
1 

 

 

FACULDADE CIDADE VERDE 
CURSO DE DIREITO 

 
 
 
 
 
 

 

ANDERSON WILLIAM PEREIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UMA ANÁLISE DA EFETIVIDADE DO IPTU PROGRESSIVO NO 

TEMPO NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ-PR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARINGÁ 
2018

 



2 

 

 

ANDERSON WILLIAM PEREIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
UMA ANÁLISE DA EFETIVIDADE DO IPTU PROGRESSIVO NO 

TEMPO NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ-PR 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado na Faculdade Cidade Verde –
FCV, como requisito parcial para obtenção 
do grau de Bacharel em Direito. 
 
Orientador: Prof.º Me. Gilberto de Abreu 
Kalil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARINGÁ 
2018

 



3 

 

 

 
 
PEREIRA, Anderson William. 

Uma análise da efetividade do IPTU progressivo no tempo 
no município de Maringá-PR / Anderson William Pereira; 
orientador: Professor Ms. Gilberto Kalil. Maringá, PR: 2018. 40 f. 

 
Trabalho de Conclusão de Curso no Curso de Direito da 

Faculdade Cidade Verde – FCV, Maringá, 2018. 
 

1. Direito à cidade. 2. Progressividade do IPTU. 3. 
Função social da propriedade. 

 



4 

 

 

 
FOLHA DE APROVAÇÃO 

 
 

 
 

PEREIRA, Anderson William, Uma análise 
do IPTU progressivo no tempo no Município 
de Maringá. Trabalho de Conclusão de 
curso (Monografia). Apresentado como 
requisito parcial à conclusão do curso de 
graduação em direito, da Faculdade Cidade 
Verde - FCV, realizada no segundo 
semestre de 2018. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

__________________________ 
Orientador: Me. Gilberto Kalil 

 
__________________________ 

Membro convidado 1: 
 

__________________________ 
Membro convidado 2:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Examinado em __/__/__ 

Conceito:____________ 

  

 



5 

 

 

 DEDICATÓRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico o presente trabalho a minha 
querida esposa, por ter me proporcionado 
a segurança necessária me incentivando 

quando em momentos fraqueza, me 
dando força nas conquistas dos meus 
objetivos, minha família, pois sem ela 

nada disso seria possível, a meu 
professor orientador, no qual não mediu 
esforços para que esse projeto viesse a 

ser construído, direcionando e 
contribuindo com seu conhecimento 

inestimável acerca do tema. 
Dedico também aos professores e amigos 
que me ajudaram ao longo desta jornada, 
direta ou indiretamente me amparando e 

me dando forças, nos momentos de 
dificuldade. 

 
 



6 

 

 

 
 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 
 

Primeiramente, gostaria de deixar meus agradecimentos a Deus, por ter me 

presenteado com o dom da vida. Agradeço também pelas pessoas que tem colocado 

em meu caminho estas nas quais contribuem a todo o momento para meu crescimento 

como cidadão me inspirando e me encorajando nos desafios que a vida nos reserva, 

mas com a certeza que sempre buscar fazer o melhor. 

Agradeço a minha família, meu alicerce, quando me sinto desprotegido e 

inseguro, me amparam sempre me incentivam a nunca desistir e sempre lutar por 

aquilo que acredito, minha querida esposa companheira dos momentos bons e ruins 

me proporcionando o auxílio necessário para que eu chegasse até ao final dessa 

jornada. 

Agradeço também a todos os professores que ao longo dessa graduação, 

compartilharam de seu conhecimento proporcionando uma formação de qualidade 

com muita paciência e dedicação. 

 Por fim, agradeço a todos os amigos nos quais tive o prazer de conviver por 

esses anos, que de alguma forma contribuíram no decorrer desta graduação. 

 

 

Muito obrigado a todos! 



7 

 

 

EPÍGRAFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O verdadeiro advogado é aquele que, 
convencido do valor jurídico de uma tese, 

leva-a a debate perante o pretório e a 
sustenta contra a torrente das sentenças 

e dos acórdãos, procurando fazer 
prevalecer o seu ponto de vista, pela 
clareza do raciocínio e a dedicação à 

causa que aceitou.” 
 

