, fazendo um ‘não-trabalho’,
trabalhando muito mais para o mercado”.
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diretor do departamento. Contudo, o ex-diretor lamentou o fato de não ter se empenhado na
efetivação de uma parceria com as subprefeituras, pois os proprietários notificados estavam todos
concentrados em apenas seis do total de 39 Subprefeituras, fato que teria reduzido o tempo
dedicado pela sua equipe à realização dessa tarefa.
A análise e compreensão da estrutura de implementação dos instrumentos nos municípios demanda
também compreender o nível de participação de outros setores ou secretarias nas etapas de
aplicação e também identificar se houve articulação do PEUC com outros programas em andamento
nos municípios Estudo de Caso.
Em São Bernardo do Campo foi possível observar maior proximidade e articulação do setor
responsável pelo PEUC, o DPU, com secretarias afins, como a Secretaria de Habitação, por sua gestão
sobre as ZEIS de vazios, que foram todas notificadas; com a Secretaria de Finanças, para ajustes e
definição de procedimentos para o lançamento das alíquotas progressivas do IPTUp; e também com
a Procuradoria do município, que deu suporte para as impugnações administrativas, mas também
para toda a experiência em seu conjunto. É importante registar que, segundo a ex-diretora do DPU, a
‘relação’ institucional funcionava melhor com outras secretarias do que dentro da própria SPUAR:
funcionários do departamento de aprovação de projetos, que participavam dos fluxos do PEUC
dentro da secretaria, demonstravam resistência à aplicação dos instrumentos 269.
Já em Maringá, a articulação com outras secretarias e órgãos foi menor. Houve participação ativa da
Procuradoria Geral do município (PROGE) 270, que foi bastante acionada diante das impugnações e
recursos administrativos, mas também em função das ações judiciais interpostas pelos proprietários
notificados. Por outro lado, a SEPLAN, diferentemente das outras experiências, desempenhou papel
coadjuvante, respondendo apenas aos questionamentos de proprietários, de ordem urbanística, por
meio de manifestações em processos administrativos ou mesmo no CMPGT.
Em São Paulo, a participação de outros setores no processo de aplicação do PEUC se deu
principalmente a partir da própria estrutura administrativa da SMDU, por meio de outros
departamentos da secretaria que disponibilizaram informações ao DCFSP, como também por meio
do corpo jurídico da Procuradoria responsável pelo suporte à SMDU. Ainda, houve uma aproximação
importante com a Secretaria de Finanças, que forneceu ao DCFSP as informações contidas no
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Um dos casos relacionados à resistência do departamento diz respeito ao prazo de validade dos alvarás emitidos para
imóveis notificados: mesmo com orientação expressa da Procuradoria para redução do prazo, de quatro para dois anos,
para compatibilização com os prazos do PEUC, os funcionários ‘esqueciam’ da orientação e mantinham a validade com
maior prazo, o que implicava na necessidade de acompanhamento constante por parte do DPU.
270 Desde a primeira etapa, na definição de procedimentos para as notificações e averbações, como também durante a
discussão da regulação do IPTUp (BRAJATO, 2015).
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cadastro imobiliário, necessários à formulação do banco de dados dos imóveis passíveis de PEUC no
município. Em relação aos órgãos ligados à habitação, houve uma tentativa de parceria com a
COHAB, no início da experiência, mas que não prosperou. A aproximação efetiva com a Secretaria de
Habitação (SEHAB) se deu apenas no final do mandato de Fernando Haddad, quando o secretário da
pasta, ligado ao PP, foi substituído pelo arquiteto João Withaker:
Antes do João, não com SEHAB, com COHAB, mas não evoluiu. O Secretário era do
PP. As coisas só andaram bem com a chegada do João Whitaker. Final de 2015. Aí a
gente avançou. A equipe coesa, a equipe que ele traz conhecia o instrumento. Mas
menos do que eu gostaria. (BRUNO FILHO, 2020)

Alguns outros aspectos sobre a estrutura de implementação também merecem registro. O primeiro
deles diz respeito ao papel exercido pelos cartórios nas três experiências. Em São Bernardo do
Campo e São Paulo, houve uma relação bastante próxima dos cartórios de registro de imóveis, os
CRIs, com o DPU e o DCFSP, respectivamente. Nos dois casos, os cartórios contribuíram para a
realização da experiência, mas, em São Paulo, a cooperação pareceu maior, segundo o relato do exdiretor do DCFSP:
O presidente da ARISP271 facilitou o acesso a todos os dados on line, ele até usou a
gente como uma espécie de laboratório, além de a gente ter a matrícula, a gente
conseguiu mandar, em alguns cartórios, os pedidos de averbação on line. Parceiro
fantástico. (BRUNO FILHO, 2020)

Contudo, foi em Maringá que os cartórios alcançaram maior protagonismo, tanto o CRI, por exigir
procedimento ‘próprio’ para realizar a averbação das notificações, como o Cartório de Títulos e
Documentos, que acabou responsabilizando-se pela entrega das notificações extrajudiciais. Diante da
experiência de Maringá, pode-se concluir que no outros dois municípios, os cartórios
desempenharam apenas o papel reservado a eles pela legislação federal, qual seja, a realização da
averbação das notificações.
Em relação às instâncias participativas voltadas à política urbana, observou-se que apenas em
Maringá coube papel de destaque ao CMPGT, conforme já registrado, que acabou contribuindo para
que o PEUC fosse aplicado, diferentemente do que ocorreu nos outros dois municípios, onde os
conselhos participaram pouco da fase inicial de implementação dos instrumentos. Pode-se dizer
também que, em São Bernardo do Campo e São Paulo, os conselhos tiveram menor influência sobre
os rumos do PEUC272 e, em Maringá, por outro lado, a fragilidade normativa que embasou a
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Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo.
Foi possível perceber de acordo com Souza (2020) e Bruno Filho (2020), certa dificuldade em se levar adiante a discussão
de um conjunto de políticas simultaneamente, não só em função das desigualdades entre atores, mas também do reduzido
tempo de dedicação disponível frente ao total de demandas pautadas e discutidas nos conselhos, especialmente em São
272
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experiência acabou sobrecarregando o CMPGT, que foi demandado tanto para definições sobre
casos omissos na regulação quanto para decisões sobre impugnações ou recursos administrativos
apresentados por proprietários notificados. É importante mencionar, contudo, que em São Paulo
adotou-se como procedimento rotineiro a apresentação de um balanço da aplicação dos
instrumentos para o Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU), anualmente. Esse procedimento
foi mantido a partir de 2017, mesmo com a alternância administrativa, e os relatórios com o registro
do balanço anual do PEUC continuaram a ser disponibilizados no sítio eletrônico da SMDU, na seção
sobre a ‘Função Social da Propriedade’273. Em outras palavras, tal procedimento consolidou-se no
bojo da experiência em curso em São Paulo.
Se por um lado, os conselhos municipais desempenharam um papel limitado em relação às
expectativas colocadas para a gestão democrática das cidades, após a edição do Estatuto da Cidade,
por outro lado, a experiência de Maringá revelou a importância do Conselho Nacional das Cidades na
disseminação da agenda urbana apoiada no Estatuto da Cidade: a vivência do representante de
Maringá no Conselho constituiu-se fator determinante para a aplicação do PEUC no município,
embora as finalidades associadas ao instrumento não guardassem correspondência com os princípios
de democratização do acesso à terra e à moradia, pelo contrário, reforçaram o projeto de cidade
‘excludente’ característico de Maringá.
Ainda sobre a estrutura de implementação, cabe registrar que durante o processo de aplicação do
PEUC em São Paulo, o MPE, por meio da atuação da Promotoria de Habitação e Meio Ambiente,
consolidou-se com um órgão externo de monitoramento e até fiscalização das ações do DCFSP,
assumindo papel importante para a permanência da experiência após o término da gestão Haddad.
Em relação à articulação do PEUC com programas municipais, foi possível identificar que não
ocorreu, nos três casos. Isto é, os instrumentos não foram aplicados vinculados a programas
habitacionais ou projetos urbanos em andamento, como em Santo André, que priorizou a notificação
de imóveis com o objetivo de alavancar o projeto Eixo Tamanduathey274. Dos três municípios, São
Paulo foi o único que avançou nessa direção, ainda que de forma tímida e sem resultados concretos.
Segundo Bruno Filho (2020), houve uma tentativa de formulação de um programa de ‘aluguel social’

Bernardo do Campo, onde o ConCidades respondia também pelas políticas e ações do governo relacionadas ao meio
ambiente.
273Disponível em:
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/funcao_social_da_propriedade/index.php?p=172133>.
Acesso em 02 fev. 2020.
274 Ver Capítulo 1, seção 1.2 e Denaldi et al. (2015a).
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novo, por meio de uma parceria do município com proprietários de imóveis notificados localizados
na área central, visando à utilização desses imóveis para abrigar famílias beneficiárias do programa:
Antes do Plano Municipal de Habitação, o Fernando Haddad pediu para montarem
um programa para atender as pessoas que recebiam o ‘bolsa aluguel’ nos imóveis
não utilizados. A gente avançou um pouco. João [Secretário de Habitação] levou
para o prefeito, que determinou que a gente fizesse isso. A ideia era juntar o ‘bolsa
aluguel’ com os proprietários de imóveis não utilizados. O programa não chegou a
ter um piloto. (BRUNO FILHO, 2020)

Além dessa iniciativa mais ‘prática’, é importante lembrar que foi prevista a utilização do estoque
ocioso notificado por algumas linhas de atendimento habitacional delineadas no Plano Municipal de
Habitação elaborado em 2016, tanto para programas de locação social como também de provisão de
HIS. Vale registrar ainda que, durante os três primeiros anos da gestão Haddad, o grupo político à
frente da Secretaria de Habitação, vinculado ao PP, não priorizou a retomada de programas
importantes implementados durante a gestão da Prefeita Marta Suplicy, especialmente o Programa
“Morar no Centro”, e também não se aproximou do DCFSP, como já registrado. Houve, portanto, um
descompasso entre SMDU e SEHAB: embora São Paulo tenha se empenhado e conseguido notificar
um número significativo de imóveis não utilizados na área central, não houve definição conjunta
(desenvolvimento urbano e habitação) sobre qual universo priorizar e, portanto, não foi possível
direcionar a aplicação do PEUC sobre os imóveis com maior potencial para o uso habitacional (ou
para a reconversão de uso). A maior articulação entre secretarias, de um lado, e a vigência de um
programa municipal de reabilitação de edifícios em áreas centrais, por outro lado, poderiam ter
favorecido a ocupação dos imóveis notificados tanto pela demanda de atendimento prioritário do
município, seja por meio de locação social ou outros programas, como também pelas famílias
organizadas em associações de luta por moradia, em um período em que havia financiamento
subsidiado disponível (MCMV e MCMV Entidades). Em suma, em um cenário mais favorável do que à
época do “Morar no Centro” (crédito /financiamento e PEUC), a provisão de HIS na área central de
São Paulo não decolou.

7.3 Respostas e percepções do mercado imobiliário à aplicação do
PEUC
Nessa seção, busca-se compreender o comportamento dos proprietários notificados do setor
imobiliário frente às obrigações impostas pelo PEUC. Em síntese, objetiva-se responder à seguinte
questão colocada pela pesquisa: como o mercado imobiliário tem respondido à aplicação dos
instrumentos PEUC e IPTU progressivo no tempo? Também objetiva-se identificar como o setor
enxerga o potencial e os possíveis efeitos dos instrumentos, quando aplicados.
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O setor imobiliário desempenha papel central na produção do espaço urbano e, portanto, conhecer a
reação frente às obrigações e a percepção dos proprietários quanto ao potencial e aos possíveis
efeitos do PEUC justifica-se por dois motivos principais: de um lado, a produção imobiliária demanda
terra urbanizada para sua ‘realização’ e, por outro lado, o setor pode ser beneficiário direto da
aplicação do PEUC, por meio do aumento da oferta no mercado fundiário-imobiliário.
Nesse contexto, o comportamento do mercado imobiliário será analisado a partir de duas frentes de
pesquisa, quais sejam: (i) conjunto de respostas (ou ações) identificadas para os imóveis no período
pós-notificação, o que implica também na identificação e caracterização do conjunto notificado de
propriedade do setor; e, (ii) percepções dos agentes imobiliários em relação à aplicação dos
instrumentos.