– Miguel Reale 



8 

 

 

  
RESUMO 

 
 

PEREIRA, Anderson William. Uma Análise da Efetividade do IPTU progressivo no 
tempo no Município de Maringá-PR. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 
em Direito) - Faculdade Cidade Verde – FCV, 2018. 
 

 
 
A presente pesquisa pretende analisar a efetividade do IPTU progressivo no tempo 

aplicado no município de Maringá-PR. Observando sua aplicação como política 

pública no objetivo inibir a especulação imobiliária e o cumprimento a função social da 

propriedade juntamente com outros instrumentos, a luz do estatuto da cidade, norma 

na qual trouxe regulamentação aos planos diretores municipais. O município de 

Maringá aplica o IPTU progressivo desde 2011, o qual será objeto da presente 

pesquisa no que tange sua aplicação e efetividade como instrumento de 

regulamentação do Direito Urbanístico. Por fim a presente pesquisa busca analisar as 

normas municipais no que se relaciona com o referido instrumento e se atende a 

função social da propriedade. 

 

Palavras-chave: Direito à cidade; Progressividade do IPTU; Função social da 

propriedade. 
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ABSTRACT 

 
 

PEREIRA, Anderson William. An analysis of the effectiveness of progressive IPTU 

over time in the municipality of Maringá-PR. Conclusion of Graduation (Law 

Degree) – Faculdade Cidade Verde (FCV), 2018. 

 
 

The present research intends to analyze the effectiveness of the progressive IPTU in 

the time applied in the city of Maringá-PR. Observing its application as public policy in 

the objective to inhibit real estate speculation and the fulfillment of the social function 

of property along with other instruments, the light of the city's statute, a norm in which 

brought regulation to municipal master plans. The municipality of Maringá-PR has 

applied the progressive IPTU since 2011, which will be the subject of the present 

research regarding its application and effectiveness as an instrument for the regulation 

of Urban Law. Finally, the present research seeks to analyze the municipal norms as 

it relates to the said instrument and the social function of the property is served. 

 
Keywords: Right to the city; Progressivity of IPTU; Social function of property. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A propriedade urbana, sempre foi objeto de frequentes conflitos sociais, seu 

acesso tem se tornado cada vês mais restritivo, uma vez que, sua constante 

valorização impede seu acesso em todas as classes sociais. Com o aceleramento do 

processo de urbanização das cidades, uma série de problemas foi se agravando, com 

a falta de regulamentação apropriada e contribuíram para o aumento da desigualdade 

socioespacial. 

 A progressividade do Imposto Territorial Urbano (IPTU) tem sua garantia 

resguardada desde a Constituição Federal de 1988, no entanto apenas com a aludida 

emenda constitucional n° 29/2OOO, foi possível sua regulamentação, no ano seguinte 

sendo criado o Estatuto da Cidade Lei Federal 10.257/200, normativa na qual, norteia 

o referido instrumento de políticas pública, ficando a cargo de leis municipais sua 

aplicação. 

 A presente pesquisa buscou analisar a legislação que trata da aplicação deste 

instrumento e seus complementos, analisando seus resultados e sua relação com 

função social da propriedade, observando a sua implantação no município de Maringá. 

 O IPTU progressivo no tempo, juntamente com as demais inovações trazidas 

pela carta magna, trouxe uma importante conquista, na busca da efetividade da 

função social da propriedade. O referido instrumento, tem por objetivo, aplicar 

alíquotas progressivas, com o objetivo de forçar o proprietário a destinar o uso devido 

de seu imóvel, quando este não cumpre com a função social da propriedade. 

 Tendo em vista a relevância dos impactos causados pela urbanização alongo 

dos anos para as cidades e a necessidade da incorporação de políticas públicas 

voltadas ao combate dos problemas urbanismos, a presente pesquisa estabelece 

como problema a ser abordado: 

 O IPTU progressivo no tempo, regulamentado e aplicado pelo município de 

Maringá, como instrumento de políticas pública, atende a função social da 

propriedade? 
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 Assim, o objetivo geral passa a ser identificar os principais desafios que se 

apresentam para a administração pública municipal quanto à questão da efetividade 

da função social da propriedade, através da aplicação do IPTU progressivo no tempo, 

juntamente com os demais instrumentos, inseridos no plano diretor, bem como os 

processos de planejamento da gestão de impactos e aplicação desses instrumentos 

no município de Maringá.   

 Para o efetivo desenvolvimento da presente pesquisa, adota se através de uma 

revisão bibliográfica, documental e normativa, investigar a aplicação desse importante 

instrumento que tem por objetivo, combater a especulação imobiliária de áreas 

pautadas de infraestrutura, forçando o proprietário de imóveis urbanos através de 

alíquotas progressivas darem a destinação adequada à propriedade e assim cumprir 

com sua função social. 

 A presente pesquisa foi dividida em três capítulos, sendo o primeiro voltado ao 

direito urbanístico, através de uma análise sucinta, observando seu contexto histórico, 

origem, desenvolvimento e aplicação e sua relação com o IPTU progressivo no tempo.  

 O segundo capítulo trata do estatuto da cidade, no que tange as diretrizes de 

aplicação do IPTU progressivo, juntamente com sua relação com a função social da 

propriedade. 

 O terceiro capitulo buscou  abordar a normativa que orbita a progressividade 

do IPTU, na esfera municipal e sua aplicação no município de Maringá, juntamente 

com as políticas públicas, que direcionam à administração pública municipal. 

   

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

O planejamento urbano moderno sempre foi um grande desafio na esfera 

municipal, os problemas urbanísticos têm aumentado gradativamente. A crescente 

demanda populacional dos grandes centros gerou a necessidade de aumentar a oferta 

por habitação, o acesso à propriedade pelas classes menos favorecidas tem se 

tornado cada vez menor, devido ao seu alto grau de valorização, o que contribui para 

a geração áreas habitacionais clandestinas e em locais de preservação ambiental, 

ocorrendo em vários lugares o aparecimento de favelas.  
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 Com a forte pressão social pelo acesso à propriedade liderada por movimentos 

de reforma urbana, a Constituição Federal de 1988, deu novos contornos à discussão 

e com o advento do estatuto da cidade lei 10.257 que regulamentou e possibilitou aos 

municípios aplicarem os instrumentos, trazidos pela Carta Magna, em seu capítulo de 

Política Urbana, que tem por objetivo democratizar o acesso à propriedade, tratando 

como base à função social da propriedade. 

 Com a criação desses importantes instrumentos de política urbana, IPTU 

progressivo no tempo, PEUC parcelamento ou edificação compulsórios e a 

desapropriação sanção, nos quais tem potencial para o cumprimento da função social 

da propriedade. A aplicação combinada com outros instrumentos de políticas públicas 

municipais pode contribuir de forma significativa com pleno desenvolvimento das 

cidades e o bem-estar social. 

 Nesse contexto, a presente pesquisa buscou analisar a efetividade do IPTU no 

município de Maringá, observando a legislação e sua relação com a função social da 

propriedade. 

 

 

1.2 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS 

 
 

1.2.1 Objetivo geral 
 

 

Identificar se o IPTU progressivo no tempo, aplicado pelo município de 

Maringá, como instrumento de políticas publica, atende a função social da 

propriedade. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

 
 Compreender o fenômeno da urbanização e sua relação com direito 

urbanístico. 

 Compreender a relação do estatuto da cidade com diretriz com a efetividade do 

IPTU progressivo no tempo. 
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 Analisar lei aplicada no município de Maringá quando a sua efetividade na 

busca da função social da propriedade.  
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2 DIREITO À CIDADE 

 

 

 

 Neste capítulo abordaremos de forma sucinta o direito urbanístico e suas 

peculiaridades como norma de interesse social. O presente trabalho não tem por 

objetivo aprofundar-se na aplicação do direito urbanístico, mas explorá-lo de forma 

introdutória e relacioná-lo com objetivo desta pesquisa que é a análise da efetividade 

da progressividade do IPTU, como instrumento de política pública em relação à função 

social da propriedade, no âmbito do município de Maringá. 