7.3.1 Setor imobiliário: universo notificado para PEUC e principais
características
Conforme apontado nos estudos de caso, em Maringá, a maior parte dos imóveis e da área de
terreno (AT) notificada é de propriedade de ‘pessoa física’ (PF) e, nos outros dois municípios,
predominam proprietários ‘pessoa jurídica’ (PJ), em número de imóveis, AT e área construída (AC)
notificada275. A partir do universo de proprietários PJ, foram identificados os imóveis do setor
imobiliário, com base no nome da pessoa jurídica constante nos cadastros ou matrículas. De forma
geral, foram associadas ao setor empresas (PJs) cujos nomes incluíam um dos seguintes termos:
incorporadora, construtora, imobiliária, loteadora, empreendimentos imobiliários, incorporações e
empreendimentos,

engenharia

e

construção,

administração

e

participação

imobiliárias,

administração de imóveis, comércio de imóveis, entre outros 276. A metodologia adotada pode ter
deixado de fora outras PJs cuja atividade esteja relacionada ao setor, mas que não apareça de forma
explícita no nome da pessoa jurídica. É importante reforçar também três aspectos relacionados à
titularidade dos imóveis: trata-se de informação dinâmica, na maioria das vezes não atualizada nos
cadastros municipais (Denaldi et al., 2015a; 2017); parte das ‘pessoas físicas’ pode corresponder, na
realidade, a familiares e/ou integrantes de empresas do setor imobiliário (Souza, 2020; Sandroni,
2017)277; e, por último, há casos de empresas com denominação diversa, mas que são propriedade

275

Cabe registrar que as fontes de dados sobre a titularidade dos imóveis foram diferentes nos três municípios: cadastros
imobiliário e fiscal, em Maringá; matrículas dos imóveis, predominantemente, e cadastro imobiliário, em São Bernardo do
Campo; e portal GEOSAMPA em São Paulo.
276 Em São Bernardo do Campo foi feita também consulta à Receita Federal, para a maioria das PJs.
277 Como por exemplo: em Maringá, imóveis em nome de Waldemar Guiomar, da Wegg Incorporadora e Construtora; em
São Paulo, imóveis em nome da família Salomone, do Grupo Savoy (Construtora e Imobiliária).
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de um mesmo grupo que atua no setor imobiliário278. Ou seja, pode haver alguma concentração de
imóveis de propriedade do setor imobiliário que não foi possível capturar pela pesquisa.
De qualquer forma, os dados levantados, ainda que com limitações, registram o ‘retrato’ do conjunto
de proprietários do setor imobiliário nos três estudos de caso, de acordo com o banco de dados da
pesquisa, e pode ser lido como um (possível) panorama geral. Tal conjunto, identificado como ‘PJ setor imobiliário’, encontra-se registrado na Tabela 7.2.
Tabela 7.2: universo notificado em número de imóveis, área de terreno (AT) e área construída (AC)
– total e total ‘PJ – setor imobiliário’
MUNICÍPIO

MARINGÁ

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO PAULO

TOTAL NOTIFICADO

TOTAL NOTIFICADO
‘PJ - SETOR IMOBILIÁRIO’

NÚMERO DE IMÓVEIS ÁREA DE TERRENO
(unidades)
(m²)

NÚMERO DE IMÓVEIS ÁREA DE TERRENO
(unidades)
(m²)

723

14.868.578

88

1.466.411

100,0%

100,0%

12,2%

9,9%

229

2.303.275

97

1.099.463

100,0%

100,0%

42,4%

47,8%

1.424

2.994.511

421

833.305

100,0%

100,0%

29,6%

27,8%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

São Bernardo do Campo é o município onde o setor imobiliário apresenta os maiores percentuais em
relação ao conjunto total notificado, tanto em número de imóveis (42,4%) como em quantidade de
área de terreno notificada (47,8%). Em São Paulo, esses percentuais são menores, mas ainda assim
expressivos: 29,8% dos imóveis e 29,3% da AT notificada. Já em Maringá, os números relativos ao
setor são reduzidos: 12,2% e 9,9%, respectivamente. Contudo, a área de terreno total notificada de
propriedade do mercado imobiliário em Maringá é cerca de 30% superior à de São Bernardo e mais
de 60% em relação à de São Paulo.
Na sequência, apresenta-se a distribuição dos imóveis segundo titularidade, nos três municípios, com
destaque para os imóveis ‘PJ - setor imobiliário’.
Em Maringá (Figura 7.1), a maior parte dos imóveis de propriedade do setor imobiliário está
localizada no Setor Subcentral, onde há boa oferta de infraestrutura além de quadras e lotes que
carregam índices urbanísticos mais atrativos (ZR3 e ZR4).

278

Como por exemplo, em São Bernardo do Campo, imóveis de propriedade do grupo Bigucci; em Maringá, imóveis de
propriedade da Wegg engenharia (CCII Colombo e CityloteLtda).
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Figura 7.1 – Maringá: distribuição dos imóveis notificados segundo titularidade (Pessoa Física;
Pessoa Jurídica - Setor Imobiliário e Pessoa Jurídica outros setores)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Por outro lado, segundo os dados da pesquisa, não há imóveis de propriedade do setor imobiliário na
porção afastada da malha urbana, na porção oeste do Distrito Sede), entre a rodovia estadual e a
área rural (Figura 7.1a), que concentra a maior parte dos imóveis notificados no município. Na zona
fiscal ‘46’ (Figura 7.1b), já apresentada no Estudo de Caso e que será retomada à frente, prevalecem
proprietários PF, mas já é possível identificar imóveis de propriedade do setor imobiliário, em
consonância com as atividades imobiliárias recentes que vêm ocorrendo no local.
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Figuras 7.1a e 7.1b – Maringá: distribuição dos imóveis notificados segundo titularidade na porção
oeste do distrito sede e na zona fiscal ‘46’

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

No município de São Bernardo do Campo (Figura 7.2), os imóveis de propriedade do setor imobiliário
estão distribuídos por toda a área urbana, mas a maior parte da AT (61,0%) e da AC (57,8%)
notificadas localiza-se nos setores intermediário e central, respectivamente (Tabela 7.3).
Tabela 7.3 – São Bernardo do Campo: total notificado PJ – setor imobiliário’ em número de
imóveis, área de terreno (AT) e área construída (AC) segundo localização
SETORES

IMÓVEIS
%
NOTIFICADOS

AT (m²)

%

AC (m²)

%

SETOR CENTRAL
CENTRO, ANCHIETA, RUDGE RAMOS

33

34,0%

139.417

12,7%

16.909

57,8%

SETOR INTERMEDIÁRIO
ASSUNÇÃO, BAETA NEVES, DEMARCHI,
FERRAZÓPOLIS, INDEPENDÊNCIA,
JORDANÓPOLIS, N. PETRÓPOLIS, PLANALTO,
STA. TEREZINHA

37

38,1%

670.165

61,0%

4.424

15,1%

SETOR PERIFÉRICO
ALVES DIAS, BOTUJURU, COOPERATIVA, DOS
CASA, MONTANHÃO, PAULICEIA, TABOÃO

27

27,8%

289.881

26,4%

7.930

27,1%

97

100,0%

1.099.463

100,0%

29.263

100,0%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Figura 7.2 - São Bernado do Campo: distribuição dos imóveis notificados segundo titularidade
(Pessoa Física; Pessoa Jurídica - Setor Imobiliário e Pessoa Jurídica outros setores)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Em São Paulo (Figura 7.3), observa-se uma concentração de imóveis do setor imobiliário na
Prefeitura Regional da Sé, especialmente no perímetro da OU Centro, mas também na OUC Água
Branca e na Subprefeitura Regional da Mooca.
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Figura 7.3 - São Paulo: distribuição dos imóveis notificados segundo titularidade (Pessoa Física;
Pessoa Jurídica - Setor Imobiliário e Pessoa Jurídica outros setores)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

A Tabela 7.4 traz a distribuição do conjunto de imóveis do setor imobiliário por perímetro de
aplicação do PEUC. Apesar de a maior parte dos imóveis do setor estar localizada nos distritos
centrais, os perímetros delimitados como ZEIS-2 respondem por quase dois terços da área notificada
de propriedade do setor imobiliário no município. Em síntese, pode-se dizer que o conjunto de
imóveis notificados de propriedade do setor imobiliário está presente em todos os perímetros de
aplicação do PEUC, e que repete o conjunto total: concentração de imóveis e AC na OU Centro e AT
em ZEIS-2.
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Tabela 7.4: universo notificado de propriedade do setor imobiliário em número de imóveis, área de
terreno (AT) e área construída (AC) segundo perímetro de aplicação
PERÍMETROS DE APLICAÇÃO

IMÓVEIS

%

AT (m²)

%

AC (m²)

%

AIEETU SANTO AMARO

1

0,2%

1.461

0,2%

1.142

1,1%

OU CENTRO

231

54,9%

73.357

8,8%

37.783

34,9%

OU CENTRO / ZEIS 3

2

0,5%

973

0,1%

100

0,1%

OU CENTRO / ZEIS 5

34

8,1%

32.256

3,9%

1.875

1,7%

OUC ÁGUA BRANCA

17

4,0%

47.162

5,7%

11.442

10,6%

OUC ÁGUA BRANCA / ZEIS 3

1

0,2%

5.295

0,6%

1.700

1,6%

OUC ÁGUA BRANCA / ZEIS 5

1

0,2%

12.999

1,6%

13.021

12,0%

SUBPREFEITURA DA MOOCA

48

11,4%

24.962

3,0%

7.431

6,9%

SUBPREFEITURA DA SÉ

29

6,9%

42.463

5,1%

10.421

9,6%

SUBPREFEITURA DA SÉ / ZEIS 3

0,0%

0,0%

0,0%

ZEIS 2

34

8,1%

543.523

65,2%

19.126

17,7%

ZEIS 3

11

2,6%

30.669

3,7%

4.285

4,0%

ZEIS 5

12

2,9%

18.185

2,2%

TOTAL

421

100,0%

833.305

100,0%

0,0%

108.326

100,0%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

A Figura 7.3a representa os perímetros com maior número de imóveis do setor imobiliário, as
Subprefeituras Sé e Mooca, que abrangem os distritos centrais.
Quanto à tipologia, nos três casos, o setor imobiliário repete o conjunto total: em Maringá,
predominam imóveis não parcelados e não edificados, tanto em número como em área de terreno
notificados; em São Bernardo, a AT notificada está distribuída de forma equivalente entre imóveis
não edificados e subutilizados279, e o conjunto não utilizado é pequeno: cinco de 23 imóveis. Já em
São Paulo, predomina o conjunto não utilizado, com 274 do total de 421 imóveis280 e um terço da
área construída notificada, além dos perímetros em ZEIS-2, que se destacam pela AT notificada.

279

Pouco mais de 500 mil m² para cada uma das tipologias.
total, 204 imóveis referem-se a unidades condominiais do antigo edifício de garagens localizado no perímetro da
OU Centro, que se encontra em reforma visando à reconversão do imóvel para o uso ‘prestação de serviços’.
280Deste
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Figura 7.3a - São Paulo (distritos centrais): distribuição dos imóveis notificados segundo
titularidade

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Em relação à dimensão, nos três municípios predominam imóveis com até cinco mil metros
quadrados de área, o que, no caso de Maringá, implica em um número menor de alternativas de
ocupação, considerando-se também o zoneamento incidente. No grupo dos imóveis com área
superior a 50 mil metros quadrados, destacam-se: em Maringá, o imóvel particular que integra o
empreendimento ‘Novo Centro Cívico Eurogarden’, que responde sozinho por 40% de toda a área de
propriedade do setor imobiliário no município; e, em São Bernardo do Campo, dentre os notificados
vigentes, imóvel no bairro Planalto, que foi ocupado entre 2017 e 2018 pelo Movimento dos
Trabalhadores sem Teto (MTST) (Figura 7.4)281.

281

De acordo com Souza (2018), esse é o único imóvel notificado de grandes dimensões que goza de localização
privilegiada: o terreno situa-se em área próxima ao centro da cidade e à Via Anchieta, entre a fábrica de caminhões da
Scania e um bairro de classe média.
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Figura 7.4 - São Bernardo do Campo: imóvel notificado não edificado, com área superior a 50 mil
m²

Fonte: Google Earth (2020).

Já em São Paulo, os únicos imóveis nesse intervalo de área correspondem a duas ZEIS-2, uma
localizada na região oeste, com melhor infraestrutura e inserção urbana (Figura 7.5a) e outra na zona
leste do município (Figura 7.5b).
Figuras 7.5a e 7.5b - São Paulo: imóveis notificados não edificados, gravados como ZEIS-2, com
área superior a 50 mil m²

Fonte: Google Earth (2020).

É importante registrar e destacar que tanto o imóvel de São Bernardo do Campo quanto a ZEIS-2 na
zona oeste, em São Paulo, pertencem à mesma construtora, também proprietária de outros imóveis
notificados em São Paulo.
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7.3.2 Possíveis respostas: (re)ações do setor imobiliário no período pósnotificação
O conjunto de reações dos proprietários notificados foi classificado em três grupos principais, como
nos estudos de caso: (i) proprietários com ação voltada ao uso dos imóveis (apresentação de projeto
ou obra); (ii) proprietários que contestaram a aplicação dos instrumentos; e (iii) proprietários sem
ação282.
O olhar transversal para o conjunto de ações dos proprietários nos três municípios demonstrou se
tratar de fenômeno complexo, com muitas variáveis e de difícil interpretação. Contudo, foi possível
identificar um comportamento ‘padrão’ do setor imobiliário, com algumas (poucas) exceções.
A maioria das ações esteve voltada ao uso dos imóveis, tanto em número e AT notificados, em
Maringá e São Bernardo do Campo, e (apenas) em AT notificada, em São Paulo (Tabela 7.5). Nesse
grupo, a exceção é o número reduzido de imóveis com esse tipo de ação em São Paulo, que difere
dos demais municípios.
Tabela 7.5 – Quadro comparativo (universo total e setor imobiliário): proprietários que deram uso
aos imóveis
MUNICÍPIO

MARINGÁ

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO PAULO

USO DOS IMÓVEIS
UNIVERSO TOTAL

USO DOS IMÓVEIS
SETOR IMOBILIÁRIO

NÚMERO DE IMÓVEIS ÁREA DE TERRENO
(unidades)
(m²)

NÚMERO DE IMÓVEIS ÁREA DE TERRENO
(unidades)
(m²)

308

6.618.584

47

1.138.157

45,0%

46,3%

56,6%

81,7%

87

873.552

44

595.766

57,2%

61,2%

61,1%

76,2%

416

823.070

68

342.958

32,7%

30,5%

17,7%

51,9%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

A mesma constatação se deu em relação às contestações: verificou-se que o total desse tipo de ação
por parte dos proprietários do mercado imobiliário foi o menos expressivo, tanto em Maringá como
em São Bernardo do Campo, em inúmero de imóveis e AT notificados, mas também em São Paulo,
em relação à AT notificada (Tabela 7.6).