 Para este trabalho, consideraremos o direito urbanístico em seu aspecto 

normativo, conforme Silva (2010, p. 49), "O direito urbanístico objetivo consiste no 

conjunto de normas que tem por objeto organizar os espaços habitáveis, de modo a 

propiciar melhores condições de vida ao homem na comunidade". No sentido de 

estabelecer diretrizes uso e habitação e na busca do pleno desenvolvimento social e 

ambiental da sociedade. 

 

 

2.1 ORIGENS DO DIREITO URBANÍSTICO 

 

 

 O direito à cidade ainda encontra se em desenvolvimento e assim está sempre 

se moldando de acordo com as necessidades humanas. Conforme nos ensina Silva1 

(2010, p. 19) em que: "O direito urbanístico é uma nova disciplina jurídica em franca 

evolução. O qualificativo “urbanístico” indica a realidade sobre a qual esse Direito 

incide". Nas palavras de José Afonso da Silva o direito urbanístico encontra-se 

intimamente atrelado à cidade e suas relações, ou seja, cada atividade desenvolvida 

                                                 
1  SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. ed.6ª, São Paulo: Malheiros, 2010. 
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pela sociedade está interligada ao direito urbanístico. Portanto na medida em que a 

cidade desenvolve, traçando um paralelo com o direito urbanístico, na busca de 

regulamentar o desenvolvimento da cidade.  Podemos assim concluir que sua 

evolução está intimamente ligada com a ocupação urbana. 

 O aumento populacional urbano desordenado causa vários problemas 

urbanísticos, uma vês que, combatê-los de forma efetiva, tornaram-se uma 

necessidade na qual afeta, não só o Brasil como em vários lugares do mundo.  

 A escassez de habitação e a especulação imobiliária de locais dotados de 

infraestrutura têm contribuído para o agravamento constantemente a produção de 

espaço urbano, obrigando as populações de menor poder aquisitivo a ocupar áreas 

distantes e muitas vezes irregulares desprovidas de infraestrutura, causando diversos 

problemas sociais. 

 Diante desses problemas elencados, o direito urbanístico assume papel 

fundamental no desenvolvimento urbano. Portanto aplicar políticas públicas 

adequadas no sentido de combater os problemas urbanísticos tem por finalidade 

suprir a constante evolução dos problemas urbanísticos. Assim regular o uso do solo, 

habitação, saneamento, infraestrutura são desafios que o direito urbanístico tem 

enfrentado na busca do bem-estar social. 

 

 

2.2 SURGIMENTO DAS CIDADES 

 

 

 A origem das cidades está atrelada ao desenvolvimento humano, associados 

às novas práticas desenvolvidas, onde o homem procurou explorar terras onde lhe 

era favorável ao desenvolvimento. Assim aprimorar mecanismos para melhorar sua 

qualidade de vida. 

 De acordo com ensinamentos de Silva (2010, p. 19-20) "As primeiras cidades 

formaram-se por volta do ano 3500 a.C. no vale compreendido pelo Tigre e  Eufrates. 

Mas o fenômeno urbano só se manifesta significativamente a partir da primeira 

metade do século XIX". Podemos notar que conforme demonstrado acima as cidades 

tem registros extremamente antigos, mas que suas necessidades como observadas 

tem sido atribuída com o desenvolvimento industrial, podemos assim, destacar que 
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há íntima relação, o agravamento dos problemas urbanismos com o crescimento 

desenfreado experimentado pela explosão industrial vivida em meados do século XIX.  

 Durante a evolução apresentada pelas cidades, conforme definição de (Silva, 

2010 p.20 apud Soberj2, 1972, p.38) as cidades experimentaram três fases distintas: 

 
 

[...] "pré-urbano e se liga a sociedade gentílica, consistente em 
pequenos grupos homogêneos e auto-suficientes, dedicados 
inteiramente à busca de alimentação [...] sociedade pré-industrial, 
quando já se dispunha da metalurgia, do arado e da roda, elementos 
capazes de multiplicar a produção e facilitar as distribuições; conta-se 
também coma palavra escrita [...] cidade industrial moderna, 
associada a uma organização humana complexa, caracterizada pela 
educação de massa, um sistema de classes fluido e um tremendo 
avanço tecnológico que usa novas fontes de energia". 