282

No caso de Maringá, foram observadas as ações a partir de 2015, no período posterior à incidência do IPTUp nos imóveis
notificados na segunda etapa de aplicação do instrumento. Em São Bernardo do Campo e São Paulo, foram computadas as
ações dos proprietários notificados, à exceção daqueles em que os prazos ainda não haviam sido vencidos.
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Nesse caso, a exceção também foi o número de imóveis com esse tipo de ação no município de São
Paulo, que alcançou um percentual muito superior em relação aos demais municípios: do conjunto
de 421 proprietários notificados, 63,1% do total contestaram a aplicação dos instrumentos 283.
Tabela 7.6 - Quadro comparativo (universo total e setor imobiliário): proprietários que
constestaram a aplicação dos instrumentos
MUNICÍPIO

MARINGÁ

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO PAULO

CONTESTAÇÃO
UNIVERSO TOTAL

CONTESTAÇÃO
SETOR IMOBILIÁRIO

NÚMERO DE IMÓVEIS ÁREA DE TERRENO
(unidades)
(m²)

NÚMERO DE IMÓVEIS ÁREA DE TERRENO
(unidades)
(m²)

135

4.804.584

7

32.163

19,7%

33,6%

8,4%

2,3%

21

216.410

5

29.671

13,8%

15,2%

6,9%

3,8%

409

844.579

243

146.861

32,1%

31,3%

63,1%

22,2%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

O grupo de proprietários ‘sem ação’ foi o único dos três grupos no qual foi possível identificar
resultados semelhantes para os três municípios, tanto em número de imóveis como em AT
notificados: nos três casos, os números alcançaram patamares intermediários, ficando entre o grupo
voltado ao uso dos imóveis e o grupo da ‘contestação’ (Tabela 7.7).
Tabela 7.7 - Quadro comparativo (universo total e setor imobiliário): proprietários ‘sem ação’
MUNICÍPIO

MARINGÁ

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO PAULO

SEM AÇÃO
UNIVERSO TOTAL

SEM AÇÃO
SETOR IMOBILIÁRIO

NÚMERO DE IMÓVEIS ÁREA DE TERRENO
(unidades)
(m²)

NÚMERO DE IMÓVEIS ÁREA DE TERRENO
(unidades)
(m²)

242

2.860.645

29

223.012

35,3%

20,0%

34,9%

16,0%

44

336.408

23

156.747

28,9%

23,6%

31,9%

20,0%

449

1.029.721

74

170.446

35,2%

38,2%

19,2%

25,8%

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Do total de 243 proprietários que contestaram a aplicação dos instrumentos, 203 correspondem a unidades autônomas
do edifício garagem: trata-se de imóvel ‘não utilizado, mas que a ocupação demandou elaboração de projeto e obra com
alguma complexidade para a reconversão para o uso ‘prestação de serviços’.
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Em síntese, no conjunto de ações do setor imobiliário, foi possível identificar uma forte tendência na
direção de dar uso aos imóveis, além de percentuais menos expressivos de ações de contestação à
aplicação dos instrumentos, e um universo ‘intermediário’ de proprietários ‘sem ação’.
Por outro lado, os resultados do setor imobiliário comparados às ações do conjunto total notificado
revelaram diferentes cenários. Em São Bernardo do Campo, as ações do setor repetem o conjunto
total: maiores percentuais voltados ao uso dos imóveis e menores percentuais em relação à
contestação. Já em Maringá, há semelhanças entre o setor imobiliário e o conjunto total, no entanto,
o número de imóveis, mas especialmente a AT notificada referente ao grupo ‘contestação’ (2,3% do
total) é bastante inferior em comparação à AT do conjunto total, onde esse percentual alcança 32,8%
de toda a AT notificada no município. Já no caso de São Paulo, não é possível traçar uma relação
entre as reações do setor imobiliário e as reações do conjunto total notificado.
Na sequência, apresenta-se a ‘espacialização’ das ações dos proprietários, nos três municípios
(Figuras 7.6, 7.7 e 7.8).
Nos dois maiores imóveis do setor imobiliário em Maringá foram aprovados parcelamentos do solo
na modalidade loteamento (Eurogarden e Florais de Maringá). Contudo, o número de subdivisões
(desmembramento) foi o mais expressivo entre as ações identificadas: 20 imóveis (AT = 225 mil m²).
Trata-se de procedimento que não envolve muito investimento (ou recursos) para efetivação. Apesar
de a legislação prever que a aprovação de parcelamentos de imóveis notificados ocorrerá apenas se
estiverem condicionados à aprovação de projeto de construção 284, verificou-se que essa exigência
legal não vem sendo atendida pelos proprietários, de um lado, e nem solicitada pelo poder público,
de outro lado. Ou seja, os parcelamentos, especialmente as subdivisões, não implicam
necessariamente na ocupação futura dos imóveis e podem servir para que os proprietários ‘escapem’
da obrigação do PEUC, dependendo do tamanho dos novos lotes gerados e das ações de
monitoramento do poder público.

284

Art. 115, § 8.º Somente será aprovado projeto de parcelamento de imóvel enquadrado nos incisos I ou III do artigo 113
desta Lei (imóveis não edificados e subutilizados, com área maior que dois mil metros quadrados) se o mesmo estiver
condicionado à aprovação de projeto de construção pelo órgão competente do Poder Público Municipal (MARINGÁ, 2006).
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Figura 7.6 – Maringá: ação dos proprietários do setor imobiliário (2015-2018)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Figura 7.7 – São Bernardo do Campo: ação dos proprietários do setor imobiliário (2013-2016)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Em São Bernardo do Campo, a maior parte dos imóveis com ação voltada ao uso dos imóveis
encontrava-se (i) com projeto aprovado, aguardando o cumprimento do segundo prazo do PEUC, isto
é, o prazo para o início das obras285; (ii) com projeto em aprovação; ou (iii) com pedido de renovação
de alvará em análise, sendo essa última ação a mais relevante do conjunto: abrange 35 dos 44
imóveis e 93,1% da AT notificada com ação voltada ao uso dos imóveis.

285

Conforme informado no Capítulo 4, uma parte dos imóveis com projeto aprovado foi ‘excluída’ do PEUC; contudo,
durante o processo de aplicação mudou-se de procedimento e os imóveis nessa condição passaram a permanecer no PEUC,
para monitoramento do prazo de execução de obra.
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Figura 7.8 – São Paulo: ação dos proprietários do setor imobiliário (2014-2019)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Em São Paulo, dentre as ações voltadas ao uso dos imóveis, também há um predomínio de imóveis
com projeto aprovado ou em aprovação, que estão ‘em monitoramento’ pelo município: 59 de um
total de 68 imóveis. Os dados sobre os imóveis nessa condição estão registrados na Tabela 7.8, com
destaque para os números correspondentes às ZEIS, pela sua importância em relação à AT notificada
nessa condição. Outro dado chama a atenção: na maioria dos casos, os projetos foram apresentados
antes da notificação dos imóveis para PEUC. Os demais nove imóveis correspondem a imóveis não
utilizados que foram ocupados, isto é, os proprietários cumpriram a obrigação de utilização imposta
pelo PEUC.
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Tabela 7.8 - São Paulo: universo notificado com projeto aprovado ou em aprovação, em número de
imóveis, área de terreno (AT) e área construída (AC)
PERÍMETRO

PROJETO APROVADO OU EM APROVAÇÃO

DATA DE PROTOCOLO DE PROJETO

NÚMERO DE IMÓVEIS ÁREA DE TERRENO
(unidades)
(m²)

ANTERIOR AO PEUC

POSTERIOR AO PEUC

UNIVERSO TOTAL

59

320.932

38

21

ZEIS

29

282.369

23

6

ZEIS – 2

14

258.240

13

1

ZEIS – 3

9

21.102

9

ZEIS – 5

6

3.027

1

5

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados da pesquisa (2020).

Já nos perímetros mais centrais, a ação predominante é a contestação: 238 imóveis, sendo 203
referentes a unidades do antigo edifício garagem na OU Centro, em destaque na Figura 7.9.
Figura 7.9 - São Paulo (distritos centrais): ação dos proprietários do setor imobiliário (2014-2019)

Fonte: Elaborado por Matheus Graciosi com base no banco de dados da pesquisa (2020).
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Registra-se por fim, aspectos sobre a relação entre a produção imobiliária recente e o universo
notificado para PEUC nos três municípios.
Em Maringá, a aplicação do PEUC coincidiu com o período do boom imobiliário, no entanto, não
incidiu nos setores onde houve maior produção de parcelamentos, condomínios e edifícios voltados
às rendas média e alta286. Por outro lado, na etapa conduzida pela SFG, o PEUC acabou ‘favorecendo’
a produção do setor imobiliário em uma localização específica, a zona fiscal ‘46’ 287 (Figuras 7.10), nas
‘franjas da cidade’, que concentra a provisão habitacional verticalizada voltada ao setor econômico
(SILVA, 2015).
Figuras 7.10a e 7.10b - Maringá: imagem aérea da evolução da ocupação e transformação urbana
na zona fiscal ‘46’, com substituição das chácaras por edifícios residenciais financiados pelo MCMV
– Faixa 3

Fonte: Google Earth (2005, 2019).

Figura 7.10c – Maringá: em primeiro plano, imóvel antigo (casa em madeira) à venda na zona fiscal
‘46’; ao fundo, produção imobiliária recente

Fonte: Acervo pessoal (2018).

286

Vale lembrar que, ao menos na segunda etapa, os imóveis com projeto em aprovação não foram incluídos no universo
passível de notificação para PEUC.
287 Ver Capítulo 3.
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A aplicação do PEUC e depois do IPTUp, a partir de 2015, potencializou a venda dos imóveis
notificados na região, especialmente por proprietários com menor poder aquisitivo, que tiveram
dificuldade de arcar com o aumento do imposto e venderam seus imóveis, por preços inferiores aos
praticados no mercado, em algumas situações 288.
Já em São Bernardo do Campo, os bairros do setor intermediário que concentram o maior número de
imóveis e a AT notificada do setor imobiliário não coincidem, em sua maioria, com os bairros mais
centrais e entorno que abrigaram parte expressiva da produção imobiliária no período do boom
(Figuras 7.11). Vale lembrar que, conforme já registrado no Capítulo 4, entre janeiro de 2006 e maio
de 2010, foram lançados 111 empreendimentos no município, sendo 110 residenciais 289 e um de uso
comercial, com 981 unidades (AMARAL D’ÁVILA290, 2010 apud SOUZA, 2018).
Figuras 7.11a e 7.11b – São Bernardo do Campo: imagens aéreas do setor central do município e
entorno, que concentrou a maior parte da produção imobiliária recente

Fonte: Google Earth (2005, 2019).

O total de projetos aprovados ou em aprovação, somado ao número de pedidos de renovação de
alvará de construção identificados como ações do setor imobiliário para os imóveis notificados, que
correspondem a pouco mais de 40% do ‘estoque ocioso’ no município, revelam dois aspectos
importantes do setor: de um lado, há uma forte tendência de formação de reserva fundiária em um

288

Informação verbal de dirigente da Secretaria da Fazenda em depoimento à pesquisadora, durante visita de campo
realizada em 2018. Trata-se de uma das principais áreas de atuação da MRV Engenharia no município.
289 Sete condomínios horizontais e 103 verticais, com 14.779 unidades e consumo de mais de 500 mil metros quadrados de
terreno.
290 AMARAL D’ÁVILA Engenharia de Avaliações. Estudo de Viabilidade nº 23.669/10. Consulente: Prefeitura do Município de
São Bernardo do Campo. Objeto: Estudo de Viabilidade – Operação Urbana Consorciada São Bernardo do Campo. São
Paulo, 16 de agosto de 2010. Mimeografado.
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cenário de escassez de terra urbanizada, como o apresentado pelos municípios do ABC paulista; e
por outro lado, confirmam o intenso dinamismo imobiliário em São Bernardo do Campo.
No caso de São Paulo, a concentração da produção imobiliária recente não coincide com os
perimetros notificados, em sua totalidade.