 
 

Conforme podemos perceber, embora às cidades tenham sua origem há 

muitos anos, o fenômeno urbano, vivido atualmente, só foi possível pela crescente 

migração populacional para as cidades experimentada no século XX. Nas palavras de 

Silva (2010), é basicamente um fenômeno atual produto da grande mudança 

ocupacional experimentada após o período industrial. 

Assim podemos notar que sua evolução deu se de forma gradativa, lenta e de 

acordo com as necessidades apresentadas pela sociedade, na medida em que vão 

se desenvolvendo, os problemas tendem se tornarem obstáculos para administração 

pública.  

Portanto podemos concluir que conforme as cidades se desenvolvem elas 

sempre estariam encontrando situações em que vão de encontro com as 

necessidades populacionais. Assim é necessária sua regulação, para que seja 

garantido o seu desenvolvimento de forma ordenada e sustentável, buscando garantir 

o acesso à cidade para todos. 

 

 

 

2.3 O INICIO DA PROPRIEDADE NO BRASIL 

 

                                                 
2Cf. Gideon Sjoberg, “Origem e evolução das cidades”, in Cidades, a Urbanização 
da Humanidade, 2- ed., p. 38, 1972. 
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 No Brasil colonial, o desenvolvimento está relacionado ao contexto social da 

época, uma vez que, enquanto colônia, inicialmente voltada para o extrativismo e 

exportação destinados para coroa de recursos naturais como a extração do pau-brasil, 

e a produção de açúcar nas regiões litorâneas. 

 Conforme leciona Silva (2010, p.21): 
 
 

"Na Colônia os núcleos urbanos ou vilarejos resultaram da ação 
urbanizadora das autoridades coloniais, não de criação espontânea da 
massa; a formação de cidades e vilas e sempre um ato de iniciativa 
oficial. Essa política continuou a ser praticada no Império através das 
colônias militares no interior do país e de núcleos de colonização nos 
Estados. E que os aglomerados urbanos só se desenvolviam 
espontaneamente no Litoral, em virtude do tipo de economia 
prevalecente, voltada para o comercio exterior, até o ciclo do café." 

 

 Inicialmente a terra não possuía valor monetário, sua abundancia devida a 

grandes extensões e pouca densidade demográfica, fazia com outros bens tivessem 

mais interesse, como posse de escravos. Assim eram distribuídas pela coroa, através 

das sesmarias, ou muitas vezes apossadas de forma clandestina, uma vês que, as 

extensões territoriais propiciavam a prática desse tipo de posse.  

Assim, pode se afirmar que essas grandes extensões territoriais, nas quais, 

eram repassadas para determinas classes pode ser considerada como o surgimento 

dos primeiros latifúndios brasileiros. O uso e obtenção da propriedade tanto rural como 

urbana sempre foi motivo de debate quanto ao seu acesso. Seu alto valor segrega 

seu acesso, fazendo com que nem todos possam usufruir dessa prerrogativa.  Desde 

o período colonial até hoje, esse acesso tem se tornado cada vez mais restrito. 

  Conforme Ferreira3 (2005), as cidades brasileiras são retrato de uma 

colonização que distribuiu suas riquezas de forma desigual e restrita a uma classe 

privilegiada. O Brasil desde sua colonização pautada no extrativismo tinha em seu 

gene a necessidade de buscar o desenvolvimento e renda para a coroa portuguesa 

buscou se através da sesmaria transferir sua posse aos donatários, nos quais eram 

responsáveis pelo seu desenvolvimento, em troca de produzir produtos e tributos para 

a corte portuguesa.  Portanto pode se concluir que em primeiro momento esse acesso 

ainda encontrava pouca demanda populacional e se caracterizava pela doação da 

                                                 
3 Cidades para Quem? Disponível em: <http://cidadesparaquem.org/textos-acadmicos/2005/8/21/a-
cidade-para-poucos-breve-histria-da-propriedade-urbana-no-brasil acesso em 02/10/2018>. Acesso 
em 16 set. 2018. 
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corte, para que o donatário buscasse desenvolve-la podendo assim ocupá-la e 

garantir uma geração de riqueza da colônia para Portugal.  