7.3.3 Percepções dos agentes imobiliários em relação à aplicação dos
instrumentos
Nesta seção, buscou-se identificar como agentes do setor imobiliário, notificados ou não, enxergam
o potencial e os possíveis efeitos do PEUC e do IPTU progressivo no tempo, e conhecer quais foram
as estratégias adotadas pelos proprietários notificados em suas ações no período pós-notificação.
Considerando-se tanto o conjunto amplo e diverso de agentes notificados como também a limitação
de tempo e as outras frentes que compõem a pesquisa, foi possível realizar apenas uma primeira
aproximação da percepção desses agentes, com base em entrevistas realizadas pela pesquisadora
durante visitas de campo em Maringá, em 2015 e 2018, ou extraídas de pesquisa acadêmica recente
que tratou da aplicação dos instrumentos urbanísticos, entre os quais o PEUC e sucedâneos, em São
Bernardo do Campo291.
Quanto aos entrevistados em Maringá, em 2018, é importante dizer que o grupo selecionado se deu
menos pela relevância da atuação do entrevistado no município, e mais pela disponibilidade para a
realização da entrevista, principalmente. No total, foram quatro entrevistados, sendo três
proprietários notificados, representantes de diferentes empresas, e um imobiliarista já entrevistado
em outra oportunidade292.

291Trata-se

da tese de doutorado da arquiteta e urbanista Claudia Virginia Cabral de Souza, diretora do Departamento de
Planejamento Urbano durante a gestão do Prefeito Luiz Marinho, intitulada ‘Planejamento reformista-progressista,
instrumentos urbanísticos e (re)produção do espaço em tempos de neoliberalização: uma exploração a partir do caso de
São Bernardo do Campo (São Paulo) e identificada como Souza (2018).
292 Entrevistado 01: Proprietário de empresa de construção civil e de dois imóveis notificados, sendo um deles com uso
agrícola e outro em região valorizada da cidade (Setor Subcentral e ZR3); o entrevistado ressaltou que não era aliado
político do grupo da família Barros e fez muitas críticas sobre a forma pela qual os instrumentos foram aplicados;
Entrevistado 02: Diretor e proprietário de diversas empresas ligadas ao setor imobiliário (incorporadora, construtora e
loteadora), que juntas possuem 16 imóveis notificados para PEUC, que somam cerca de 100 mil metros quadrados, sendo a
maioria no Setor Subcentral, nas zonas fiscais valorizadas da cidade; o entrevistado tinha ciência de vários aspectos
relacionados ao PEUC e ao IPTU progressivo no tempo: alíquotas de progressividade, lei suspensiva, ausência de
monitoramento dos prazos por parte da Secretaria de Fazenda e Gestão (por exemplo, aprovou projeto para um dos
imóveis notificados, mas não foi ‘monitorado’ quanto ao prazo para início das obras), dentre outros; ou seja, do grupo de
proprietários entrevistados foi o que demonstrou estar mais informado sobre o assunto e atento às movimentações da
prefeitura; Entrevistado 03: Proprietário de diversos imóveis notificados: sete imóveis na zona fiscal ‘21’, com restrições
ambientais, além de outros dois imóveis, um mais central, perto da UEM e outro mais afastado, próximo à zona industrial
da cidade; Entrevistado 04: Imobiliarista parceiro da MRV Engenharia na venda de imóveis na região; chamou a atenção
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Em relação ao grupo de entrevistados por Souza (2018)293, destacam-se representantes de duas
empresas importantes em São Bernardo do Campo, com atuação na Região do ABC e também em
São Paulo, “que seguiram a tendência de formação de banco de terras no período do boom
imobiliário, motivadas pela disponibilidade de crédito e pelo ambiente de liquidez dos mercados”
(Souza, 2018, p. 178) e também o coordenador executivo do SECOVI/SP294.
Os depoimentos selecionados seguem registrados na sequência, agrupados em cinco tópicos
principais, contendo a percepção e/ou a opinião dos entrevistados do setor imobiliário sobre: (a) a
aplicação dos instrumentos; (b) respostas (ou reações) à aplicação; (c) potencial e/ou possíveis
efeitos dos instrumentos; (d) associação do PEUC com outros instrumentos; e (e) estratégias
relacionadas à reserva fundiária do setor.
a. Sobre a aplicação dos instrumentos PEUC e IPTU progressivo no tempo com o objetivo de inibir a
retenção e a especulação imobiliárias
De acordo com a opinião de dois empresários da construção civil em Maringá:
A ideia foi do PT, mas os caras aqui adoraram [...]
O prefeito anterior [Silvio Barros II] fez para arrecadar e para vender terrenos mais
baratos para seu grupo. Foi uma estratégia clara. (Entrevistado 01, 2018, grifo
nosso).

[...] num primeiro momento foi aquela visão, se começou com os professores, os
estudantes de arquitetura, que fizeram esse movimento quando foi feita a
audiência pública para o Plano Diretor. Contratou-se uma empresa de fora que veio
aqui assessorar, que tinha essa vertente de pensamento, e venceu essa visão.
Tem muito vazio urbano pra se ocupar e não precisaria liberar as áreas, ampliar o
limite da área urbana. Aí então veio: como fazer isso? Pode cobrar o IPTU
progressivo, vamos lançar o IPTU progressivo. Até aí tudo bem. [...]
Não há como criticar isso, eu como empreendedor e proprietário de áreas
urbanas, eu sou penalizado, mas não posso negar que a Prefeitura de Maringá fez a
tarefa de casa. (Empresário da Construção Civil - Entrevistado 10, 2015 apud
BRAJATO, 2015)

Segundo depoimento de entrevistados do setor imobiliário com atuação em São Bernardo do Campo
e São Paulo, registrados em Souza (2018):

para dois aspectos importantes: a legislação restritiva vigente e a decisão dos grandes proprietários de parcelarem seus
imóveis, independentemente das obrigações impostas pelo PEUC. Também foi entrevistado pela pesquisadora em 2015, e
identificado como ‘entrevistado 09 em Brajato (2015).
293 Para o perfil detalhado dos entrevistados, ver Souza (2018), páginas 171 a 178.
294 Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e
Comerciais, também denominado Sindicato da Habitação.

350

[...] eu entendo como um absurdo estar mexendo no direito de propriedade. Essa
imposição de construir é muito ruim. (…) Eu, avaliando como operadora de direito,
acho que isso é abusivo da parte do poder público, é como estar banindo o direito
de propriedade. Tudo bem que a gente está sob a égide do interesse social, do bem
comum, mas acho que isso extrapola o meu direito como proprietário de deixar
aquela área ali parada, desde que não traga prejuízo aos vizinhos. De deixar ali,
latente, até o momento que for oportuno vender. (Assessora jurídica de empresa
do setor imobiliário295)

O que adianta eu ser pressionado para dar vida útil ao imóvel se a economia não
me permite construir? Não tem a mínima condição de construir hoje, porque o
mercado não vai absorver e, de outro lado, eu sou pressionado pelo progressivo?!
Se o mercado econômico está retraído, você não tem como lançar e, por isso a
gente tem que pensar bastante na questão do progressivo porque às vezes,
teoricamente, é bonito: eu tenho que dar vida útil ao imóvel que está lá parado, tá
certo. Mas e o lado econômico? Se ninguém compra, como é que eu dou vida útil?
(Empresário da construção civil)

Contudo, segundo Souza (2018), coordenador executivo do SECOVI-SP defende opinião contrária:
Os instrumentos relacionados à função social da propriedade são um dado da
realidade jurídico-legal vigente, com a qual o setor imobiliário precisa lidar e a qual
precisa ajustar-se.
[...]
Do ponto de vista do setor imobiliário, o PEUC e o IPTU Progressivo são desejáveis.
Até porque a produção imobiliária não tem interesse em especular em cima do
terreno. Ela quer produzir. Quanto mais terreno disponível estiver na praça a oferta
vai ser maior, a concorrência vai ser maior e as oportunidades de negócio serão
melhores para o setor. (Coordenador executivo do SECOVI-SP)

Segundo o ex-diretor do Departamento de Controle da Função Social da Propriedade, as ações do
departamento no sentido de notificar os proprietários de imóveis ociosos em São Paulo foram
aprovadas e apoiadas pelo SECOVI-SP, tanto pelo coordenador executivo entrevistado por Souza
(2018), como também por outros integrantes do Sindicato (BRUNO FILHO, 2020).
b. Respostas (ou reações) dos proprietários do setor imobiliário à aplicação dos instrumentos
Em relação ao conjunto de proprietários incluído no grupo das ações voltadas ao uso dos imóveis foi
possível observar dois comportamentos que merecem registro:
(i) proprietários que fizeram o que foi possível para não serem sancionados com o IPTU progressivo
no tempo, isto é, tentaram ‘escapar’ das sanções pós-notificação, como no caso reproduzido na
sequência, ocorrido em Maringá, dentre outros:

295

Empresa sucessora da Sul Brasileiro-São Paulo Crédito Imobiliário S.A., da qual herdou um passivo junto à Caixa
Econômica Federal (CEF). Possui mais de cinco mil imóveis em carteira, distribuídos entre os estados do sul do país e o
estado de São Paulo (SOUZA, 2018, p. 173).

351

Cada um foi lá tentar, até onde pode, fugir do IPRO296, nós mesmos temos áreas
enormes aqui nessa região sul, tivemos que rapidamente fazer um loteamento,
entrar com um projeto de loteamento.
[...] o receio do IPRO acelerou fazer os projetos, só que fazer projeto, depois
viabilizar pra um empreendimento, é o mercado que vai mandar. Não adianta a
prefeitura falar: tem que entrar com projeto, tem que entrar com o projeto, o
empreendedor não vai lançar se não tiver mercado. Não vai construir se não tiver
mercado. (Empresário da Construção Civil - Entrevistado 10, 2015 apud BRAJATO,
2015)

Para outro proprietário notificado, contudo, o receio maior não era com relação ao IPTUp, mas sim
com a possibilidade de desapropriação futura do imóvel com pagamento em títulos da dívida
pública: “isso vai dar problema lá na frente” (Entrevistado 01, 2018). Com um imóvel notificado
localizado em região valorizada da cidade, e zoneamento mais atrativo para o setor imobiliário,
recebeu uma boa oferta de compra e acabou se desfazendo de sua propriedade.
(ii) proprietários que já iriam dar uso aos seus imóveis, independentemente da aplicação dos
instrumentos: é o caso dos grandes vazios urbanos em Maringá que foram parcelados, os
loteamentos Tamura (loteamento Bom Jardim), Eurogarden e Jardim Baeza, já implantados ou em
implantação no município.
Tamura ia lotear, Baeza ia lotear também. Acelerou? Nem isso. Você acha que esse
proprietário está preocupado? Com a quantidade de dinheiro que esse povo tem
[...]
Qualquer advogado eficiente discute qualquer processo por quatro, cinco anos [...]
E aí, troca o mandato!
Especularam e perderam o bonde do crescimento. Escolheram o pior momento.
Tamura {Loteamento Bom Jardim] podia ser um ‘sucesso de venda’, está sendo um
‘esforço de venda’. (Entrevistado 04, 2018)

O IPTU progressivo capitalizou deles empreenderem? Nesses dois casos específicos
[Tamura e Baeza] eu diria que não, eles iam fazer de qualquer jeito; estavam
negociando preço e o IPTU progressivo não fez ‘cosquinha’ nesse pessoal, de
verdade.
[Baeza] recebeu uma proposta irrecusável da Santa Alice [loteadora] e não vendeu,
a gente tentou negociar muito com ela, na nossa conta de viabilidade, não fechava
a conta, ela pedia um preço muito alto. Mas alguém acabou pagando o que ela
quis.
[Tamura], família com muitos recursos financeiros que, entre outros negócios,
passou a desenvolver loteamento urbano também [...] não é parceria entre
proprietário e loteadora [...] eles [a família Tamura] fizeram uma pessoa jurídica
chamada Santa Márcia e fizeram tudo e eles aportaram recurso, tá prontinho lá
[referindo-se ao loteamento Bom Jardim].
O Eurogarden só não saiu do papel porque estamos em um período de recessão
econômica. (Entrevistado 02, 2018)

296

O IPTU progressivo no tempo é chamado de “IPRO” em Maringá, para diferenciá-lo do IPTU (BRAJATO, 2015).
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Já no conjunto de proprietários que contestou a aplicação dos instrumentos, administrativamente ou
judicialmente, destacam-se, em Maringá, os casos em que os imóveis eram utilizados com atividade
agrícola.
Fomos na Justiça, explicando o que a gente fazia [...] tiveram [prefeitura] que se
explicar. Ganhamos em terceira instância. (Entrevistado 01, 2018)

Esse tipo de ação foi observado no município não somente nas áreas afastadas da malha urbana
consolidada, mas também em imóveis centrais, como no caso de proprietário de terreno notificado
próximo à Universidade Estadual de Maringá (UEM), no Setor Subcentral 297 (Figura 7.12):
Já pagamos ITR [Imposto Territorial Rural], não tem como a prefeitura lançar IPTU,
muito menos IPTU progressivo no tempo. Questionamos o lançamento do imposto,
desde o início. (Entrevistado 03, 2018)

O entrevistado revelou à pesquisadora que mantém o cultivo agrícola no imóvel notificado enquanto
aguarda a transformação do entorno, onde encontra-se em execução a abertura de via paisagística,
na qual vai incidir ERB, eixo residencial do tipo ‘B’, além da implantação de loteamento no imóvel
vizinho. Tais transformações vão ampliar as possiblidades de ocupação do imóvel, de forma mais
vantajosa, contribuindo para a sua valorização298.
Figura 7.12 – Maringá: imóvel notificado em área próxima à Universidade Estadual de Maringá

Fonte: Google Earth (2019).

297

Há outros casos também, como o do imóvel de propriedade de ex-prefeito da cidade, com 33 mil metros quadrados,
localizado próximo ao Parque do Ingá, na Avenida São Paulo (zona fiscal ‘27’), excluído da incidência dos instrumentos por
meio de mandado judicial (ver Capítulo 3).
298 De forma contraditória, esse mesmo proprietário entrevistado se diz favorável à aplicação do IPTU progressivo, pois o
instrumento pode “inibir a especulação imobiliária”.
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Também foram identificados, dentre os casos de contestação, imóveis notificados que carregavam
restrições à ocupação, desde limitações de ordem ambiental, como também de ordem urbanística.
Um dos entrevistados, proprietário de três imóveis notificados em ZR1, recorreu à SEPLAN para
tentar cancelar o lançamento do IPTUp: os imóveis, por sua configuração, não permitiam o
parcelamento do solo. Nessa condição, a única alternativa para atender às obrigações impostas pelo
PEUC seria a ocupação do imóvel por meio de construção de residência unifamiliar com área mínima
de 500 metros quadrados, o que era inviável do ponto de vista econômico.
A gente comprou pensando em uma legislação [‘sobradinhos’ tipo vila]299, essa
legislação foi suprimida, a gente entrou no IPTU progressivo e o que que é que a
gente vai fazer? A gente vai pegar agora e vender por um terço do preço? É uma
decisão difícil [...] você não vai sair queimando seu ativo, ninguém vai fazer isso...
Na ZR1, um imóvel com cinco mil metros quadrados, não consegue parcelar e, para
atender a legislação, precisa ter uma casa de 500 metros quadrados. Não tem
saída.
ZR1, taxada de IPTU progressivo, sem legislação [...]. Então eu teria que tomar um
baita prejuízo, colocar o preço lá embaixo [se fosse vender] e aí você está entre a
cruz e a espada.
Entre você tomar um prejuízo, talvez seja melhor você manter aquele ativo, mesmo
com esse ônus, na esperança de, lá na frente, viabilizar. (Entrevistado 02, 2018)

Em relação ao caso relatado, o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão do Território (CMPGT)
acatou as justificativas apresentadas pelo proprietário. Contudo, em outras situações de imóveis em
ZR2, do mesmo proprietário, foi mantida a incidência das alíquotas de progressividade. Em
depoimento à pesquisadora, o proprietário informou que está pagando o IPTU progressivo no
tempo, mas deu entrada em ação declaratória para discutir a cobrança do imposto judicialmente.
Há também o grupo de proprietários ‘sem ação’, aqueles que nem deram uso aos imóveis
notificados, nem contestaram a aplicação dos instrumentos, e também não priorizaram o pagamento
do imposto progressivo. Souza (2018, p. 187) registrou que, em São Bernardo do Campo, empresa
enquadrada nessa condição está apostando em “meios capazes de diluir o problema do lançamento,
por considerar que o prazo entre a constatação da inadimplência, a inscrição na dívida ativa do
município e a cobrança judicial dos débitos é sempre longo” e que, no intervalo, “poderia haver
mudança da equipe de governo e consequente abandono da implementação do instrumento”. O

299

Vários entrevistados mencionaram a supressão dessa modalidade de ocupação como um fator impeditivo à ocupação de
imóveis notificados, especialmente aqueles com área entre dois e cinco mil metros quadrados, em ZR1 e ZR2, onde muitas
vezes há dificuldade de implantação de condomínios horizontais e parcelamento do solo, especialmente em função da
testada dos imóveis. Segundo o entrevistado 02 (2018), “eles (referindo-se ao ex-Secretário de Planejamento e sua equipe)
tiraram esse instrumento da lei já faz oito anos, e não produziram uma nova legislação que permita esse tipo de ocupação
mais adensada”, isto é, com menor fração ideal de terreno.
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diretor da empresa, quando indagado se efetuaria o pagamento do IPTU progressivo no tempo,
respondeu:
Fundamentalmente esse pagamento de IPTU não é prioridade não. Vai ser
colocado no orçamento nosso, mas é assim: se não sobrar dinheiro a prefeitura não
recebe. (…) O IPTU esse ano a gente não vai priorizar mesmo. Isso aí a gente vai
tratar com a prefeitura, vamos tentar negociar um parcelamento incentivado,
como já aconteceu aqui várias vezes. O órgão público não tem a celeridade da
iniciativa privada, não é verdade? A gente já foi beneficiada por prescrições, tem
muita coisa prescrita, sabe? (Empresário da construção civil, 2016 apud SOUZA,
2018, grifo nosso)

Outro ponto abordado nas entrevistas em Maringá referiu-se à ocorrência de reação coletiva dos
proprietários notificados contrários à aplicação dos instrumentos pelo poder público. Para um dos
entrevistados:
Teve, mas como não foi de forma ordenada, se dissipou. Perdeu a força, não
conseguiu se posicionar (Entrevistado 09, 2015 apud BRAJATO, 2015).

Contudo, um dos empresários notificados e ex-presidente do CODEM relatou:
Não houve, sinceramente não houve porque foi aquilo que eu falei pra você, por
falta de atenção da nossa parte mesmo. Falo da nossa parte dos proprietários de
terrenos notificados. Então, na prefeitura, isso é do Plano Diretor, foi amplamente
discutido em audiências públicas e a prefeitura tem que atender essa Lei Federal.
Então, ninguém se manifestou.
Nós proprietários estamos pagando, a duras penas, mas imaginando que o Brasil
inteiro está pagando isso, embora seja uma surpresa pra mim, eu devia saber disso,
né? Eu acho que faltou atenção de nossa parte, de perceber que só Maringá está
cobrando. (Empresário da Construção Civil - Entrevistado 10, 2015 apud BRAJATO,
2015, grifo nosso)

O fato de a aplicação dos instrumentos não ter suscitado reação negativa expressiva pode ser
justificado, em alguma medida, em função do apoio de representantes do setor imobiliário local na
fase inicial de implementação do PEUC (BRAJATO, 2015). Além disso, a obrigação e sanção impostas
pelos instrumentos, ao menos na primeira etapa, restringiram-se a um conjunto reduzido de
munícipes. Entretanto, as entrevistas mais recentes no município revelaram que houve um
movimento de proprietários no sentido de cobrar dos candidatos à prefeitura em 2016 uma resposta
à aplicação dos instrumentos, especialmente em decorrência do rumo tomado pela experiência:
Durante a campanha, tratou-se da permissão, logo de uma vez, do lote de 200
metros quadrados 300 e de dar uma parada com o IPTU progressivo, havia muita
sentença desfavorável para o município, muita ação declaratória que já está no STJ.

300

Segundo o entrevistado, o lote padrão de 400 metros quadrados exigido por lei acaba, na prática, sendo adquirido por
dois compradores, como forma de se viabilizar economicamente a compra de terra urbanizada em Maringá pela população
de renda média e média-baixa, com posterior construção de casa geminada. Em 2018, o lote de 400 metros quadrados era
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Ele [Ulisses Maia] se elegeu e suspendeu.
Foi a melhor coisa que eles fizeram, estavam criando um monte de problema
judicial. De qualquer maneira, vira problema judicial isso: ou a pessoa não vai pagar
[o IPTUp] e vai virar uma execução fiscal, ou a pessoa vai pagar [o IPTUp] e, não sei,
fatalmente vai procurar um advogado que vai fazer uma ação declaratória para
questionar aquilo em juízo. (Entrevistado 02, 2018)

Houve um berro coletivo para que a administração atual alterasse a legislação. O
novo prefeito [Ulisses Maia] teve uma atitude decente. Ele é advogado, tinha
dimensão do que estava sendo feito [referindo-se a notificar imóveis com uso
agrícola ou em área sem infraestrutura].
Começou a aparecer nos jornais, redes sociais, blogs. Em 2017, antes de tomar
posse, o clamor já vinha aumentando. Havia um descontentamento das pessoas
que já estavam pagando IPTU progressivo muito tempo. O prefeito se assustou, já
sabia do problema. [...] Quem entrou já sabia do problema. (Entrevistado 01, 2018)

Seja como for, foi possível perceber que parte da resistência à aplicação dos instrumentos em
Maringá está diretamente relacionada à legislação urbanística restritiva vigente, que não potencializa
a ocupação dos imóveis de um lado, e reduz a poucos imóveis melhores condições de
aproveitamento do solo, como será observado na próxima seção.
c. Potencial e/ou possíveis efeitos dos instrumentos para o alcance de suas finalidades
Em São Bernardo do Campo, os representantes de duas empresas da construção civil com atuação no
município e região, e que também tiveram imóveis notificados em São Paulo, apresentaram opinião
diferente sobre o potencial dos instrumentos.
Para a primeira delas, o PEUC é totalmente ineficaz e a aplicação do IPTU progressivo é um prejuízo
para a região e a cidade (SOUZA, 2018). Por outro lado, representante da outra empresa apontou
que os instrumentos são eficazes, porque não faz sentido manter o imóvel ocioso pagando o IPTU
com alíquotas progressivas:
De uma forma genérica não faz sentido. A pessoa que estiver no progressivo e
quiser repassar no preço, não vai conseguir, tem limitação, não dá. As coisas são
mais racionais, na verdade o que acontece é uma tendência a perder aquele
terreno. Se a pessoa tem recurso suficiente pra ficar bancando, ótimo! Vai ficar
bancando, vai tirar do patrimônio dele, a prefeitura vai agradecer e esse dinheiro
do IPTU vai ser usado pra cidade. Muito bom!
Eu não participo dessa postura de proprietário que fica nessa situação, mas às
vezes a pessoa fica ‘não, não vou vender, não vou fazer nada, eu quero deixar
parado, do jeito que está, etc. […]. Tem casos e casos, tem gente que é teimosa, e
têm pessoas que não são do mercado, é aí é pessoal, entendeu? Mas eu não

comercializado por 140 mil reais, e financiado pela construtora em 180 parcelas mensais no valor aproximado de dois mil e
quatrocentos reais (Entrevistado 02, 2018).
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acredito que vá manter essa posição por muito tempo. (…). Se não tem condição,
vende! (Empresário da construção civil, 2017 apud SOUZA, 2018)

Souza (2018) também entrevistou corretores imobiliários que operam no ABC paulista que se
mostraram favoráveis à aplicação dos instrumentos, pois podem contribuir para que os proprietários
coloquem os imóveis ociosos no mercado:
A partir do momento que tem a evolução do imposto sobre a área, isso vai mexer
no bolso do proprietário e isso força ele: “não, eu não quero ficar pagando esse
imposto alto, então é melhor eu vender e transformar esse meu patrimônio X em
Y”. É uma questão de transformação, isso incide e funciona. Qual o tamanho desse
funcionamento fica meio complicado detectar, mas que tem sentido e que gera
movimento no sentido dos proprietários se desfazerem dessas áreas, isso gera.
(Corretor imobiliário, 2017 apud SOUZA, 2018)

Contudo, outro proprietário notificado defendeu posição contrária, isto é, as condições do ‘mercado’
importam mais do que a progressividade do imposto:
O comando das operações de venda e compra de imóveis está nas mãos do
mercado: fundamentalmente, a coisa é comercial; não vai ser ele [o IPTU
Progressivo no Tempo] que vai fazer a coisa caminhar mais rápido ou menos
rápido. Não, não é ele. Fundamentalmente é o mercado. (Empresário da
construção civil, 2016 apud SOUZA 2018)

O empresário, quando indagado se vale a pena pagar o IPTU e não se desfazer do imóvel, insistiu
que, no seu caso, o que é determinante para a disponibilização é o preço e as condições de
pagamento encontradas no mercado.
Em Maringá, um dos imobiliaristas entrevistado afirmou que a aplicação do PEUC não gerou um
movimento imediato dos proprietários notificados, mas, por outro lado, chamou a atenção para o
fato de que os negócios imobiliários demandam certo tempo para se concretizarem:
Eu não sinto que isso tenha gerado um movimento imediato. Até porque você
tomar uma decisão sobre um patrimônio seu não é uma coisa da noite pro dia.
Até mesmo que ele decida pôr o terreno à venda, que ele consiga fazer, que ele
consiga viabilizar, [...] tem algumas coisas no município que não vão fechar com o
propósito da Lei: eu tenho determinado terreno e aí esse terreno tem um valor
comercial, eu coloco à venda. Muitas vezes, pra viabilizar esse empreendimento
existem outros atributos que precisam compor: preço de venda, a localização,
quanto ele vai custar, quanto ele vai trazer de retorno pros investidores.
(Imobiliarista - Entrevistado 11, 2015 apud BRAJATO, 2015, grifo nosso)

Ainda em relação aos possíveis efeitos decorrentes da aplicação do PEUC e do IPTUp, os
entrevistados foram questionados sobre sua percepção em relação ao aumento da oferta de imóveis
no mercado e sobre um possível impacto dos instrumentos na redução do preço da terra urbanizada.
De forma geral, a percepção é de que não houve efeito positivo em nenhuma das duas direções.
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Um dos entrevistados imobiliaristas de Maringá apontou que a aplicação dos instrumentos não
resultou no aumento da oferta de lotes no mercado e relaciona o fato aos parâmetros urbanísticos
vigentes:
Não houve, a meu ver não houve, por quê? A legislação está extremamente
restritiva. Você tem um lote que não consegue ocupar por questão de zoneamento.
Se eu tenho uma área de cinco mil metros quadrados, e eu posso fazer duas casas,
o que eu vou fazer da vida?
Vou parcelar? Vou entrar numa lei de parcelamento que vai me pedir uma série de
exigências, de doação, vai me custar muito mais caro. Você faz as contas e vê o que
vai dar menos prejuízo: o IPTU progressivo. Ou em entro com um projeto e fico te
enrolando, pedindo renovação de alvará.
As notificações não produziram nada. Por parte da inoperância da prefeitura.
(Entrevistado 04, 2018, grifo nosso)