 Com advento da lei de terras em 1850 a terra passou a ter valor comercial o 

que acarretou, profunda mudança em sua distribuição. Esse novo ordenamento surge 

praticamente com o fim da escravidão no Brasil. Esses novos contornos deram novas 

perspectivas a seu acesso, entretanto, apenas contribuiu para que seu acesso viesse 

a ser direcionado às classes privilegiadas, o que acabava deixando os mais pobres 

em desvantagem quanto a sua obtenção. Conforme Ferreira (2005, p.1): 

 
 "A Lei das Terras, de setembro de 1850, transformou-a em 
mercadoria, nas mãos dos que já detinham "cartas de sesmaria" ou 
provas de ocupação "pacífica e sem contestação", e da própria Coroa, 
oficialmente proprietária de todo o território ainda não ocupado, e que 
a partir de então passava a realizar leilões para sua venda." 

  

A lei de terras veio a modificar de forma significativa os moldes até aquele 

momento, pois mesmo com a regulação e destinação comercial, houve de certa forma 

uma restrição quanto ao seu acesso, assim contribuindo para segregação 

socioespacial ainda no início da colonização brasileira.  

 

 

2.4 O FENÔMENO DA URBANIZAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM A 

INDUSTRIALIZAÇÃO 

 

 

 O processo de urbanização ganha proporções na medida em que a 

industrialização brasileira se consolida. Com o intenso e inapropriado uso do solo, as 

cidades foram se desenvolvendo de tal forma que os problemas urbanísticos foram se 

tornando insustentáveis, carecendo de mudanças, assim a urbanificação se torna 

ainda mais necessário no sentido de sua eficiência, na regulamentação do uso e 

ocupação do solo. 

 A urbanização experimenta pelo avanço da industrialização brasileira em 

meados do século XX, gerou a necessidade de um olhar mais abrangente do poder 

público, no sentido de minimizar os problemas gerados pelo aumento da população 

das cidades. Segundo Bassul (2010), aos municípios não restava alternativa a não 

ser enfrentar os efeitos da urbanização acelerada, com poucos recursos e quase 

nenhum instrumento para regulação de políticas voltadas para habitação. A crescente 
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demanda na qual é citada veio culminar por movimentos nos quais tinham por 

reivindicação uma reforma quanto ao acesso da propriedade. 

 Conforme citado por vários autores esses movimentos começaram a tomar 

força e buscaram promover pressão, afim de que, se estabelece uma melhor 

regulamentação ao acesso à propriedade. De acordo com Bassul (2010, p. 72) as: 

 
"Crescentes, as demandas sociais pelo suprimento dessas carências 
resultaram na organização popular de grupos de pressão, que 
passaram a exigir iniciativas do poder público. Muito ativas na década 
de 1970, essas organizações, então conhecidas como movimentos 
sociais urbanos, aliadas a entidades representativas de certas 
categorias profissionais, como arquitetos, engenheiros, geógrafos e 
assistentes sociais, constituíram, nos anos 1980, o Movimento 
Nacional pela Reforma Urbana (MNRU) com o objetivo de lutar pela 
democratização do acesso a condições condignas de vida nas cidades 
brasileiras". 

 

 Conforme observado, o movimento de reforma começa a tomar proporção e 

assim a forçar medidas que venham de encontro do apelo populacional. Portanto sua 

importância para a criação do capítulo da política urbana nos artigos 182 e 183 da 

Constituição de 1988. Essa pressão como nos mostra Bassul (2010, p.72), em que:  

 

"Com atuação em duas vertentes, a do território físico e político das 
cidades e a da proposição de normas jurídicas especiais, o MNRU, 
embora em vários momentos enfatizasse o aspecto legislativo de suas 
propostas, conduziu ambas as frentes de atuação de forma 
complementar. Semeado por debates e embates, o ideário da reforma 
urbana ganhou corpo conceitual e maior consistência política no 
âmbito da Assembleia Nacional Constituinte, eleita em 1986,cujo 
regimento não apenas previa a realização de audiências públicas 
como também admitia a apresentação de propostas de iniciativa 
popular. Por essa via, a das chamadas “emendas populares”, o tema 
da política urbana incorporou-se ao processo constituinte com maior 
expressão social, o que ensejou seu reconhecimento político" 
(BASSUL 2010 p.72). 