Contudo, outro entrevistado do setor imobiliário lembrou que houve uma dinamização do setor
onde o zoneamento dos imóveis notificados era menos restritivo:
A gente não sentiu isso, não teve um aumento de oferta...onde acabou se
edificando bastante, em função do eixo residencial ‘B’ foi no ‘Chácaras Alvorada’
[zona fiscal ‘46’], ali com certeza [teve aumento da oferta] todos os proprietários
foram notificados porque eram chácaras grandes, a gente não negociou com
nenhum, não tinha interesse nessa região, até porque a gente já tinha áreas aqui,
com projeto, que depois a gente lançou, vendeu, construiu... A gente construiu
bastante verticais aqui nessa região, depois do contorno [norte]. (Entrevistado 02,
2018, grifo nosso)

Para empresário notificado, a aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo surtiu algum efeito
na tentativa de viabilização de novos empreendimentos. No entanto, em relação à redução do preço
da terra urbana, “o mercado” é quem define:
[...] fez com que vários proprietários de terrenos buscassem construtoras pra
fazerem empreendimentos, parceria, mas não baixou o preço, não. Agora, abaixar
preço é uma questão de mercado. Agora que o mercado está mais calmo, o preço
abaixou em função disso, e não do IPTU [progressivo no tempo].
Cada lote tem sua característica, sua função, não é porque alguém entrou lá
[referindo-se à “área de expansão”] que vai diminuir o preço de um terreno aqui no
centro da cidade.
Tudo depende do mercado, da velocidade de venda. É uma variável maior, não é
assim tão simples. Essa visão simplificada é muito perigosa. Você não pode ter uma
visão simplificada dessa forma, que é diretamente proporcional. (Empresário da
construção civil - (Empresário da Construção Civil - Entrevistado 10, 2015 apud
BRAJATO, 2015, grifo nosso)

Um dos entrevistados revelou ainda que em Maringá, depois de seis anos de aplicação do IPTUp, o
cenário piorou:
Não gerou oferta e não baixou o preço, ou seja, não melhorou a condição, pelo
contrário: piorou, piorou!
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Não gerou oferta e o preço subiu [...] para viabilizar o Minha Casa Minha Vida
‘Faixa 3’ precisei reduzir a área privativa de 51 para 45 metros quadrados, senão a
conta não fecha, o custo do terreno aqui em Maringá é um limitador [...]
Aqui é um caso que deu errado. (Entrevistado 02, 2018)

Por outro lado, em São Bernardo do Campo, Souza (2018) identificou opiniões divergentes sobre a
possível influência do PEUC e da progressividade sobre os preços: o representante da empresa que
considera o PEUC ineficaz “julga que a crise do mercado imobiliário e os baixos coeficientes de
aproveitamento do solo da legislação urbana de SBC são os aspectos que influenciam o preço e que a
progressividade não teria qualquer influência” (SOUZA, 2018, p. 188). Por outro lado, representante
da outra empresa construtora entrevistada, favorável à aplicação dos instrumentos, “entende que o
preço não cai de imediato, mas observa que a progressividade do imposto faz com que o imóvel não
se valorize como os demais, o que implica numa desvalorização ao longo do tempo” (SOUZA, 2018, p.
188).
Sobre a possibilidade de o próprio mercado imobiliário ter se beneficiado com os efeitos da aplicação
dos instrumentos, isso não ocorreu em Maringá, ao menos segundo a visão de um dos entrevistados
do setor:
Se você é o proprietário da terra, e recebeu uma notificação do IPTU progressivo,
você não vai vender por qualquer valor simplesmente porque você recebeu uma
notificação, então eu acho que isso não aconteceu, de beneficiar um em
detrimento do outro, porque aquele que foi notificado ficou desesperado e foi
vender a qualquer preço [...]
O IPTU progressivo não é um instrumento que, se aplicado, vai beneficiar as
incorporadoras, até porque, se fosse assim, beneficiaria sabe quem? O próprio
especulador imobiliário, que é super capitalizado e vai lá querer comprar a tal da
‘galinha morta’301. Eu acho que isso não ocorreu, pode ser que um caso ou outro a
pessoa ficou apressada pra vender e acabou vendendo num preço base inferior ao
que se pratica no mercado, mas não metade do preço, muito menos um terço do
preço. Isso pra mim é bem claro. (Entrevistado 02, 2018)

Segundo imobiliarista entrevistado, há indícios de que uma das áreas notificadas em região
valorizada de Maringá302 tenha sido adquirida por ‘especulador imobiliário capitalizado’, conforme
apontado por um dos entrevistados:
[O antigo proprietário] negociou com um grupo de investidores da A. Yoshii
Engenharia303, é o que se tem notícias por aí, eu nunca vi isso acontecer, [...] junta
eu e outra pessoa e compramos o terreno e fazemos negócio com a A. Yoshii.

301

Expressão utilizada pelo entrevistado que significa ‘mercadoria muito barata, pechincha; diz-se de uma casa, imóveis e
outros artigos de valor sendo oferecidos por um valor bem abaixo do valor real ou de mercado’.
302 Conforme registrado no início da seção, tal área foi vendida pelo proprietário que teve receio de ter seu imóvel
desapropriado com pagamento em títulos da dívida pública no futuro.
303 Construtora paranaense que atua em Maringá no segmento voltado às rendas alta e média-alta.
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A A. Yoshii não precisa criar um land bank porque ela tem os clientes dela fazendo
isso por ela. Os caras do land bank têm o lucro, o cara da construtora não gasta o
dinheiro dele e foca no negócio dele, que é edificar.
Os clientes compram os terrenos e acabam fazendo permuta.
Quem comprou do [proprietário notificado] foram os investidores e chegam para a
A. Yoshii: vamos fazer um estudo?
Vai dar mil unidades, isso vai dar tanto de permuta, vai dar lucro, dá para fazer,
vamos colocar isso no estoque pra gente, que tem um lucro previsto para o
futuro, tem um compromisso com a A. Yoshii de construção, acabou.
Os investidores vão direto onde a A. Yoshii tem interesse.
[O antigo proprietário] perdeu o bonde. A MRV quis comprar, mas ele não vendeu.
(Entrevistado 04, 2018, grifo nosso)

d. A associação do PEUC com outros instrumentos: a importância do zoneamento em Maringá e
das ZEIS de vazios em São Bernardo do Campo e São Paulo
Uma questão recorrente que apareceu diversas vezes nas entrevistas realizadas em Maringá, tanto
em 2015 como também em 2018, diz respeito aos padrões urbanísticos vigentes e seu rebatimento
nas possibilidades de ocupação das áreas notificadas. Segundo os agentes imobiliários, há poucas
alternativas de utilização dos imóveis, em função do zoneamento restritivo, principalmente para os
imóveis “ZR1 e ZR2”304.
Conforme já registrado, a modalidade de ocupação tipo “vila”, que poderia viabilizar
empreendimentos nos lotes menores, foi suprimida:
O que é vazio urbano se eu estou numa condição de zoneamento ZR2, bifamiliar,
numa área de cinco mil [metros quadrados]? Como é que eu consigo utilizar?

[...] Uma das soluções, aquilo que você pratica em São Paulo, e nas grandes regiões
de São Paulo, que era as pequenas vilas. [...] as vilinhas, que Maringá começou a
ter isso e ele cortou [referindo-se ao ex-secretário da SEPLAN]. Numa visão que
entendia que talvez não desse qualidade de vida. Mas isso solucionava uma boa
parte dos lotes de cinco mil metros. (Imobiliarista - Entrevistado 09, 2015 apud
BRAJATO, 2015)

O mesmo imobiliarista, quando indagado em 2018 sobre a persistência de um grande número de
imóveis não edificados no setor subcentral, especialmente na zona fiscal ‘20’ (Figura 7.13),
respondeu:
A zona 20 está perto do centro e não dá condições de parcelar. Não fecha a conta.
O mercado imobiliário é fechar conta. Porque não dá condição de utilização, tudo
em ZR2.

304

Ver Capítulos 3 e 6.

360

Gostaria que a prefeitura entendesse as necessidades do mercado e resolvesse isso
de uma forma mais inteligente. (Entrevistado 02, 2018, grifo nosso)

Figura 7.13 – Maringá: imagem área de trecho do Setor Subcentral (zona fiscal ‘20’) com grande
concentração de imóveis não parcelados e não edificados

Fonte: Google Earth (2019).

De acordo com Brajato (2015), a verticalização também poderia ser alternativa para novos
empreendimentos, mas está restrita a poucas zonas da cidade, direcionadas aos segmentos de renda
média e alta, em função do alto preço da terra. Sobre essa questão, um dos entrevistados relatou:
O que viabiliza dentro da cidade é a verticalização. Imaginar que empreendimentos
imobiliários horizontais serão lançados e vão efetivamente ter sucesso é muito
difícil de se concretizar isso. Há exemplos de se pensar em fazer blocos, construir
blocos de moradia, com preços mais acessíveis, mas hoje, por exemplo, em
Maringá, não se lança construções do Minha Casa Minha Vida por causa do preço
do terreno. É muito caro.
Mesmo a verticalização desse tipo de empreendimento não compensa.
(Imobiliarista - Entrevistado 09, 2015 apud BRAJATO, 2015)

Na mesma direção, outro agente imobiliário afirmou:
Mas nada viabiliza porque é baixa densidade e aí a prefeitura, não sei baseada em
que, fala: aqui pode fazer, aqui não pode, aqui pode fazer multifamiliar, aí
unifamiliar. A maioria é unifamiliar. Tem que ter um equilíbrio, aí você coloca tudo
baixa densidade, unifamiliar, não viabiliza nada. (Entrevistado 10, 2015 apud
Brajato, 2015; grifo nosso)
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No caso dos imóveis notificados em ZR3, por apresentarem um zoneamento menos restritivo,
continuaram valorizados, mesmo após a aplicação do PEUC e do IPTU progressivo, inviabilizando a
produção imobiliária voltada às famílias de renda mais baixa:
[...] mesmo que um proprietário de imóvel ZR3, notificado com o IPTU progressivo,
ele continua lá pedindo os mil reais o metro quadrado, não fecha a conta para o
Minha Casa Minha Vida [referindo-se à faixa 3], só fecha a conta para atender o
médio padrão [...]
Nem a MRV consegue: os custos de construção deles são menores, mas o custo do
terreno é um limitador em Maringá.
O que sobrou de terreno para fazer o Minha Casa Minha Vida foram áreas só
nesses eixos residenciais, pagando outorga, que é o eixo B, eixo C não saiu nada, é
onde é fundo de vale, tem que fazer pilotis, não fecha a conta [...] ainda paga
outorga. (Entrevistado 02, 2018)

Já nos municípios de São Bernardo do Campo e São Paulo, parte do conjunto notificado constituiu-se
de imóveis gravados como ZEIS de vazios. Sobre a sobreposição dos instrumentos, não há consenso
entre os entrevistados do setor imobiliário, mas prevalece a opinião de que tal sobreposição tende a
inviabilizar a ocupação das ZEIS de vazios notificadas, conforme depoimentos registrados por Souza
(2018):
O PEUC e o IPTU Progressivo no Tempo inibem a especulação imobiliária que “de
certa forma, distorce o uso social da área”. Entretanto, a sobreposição de ZEIS e
PEUC “amarra” o imóvel e pode inviabilizar o seu aproveitamento. (Empresário da
construção civil305)

Sobrepor os dois instrumentos significa uma imposição absurda, que pode
inviabilizar por completo o aproveitamento do terreno. (Corretor imobiliário)

Imagina a oportunidade que o setor está perdendo por conta da impossibilidade de
um retrofit nas ZEIS-3 na área central da cidade [de São Paulo]. Muitos imóveis
fechados estão gravados como ZEIS-3, o setor imobiliário tem interesse em ir lá,
comprar e fazer um retrofit. […]. A sobreposição dos instrumentos é um problema
que não nos afeta, afeta o proprietário do imóvel que está sentado em cima,
esperando valorização futura. (Coordenador executivo do SECOVI-SP)

PEUC em área de ZEIS, o que vem de construtor lá na associação, me perguntar isso
aí você não imagina! […]. Todo mundo quer dar uso pro terreno, só que em alguns
casos você não consegue dar uso pro terreno porque o mercado não deixa. Se não
fecha a conta o empresário não vai construir, porque ele não vai tomar prejuízo; e

305

Empresário notificado em São Bernardo do Campo e em São Paulo, onde é proprietário de quatro imóveis gravados
como ZEIS-2 e ZEIS-5, com área total de pouco mais de 280 mil metros quadrados. Um dos imóveis notificados em São
Paulo estava com incidência de alíquota progressiva de 6% sobre o IPTU em 2018. Tal empresa possui um land bank de
pouco mais de 1,7 milhão de metros quadrados, sendo cerca de 800 mil metros quadrados localizados em São Bernardo do
Campo (Informação disponível em: http://mzm.com.br/docs/book-institucional/book-institucional.pdf. Acesso em: 15 fev.
2020).
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aí vem o IPTU progressivo por trás, quer dizer é um negócio que você não sabe pra
onde correr. (Vice-presidente da ACIGABC306)

e. ‘Estratégias em relação à reserva fundiária dos proprietários notificados do setor imobiliário
Nas entrevistas realizadas pela pesquisadora, como nos depoimentos registrados por Souza (2018),
ficaram evidentes as estratégias do setor imobiliário em relação à reserva fundiária, em cada caso,
que não diferem muito na sua essência:
[...] a empresa aqui tem um banco de terrenos, e a gente costuma fazer
planejamento para cinco anos, então a gente já protocolou na prefeitura os
empreendimentos que a gente quer lançar no ano que vem [...] a gente está
fazendo aquisição de mais terreno, é nosso insumo, nossa matéria prima.
Se a gente quer lançar um empreendimento daqui a três anos, a gente já tem que ir
atrás do terreno. A gente vai fazer mais Minha Casa Minha Vida, médio padrão ou
loteamentos, dentro do fluxo de caixa? A gente tem que ir atrás de terrenos [...]
A gente é proprietário porque esse é o nosso negócio, sempre você vai ter
construtora imobilizando áreas. (Entrevistado 02, 2018)

Quem tem empresa, tem que ter estoque, banco de terrenos. (Entrevistado 01,
2018, grifo nosso)

Não é produzir estoque: a compra de imóveis não tem interesse especulativo e faz
parte de um contínuo movimento, indispensável à produção imobiliária.
Você vai comprando, vai fazendo e vai vendendo; vai vendendo, vai comprando, vai
fazendo, vai vendendo…. Não tem parada, o consumo é constante. O mercado, se
ele não tiver matéria prima ele não tem o que lançar; se não tem o que lançar não
há porque manter a empresa, tem que fechar. Então, é uma atividade essencial
essa de sempre estar comprando. […]. Agora, aplicar em imóvel pra lançar daqui a
alguns anos eu não vejo muita vantagem. Eu acho que se você já está bem
estocado de terrenos, tem um limite, né? Terrenos pra especulação? Não é o caso!
Eu só compro imóveis e faço parceria para começar no curto prazo. (Empresário da
construção civil, 2017 apud SOUZA, 2018).

Eu adoro terreno. Eu me sinto bem. […] Época de crise, o que estamos fazendo? A
gente está comprando terreno. […] Vão falar: ‘esse cara é louco, numa época de
crise dessa!’ Mas é nessa época que estou comprando, e por quê? Porque o preço
dos imóveis baixou muito, os preços estão lá embaixo. (Empresário da construção
civil apud SOUZA, 2018).

Os conteúdos registrados permitem algumas reflexões. Em Maringá, os depoimentos reforçam a
ideia de que o PEUC vem ‘de fora’ e não dialoga com a realidade local. A relação de confiança entre o
Prefeito e seu grupo político parece ter limitado e contido possíveis reações contrárias à aplicação
dos instrumentos: alguns proprietários entenderam que a lei federal tinha que ser aplicada e que a

306

Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC.
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prefeitura estava fazendo ‘seu dever de casa’. Aparentemente, os proprietários de terra não têm
representatividade nas instâncias de participação local.
Importante também ressaltar que os representantes do SECOVI-SP entrevistados, ressalta-se, apoiam
a implementação dos instrumentos, conforme registro de Souza (2018) e depoimento de Bruno Filho
(2020).
Há indícios de que os proprietários que concentram um número maior de imóveis apresentaram
maior resistência à aplicação dos instrumentos, como por exemplo, a empresa cujo representante
afirma estar comprando imóveis, aproveitando o período de crise, como também a empresa que
possui carteira com mais cinco mil imóveis distribuídos nas regiões sul e sudeste do país. Quem tem
mais imóvel, na condição de especulador em potencial, tem mais resistência ao instrumento?
As respostas aos instrumentos são muito diversas e indicam que não há um comportamento padrão
predominante. Chamou a atenção também a opinião divergente entre os entrevistados sobre o
potencial de pressão do IPTU progressivo no tempo. De um lado, agentes do setor apostam na
progressividade como forma de fazer com que os imóveis ociosos sejam colocados no mercado; por
outro lado, há diversos depoimentos, especialmente de proprietários notificados, que indicam que
não desistem facilmente de seus imóveis: dependendo do caso, apostaram em decisões judiciais
favoráveis, alternância administrativa para a interrupção da aplicação, mudanças na legislação
urbanística e até na prescrição de dívidas, em decorrência da inoperância do poder público.
Os depoimentos revelam contradições em Maringá: se por um lado havia um certo apoio do setor
imobiliário à aplicação dos instrumentos, por outro lado, houve consenso entre os entrevistados
quanto à reclamação dos índices urbanísticos restritivos vigentes, que comprometem a utilização dos
imóveis no município, notificados ou não, ideia corroborada inclusive pelo ex-presidente do CODEM.
Essa condição implica em duas ações contraditórias e simultâneas: alguns proprietários do setor
imobiliário, sancionados pelo PEUC e/ou pelo IPTU progressivo no tempo por não conseguirem
viabilizar empreendimentos em seus imóveis ociosos, continuam, ao mesmo tempo, adquirindo
terras para dar continuidade à sua produção imobiliária.
A sobreposição dos instrumentos PEUC e ZEIS, de forma geral, tende a incomodar mais o setor
imobiliário. A única posição favorável à aplicação articulada dos instrumentos ou ao ‘duplo gravame’
foi de integrante do SECOVI-SP, referindo-se a uma tipologia específica de ZEIS de vazios, as ZEIS-3.
Tal constatação, ainda que com base em um número muito reduzido de entrevistados, vai ao
encontro de um dos pressupostos da pesquisa.
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Em relação às estratégias quanto à reserva fundiária, observou-se que todos os entrevistados
afirmaram a necessidade de existência de um estoque mínimo de terrenos para que seja possível
viabilizar a produção imobiliária, à exceção da empresa que demonstrou adquirir imóveis além da
sua necessidade, aproveitando o cenário de crise macroeconômica. Considerando-se que a reserva
fundiária é inerente à produção imobiliária, esse fato corrobora e ajuda a explicar a concentração de
imóveis ociosos nas mãos de proprietários do setor imobiliário em São Bernardo do Campo, onde há
escassez de oferta, maior disputa pelo solo urbanizado e dinamismo do setor. Tal fato também
corrobora a posição do SECOVI-SP, como de outros atores e agentes que defendem a aplicação dos
instrumentos, apostando na dinamização do setor imobiliário, como o ex-secretário de Maringá e o
vereador Police Neto em São Paulo, em boa medida. Por outro lado, verificou-se ainda que
empresários capitalizados (e não agentes do setor imobiliário, necessariamente) podem se beneficiar
da aplicação dos instrumentos para formar um estoque de terras para o futuro, assumindo a
condição de investidores parceiros de outras empresas construtoras, como no caso relacionado à
formação de um land bank relatado por um dos entrevistados em Maringá.
Segundo Fix (2011, p. 195), a formação de land banks “funciona como base para a criação de capital
fictício, uma promessa de ganhos futuros antecipando o que poderá ser construído nos terrenos
adquiridos”, como uma garantia das empresas de que “serão capazes de se apropriar do lucro, na
construção, e de incrementos de renda da terra, na incorporação”.
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Considerações finais

A apresentação e a análise transversal dos três Estudos de Caso sobre
as experiências de aplicação do PEUC em Maringá (PR), São Bernardo do Campo (SP) e São Paulo (SP)
foram precedidas pelo debate em torno do conceito de ‘função social da propriedade urbana’. Tal
princípio está no centro da agenda urbana instituída pela Constituição Federal de 1988 (CF1988) e
pelo Estatuto da Cidade (EC), e fundamenta a aplicação do conjunto de instrumentos formado pelo
PEUC e seus sucedâneos IPTU progressivo no tempo e Desapropriação-sanção.
Partiu-se do pressuposto de que uma melhor compreensão sobre o conceito de ‘função social da
propriedade’ poderia contribuir para o conhecimento sobre os limites e as possibilidades que cercam
o alcance e a efetividade dos instrumentos do EC, especialmente do PEUC, na direção do ideário
reformista de maior justiça social no espaço urbano, enfrentamento das desigualdades
socioespaciais e ampliação do acesso à terra urbanizada e à moradia.
No campo jurídico, o princípio da ‘função social da propriedade urbana’ vigente na CF1988 é um
avanço importante, mas, ao mesmo tempo, limitado. Ainda assim, é um incômodo à propriedade
privada: tramita proposição legislativa na direção de flexibilizar o conceito, a ponto de esvaziá-lo
totalmente. Observou-se que há diferentes disputas em torno do conceito da ‘função social da
propriedade’, a partir de conteúdos e sentidos contraditórios associados ao termo, que podem ser
traduzidos, de um lado, pelo ideário reformista, na direção da universalização de direitos e, por outro
lado, pelo viés economicista, na direção da (afirmação da) terra como mercadoria.
A análise da aplicação do PEUC no país possibilitou a compreensão do conceito de ‘função social da
propriedade urbana’ por trás das experências, por meio da identificação das finalidades associadas à
implementação dos instrumentos. Tal análise resultou na classificação das experiências em dois
grupos distintos. O primeiro deles diz respeito aos casos de aplicação cujas finalidades dialogam, em
maior ou menor grau, com a agenda da Reforma Urbana. A partir desses casos, observou-se também
que há diversas condicionantes que podem dificultar o alcance dos objetivos pretendidos com a
aplicação do PEUC nessa direção, tais como: reduzido estoque de imóveis ociosos, alternância
administrativa ou descontinuidade política, ausência de estratégia espaço-temporal (ou lógica
urbanística) para a notificação dos imóveis, falta de articulação do PEUC com programas
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habitacionais e projetos urbanos. Já no segundo grupo, cujas finalidades de aplicação se afastam do
ideário reformista, as experiências mostraram que o PEUC pode favorecer a valorização imobiliária
ou a alavancagem e dinamização do setor imobiliário sem, necessariamente, alterar a lógica
excludente da produção (capitalista) do espaço urbano.
Nesse sentido, as experiências deram pistas da importância de se estudar e analisar os casos que
mais avançaram, de forma aprofundada, tanto para conhecer os resultados ou os possíveis efeitos
iniciais decorrentes da aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no tempo, de um lado, como
também, e principalmente, para identificar as condicionantes de maior relevância para o alcance e a
efetividade do PEUC, quando aplicado. A hipótese delineada é de que tais condicionantes consistem
(i) nas características territoriais dos municípios, relacionadas com a formação e o desenvolvimento
urbano, com o padrão de ocupação, e com a dimensão e as especificidades do ‘estoque ocioso’, e (ii)
na aderência do PEUC ao projeto de cidade que vem sendo colocado em prática, sua relação com o
conjunto da legislação urbanística vigente, bem como sua articulação com os demais instrumentos
de política urbana que o governo local vem implementando na direção desse projeto de cidade que
se pretende construir.
Para o ‘olhar transversal’ dos três Estudos de Caso, foram estruturados dois eixos principais que
conduziram a análise das especificidades das experiências de forma conjunta, colocadas em
perspectiva. O primeiro eixo tratou das condicionantes territoriais, da regulação urbana e das
finalidades de aplicação do PEUC. O segundo eixo teve como base as condicionantes políticas e
institucionais que favoreceram a decisão pela aplicação, possibilitaram o início das experiências e
‘moldaram’ o PEUC e o IPTU progressivo no tempo nos três municípios, e as respostas e percepções
dos agentes e proprietários notificados do setor imobiliário frente às obrigações impostas e ao
potencial dos instrumentos, quando aplicados.
Os três municípios estabeleceram uma estratégia espaço-temporal para a aplicação do PEUC, porém
questiona-se sua eficácia. Maringá, na primeira etapa, notificou volume de terras não parceladas e
não edificadas em quantidade muito superior ao que pode ser absorvido pelos setores produtivos e
pelo setor público, a curto e médio prazo, o que pode esvaziar o sentido de aplicação do
instrumento. São Bernardo possui reduzido ‘estoque ocioso’, o que dificulta alcançar a estratégia
traçada por meio do escalonamento proposto. No caso de São Paulo, a estratégia ‘espacial’ ancorada
na definição de perímetros prioritários para a aplicação do PEUC, em diálogo com setores
adensáveis, que resultou em maior concentração das notificações na área central, é adequada, mas a
ausência de articulação do PEUC com programas habitacionais ou projetos estratégicos de
desenvolvimento urbano compromete seu alcance.
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Observou-se que a regulação urbana, em seu conjunto, pode neutralizar ou potencializar os efeitos
do PEUC. Em Maringá, a legislação urbanística pós-EC manteve a lógica restritiva e excludente, e
explicita as contradições associadas à aplicação do PEUC. Já nos casos de São Bernardo e São Paulo, a
legislação, em seu conjunto, busca dialogar com o ideário reformista, especialmente por meio da
delimitação de ZEIS, redução do potencial construtivo dos imóveis e previsão do PEUC e sucedâneos,
também pela sua sobreposição com as ZEIS de vazios. Em outras palavras, a legislação dá pistas do
potencial do PEUC nos dois municípios como um possível ‘instrumento’ da Reforma Urbana.
Identificou-se que nos três municípios o potencial do PEUC para a indução do ordenamento
territorial na direção da ocupação do ‘estoque ocioso’ pode estar comprometido por diferentes
motivos. No caso de Maringá, com maior potencial do que os outros municípios, pelas
características, localização e dimensão do ‘estoque ocioso’, a aplicação do PEUC diverge da finalidade
de ocupação desse estoque, mas converge com o projeto de cidade de dinamização do setor
imobiliário, na direção do ‘estoque urbanizável’. Trata-se de uma ociosidade planejada: a expansão
urbana deixa para trás vazios e áreas não edificadas mais centrais e infraestruturadas. A combinação
do PEUC com o zoneamento restritivo reforça essa condição e expressa a contradição decorrente da
utilização do instrumento: por um lado, o município impõe a obrigação de parcelar e edificar e, por
outro lado, os parâmetros urbanísticos vigentes restringem fortemente as possibilidades de
ocupação dos imóveis notificados. Em São Bernardo do Campo, o PEUC não tem potencial de
adensar ou estimular a ocupação de determinados setores ou perímetros pelo fato do ‘estoque
ocioso’ ser reduzido e disperso na malha urbana, densamente ocupada, consolidada e disputada,
sem ‘margem extensiva’, diferentemente do que ocorre em Maringá. Já no caso de São Paulo, a
notificação em escala nos distritos centrais é uma evidência de que o município quis enfrentar a
ociosidade existente na área central, estratégia que dialoga tanto com os objetivos do ordenamento
territorial como com o ‘estoque ocioso’ no município. Contudo, por outro lado, há gargalos que não
foram superados, como a própria característica do conjunto notificado frente à demanda e a
ausência de um programa em escala que priorize a reabilitação dos imóveis ociosos, especialmente
para HIS, seja para locação social, seja para provisão habitacional. Nesse sentido, é importante
refletir sobre quais imóveis notificar e com quais objetivos específicos.
Observou-se que a aplicação do PEUC sobre as ZEIS de vazios em São Bernardo do Campo e São
Paulo não apresentou resultados importantes, tomando-se como referência as ações dos
proprietários notificados com imóveis nessa condição nos dois municípios. Em São Paulo, o maior
percentual refere-se a ações voltadas a dar uso aos imóveis, no entanto, tais ações correspondem,
em grande parte, à apresentação de projetos que, em sua maioria (número de imóveis e área de
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terreno notificada) ocorreu em momento anterior à aplicação do PEUC. Tal constatação pode ser um
reflexo tanto do contexto favorável entre os anos de 2006 e 2013 (quadro macroeconômico e
recursos subsidiados do Programa Minha Casa Minha Vida para a produção de HIS), como também
dos parâmetros menos restritivos para a ocupação das ZEIS de vazios, vigentes no município até a
revisão do Plano Diretor ocorrida em 2014, como a possibilidade de atendimento de famílias com
renda de até seis salários mínimos, sem exigência mínima para o atendimento das faixas de renda
mais baixas.
Quanto às condicionantes políticas, os Estudos de Caso mostraram que, apesar de sua importância, a
condição política dos prefeitos e a prioridade do PEUC no projeto de cidade em curso nem sempre
são determinantes para a aplicação dos instrumentos. Em Maringá, o prefeito Silvio Barros II detinha
condição política favorável, mas o PEUC não era um instrumento prioritário da agenda urbana local.
Por outro lado, em São Bernardo e São Paulo, a aplicação do PEUC era prioridade na agenda. No
entanto, em São Bernardo, a decisão pela aplicação do PEUC se deu apenas no segundo mandato de
Luiz Marinho, momento em que o prefeito alcançou condição política favorável. Já no caso de São
Paulo, com menor condição política do que os outros dois prefeitos, Fernando Haddad conseguiu
reunir as condições para iniciar a aplicação do PEUC no segundo ano de seu mandato, que já vinham
sendo gestadas em anos anteriores. Ou seja, o ex-prefeito herdou tanto o legado das gestões
petistas, como também os avanços conquistados no período entre planos.
Outra observação importante diz respeito à relevância de outros atores nas experiências de aplicação
do PEUC, especialmente dos dirigentes responsáveis diretos pela aplicação dos instrumentos: no
caso de Maringá, para inserir o PEUC na agenda local; em São Bernardo do Campo, para ‘tirar o PEUC
do papel’; e, em São Paulo, para estruturar o Departamento de Controle da Função Social da
Propriedade (DCFSP) e colocar em prática o ‘instrumento’ da Reforma Urbana, na maior cidade do
país, em um cenário político mais disputado, porém, com certo apoio da oposição. Nos três casos, o
perfil dos prefeitos foi determinante para a decisão de aplicar o instrumento.
A premissa de que nos casos em que ocorre alternância administrativa há maior potencial de
interrupção ou esvaziamento das experiências não se confirmou totalmente. Em Maringá, a
expectativa inicial de suspensão da aplicação dos instrumentos, especialmente do IPTU progressivo
no tempo, a partir de 2017, para a análise da experiência e possível correção de rumo, não se
concretizou em função da atuação dos vereadores. Já no caso de São Paulo, mesmo com a mudança
na administração municipal em 2017, o PEUC continuou sendo aplicado: os sinais de esvaziamento
iniciais foram substituídos por indícios de retomada, a partir da troca de dirigentes da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano ocorrida em 2019. Ou seja, a experiência de aplicação apresentou
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variações, mesmo durante a gestão do novo grupo político à frente da Prefeitura. Em São Paulo,
também coube papel de destaque ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE), que vem
acompanhando e cobrando o avanço da experiência, o que não ocorreu nos outros dois municípios.
Já no caso de São Bernardo do Campo, há indícios de que a aplicação do PEUC não teve continuidade
com a mudança administrativa ocorrida a partir de 2017. Tais constatações dão pistas de que a
aplicação do PEUC é um processo não linear, e revela a importância de outros atores nos casos de
aplicação.
Identificou-se também que as condicionantes institucionais diferenciaram as três experiências, tanto
as normativas, mas também as relacionadas à estrutura de implementação. Em São Bernardo do
Campo e São Paulo, a aplicação dos instrumentos contou com forte arcabouço jurídico, isto é, com
embasamento legal determinado por lei federal, além de decretos regulamentadores, que conferiu
maior segurança jurídica para respaldar as experiências colocadas em prática, na direção contrária do
que ocorreu em Maringá, onde as condições normativas se apresentaram frágeis e subsidiaram a
contestação judicial da aplicação dos instrumentos por proprietários notificados. Em relação à
estrutura de implementação, destaca-se a experiência de São Paulo: a existência de um
departamento específico para tratar do PEUC conferiu maior liberdade e agilidade para a
implementação de um instrumento que se relaciona com diferentes setores da administração
municipal. A possibilidade de definição de procedimentos próprios potencializou as ações do
departamento, e resultou em maior visibilidade para o PEUC no município.
A análise das respostas do setor imobiliário frente às obrigações impostas pelo PEUC apontou que os
proprietários do setor ‘contestam’ menos a aplicação dos instrumentos do que o conjunto de
proprietários notificados, e contam com mais ações voltadas ao uso dos imóveis: na condição de
proprietários, pode-se supor que exista alguma intenção de empreender nos imóveis adquiridos, e,
por outro lado, há também maior facilidade do setor para produzir e protocolar projetos do que para
os demais setores econômicos, ou seja, é mais fácil responder às obrigações impostas pelo PEUC, ao
menos para a primeira etapa, o que não implica necessariamente no uso dos imóveis ociosos. Com
base nas entrevistas, a sobreposição dos instrumentos PEUC e ZEIS, isto é, o ‘duplo gravame’, de
forma geral, tende a incomodar mais o setor imobiliário, constatação que vai ao encontro de um dos
pressupostos da pesquisa, mas que diverge dos resultados identificados quando se analisa as ações
de todo o conjunto de proprietários de imóveis notificados gravados como ZEIS de vazios.
O ‘olhar transversal’ do ‘olhar transversal’ permitiu responder à hipótese da pesquisa: os Estudos de
Caso confirmam a hipótese formulada de que as condicionantes de maior relevância para o alcance e
a efetividade do PEUC consistem nas (i) nas características territoriais dos municípios, relacionadas
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com a formação e desenvolvimento urbano, com o padrão de ocupação e com a dimensão e
especificidades do ‘estoque ocioso’, e (ii) na aderência do PEUC ao projeto de cidade que vem sendo
colocado em prática? Apesar da relevância das condicionantes consideradas na hipótese delineada, o
olhar transversal’ do ‘olhar transversal’ apontou que a implementação do PEUC demanda uma
conjunção de diferentes condicionantes, mas que variam de município para município, de acordo
com as especificidades locais.
No caso de Maringá, o Prefeito Silvio Barros II tinha condição política favorável e o município conta
com amplo ‘estoque ocioso’, mas o PEUC, entendido como um instrumento da Reforma Urbana, não
tem aderência ao projeto de cidade em curso, o que compromete sua efetividade na direção do
ideário reformista; o alcance de outras finalidades voltadas ao interesse do setor imobiliário também
se mostrou restringido em função das condicionantes normativas e regulatórias vigentes, tanto as
urbanísticas como também as relacionalas à implementação dos instrumentos. Já na experiência de
São Bernardo do Campo, o PEUC tinha aderência ao conjunto da regulação urbana e ao projeto de
cidade delineado no Plano Diretor e colocado em prática, mas sua aplicação dependeu diretamente
da condição política favorável do Prefeito Luiz Marinho; ainda, o potencial de alcance dos resultados
é restringido devido ao reduzido ‘estoque ocioso’, mas também pelo contexto de forte disputa pelo
solo urbano disponível diante da presença de setor imobiliário dinâmico. Em São Paulo, o PEUC tinha
aderência ao conjunto da regulação urbana e ao projeto de cidade, mas o avanço da experiência
dependeu também, em boa medida, de outros atores, inclusive de vereador da oposição, que
contribuiu para a criação das condições que possibilitaram que a experiência acontecesse no
segundo ano do mandato do Prefeito Fernando Haddad, e também do legado de gestões
progressistas anteriores. Ou seja, embora as condicionantes consideradas na hipótese sejam
importantes, há também outras condicionantes que são ‘herdadas’ e que acabam ganhando
relevância para o alcance e a efetividade do PEUC, dentre as quais, a trajetória institucional e política
que moldou e influencia os contextos locais.
De forma resumida, conclui-se que:
O impasse em torno da política urbana não se limita apenas em tirar os instrumentos instituídos pelo
Estatuto da Cidade do papel, nem de sua efetividade quando aplicados, mas do próprio debate em
torno do conceito de ‘função social da propriedade urbana’. Se por um lado, a ‘função social da
propriedade’ é considerada como o principal avanço da (nova) agenda urbana, por outro lado, ela
também constitui-se em uma importante limitação. O avanço do marco regulatório é ao mesmo
tempo o seu limite: o cumprimento da ‘função social da propriedade urbana’, que passa a ter
concretude a partir da ‘fórmula acabada’ introduzida pela CF1988, fica condicionado ao atendimento
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das exigências contidas, em última instância, na maioria das vezes, nos parâmetros de uso e
ocupação do solo estabelecidos nos planos diretores. O conceito, como o próprio conteúdo dos
planos, resulta das forças em disputa na arena local. Não há uma função social, há várias funções
sociais da propriedade urbana. O debate em torno do conceito é complexo e diverso e precisa ser
aprofundado, com outros olhares e conteúdos.
O PEUC não é essencialmente um instrumento da Reforma Urbana e mesmo nos casos em que as
finalidades de aplicação dialogam com o ideário reformista, foi possível observar que há
condicionantes que comprometem sua efetividade nessa direção. Para que o PEUC seja um
instrumento da Reforma Urbana, é necessário, minimamente, que sua regulamentação e aplicação
estejam associadas a uma concepção de’ função social da propriedade’ que incorpore os objetivos de
alcance de maior justiça social no espaço urbano, de enfrentamento das desigualdades
socioespaciais e de democratização do acesso à terra e à moradia, na direção do Direito à Cidade, em
seu sentido mais amplo. Mesmo assim, seus efeitos serão limitados no contexto da propriedade
privada subordinada à lógica de mercado.
O PEUC e sucedâneos são instrumentos que incidem sobre os imóveis ociosos e condicionam e
limitam o exercício do direito de propriedade. Ou seja, o PEUC não é neutro. Nesse sentido, o
instrumento pode ser aplicado para atender o interesse de setores econômicos (como ocorreu em
Maringá) e, ao mesmo tempo e em sentido contrário, isto é, contraditoriamente, o PEUC ameaça a
própria propriedade, à medida que impõe limites à sua utilização. Ou seja, o PEUC incorpora a
contradição da função social da propriedade urbana, que pode ser traduzida na disputa entre a
mercantilização e a desmercantilização da terra. Os depoimentos de alguns proprietários notificados
apontam nessa direção.
De um lado, as experiências estudadas apresentam poucos resultados ou efeitos iniciais, mas, por
outro lado, diante do reduzido universo de casos de aplicação do PEUC e do IPTU progressivo no
tempo no país, constituem-se em oportunidades de análise que lançam luz sobre o processo não
linear que caracteriza o desenho e a implementação da política urbana, reforçando a importância da
escala local como arena de debate entre os diferentes modelos de cidade em disputa nos tempos de
neoliberalização. Tais constatações podem contribuir para uma agenda de pesquisa futura.
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