 

 A reforma urbana no Brasil tem seu ápice na década de 60. Devido a 

segmentos progressistas da época que necessitavam de reformas fundiárias relata 

(SAULE JUNIOR E UZZO4, 2009).  

                                                 
4A trajetória da reforma urbana no Brasil. Disponível em:<  
http://www.redbcm.com.br/arquivos/Bibliografia/a%20trajectoria%20n%20saule%20k%20uzzo.pdf>. 
Acesso em:10 out. 2018. 
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 Com a aceleração do processo de urbanização desordenada, culminaram em 

cidades com grandes aglomerados de construções irregulares nas quais deram 

origem as favelas. Foram fruto dessa ocupação desenfreada que com a especulação 

imobiliária de áreas bem localizadas atreladas. Com o excedente humano comportado 

por essas metrópoles uma série de problemas sociais culminaram com a necessidade 

de serem providos mecanismos pelos quais, se busca um ponto de equilíbrio dessa 

desigualdade socioespacial. 

 Nessa linha Brajato5 (2017 p. 4 apud Maricato 2010) "unificou as demandas e 

lutas pelo Direito à Cidade ou pela Justiça Urbana, concomitantemente contra a 

ditadura e pela democratização do país". Vários autores ressaltaram a importância 

desse movimento social e foi de vital importância para as regulamentações que 

estariam por vir. Deste modo a reforma urbana no Brasil se deu por movimentos 

sociais que buscavam a implantação de políticas públicas, contribuíssem para que 

houvesse uma equidade do acesso à moradia e condições básicas para que as 

classes menos privilegiadas tivessem mais acesso à propriedade. 

 Segundo Brajato (2017, p. 5): 

 

"O processo de redemocratização iniciado em 1985 contou com a 
convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Durante a 
discussão da nova Constituição Federal, o MNRU elaborou uma 
proposta de Emenda Popular de Reforma Urbana, pautada pela 
democratização do acesso à terra e à moradia e por um modelo 
democrático de planejamento e gestão urbanos, em contestação ao 
modelo predominante no país: tecnocrático e excludente. A Emenda 
Popular resultou na inserção do capítulo sobre Política Urbana na 
Constituição Federal de 1988". 

  

 As reivindicações populares obtiveram êxito com o advento da carta magna, 

com a aprovação da emenda popular, que trouxe algumas de suas reivindicações, 

mas ainda carecendo de lei que garantisse sua regulamentação. Essa que viria a ser 

exercida pela emenda 29/2000 e com o estatuto da cidade, conforme será abordado 

no decorrer da pesquisa. 

 

 

                                                 
5 MARICATO, Ermínia. O Estatuto da Cidade Periférica. In: CARVALHO, C. S.; ROSSBACH, A. (Orgs). 
O Estatuto da Cidade comentado. Brasília: Ministério das Cidades; São Paulo: Aliança das Cidades, 
2010. 
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2.5 O ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº29/2000 

 

 

 A emenda constitucional 29/20006 tratou de uma série de modificações, a 

Constituição Federal, será foco de nossa pesquisa, o disposto no artigo 3º da emenda, 

na qual modifica o artigo 156, I da Constituição Federal e que deixa a possibilidade, 

do ente municipal cobrar alíquotas variadas conforme características do imóvel e de 

sua localização e assim atribuindo a possibilidade de alíquotas progressivas desde 

que observado o disposto do artigo 182,§ 4º. Conforme o disposto a seguir: 

 

Art. 3º O § 1º do art. 156 da Constituição Federal passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
"Art.156..." 
"§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 
182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:" (NR) 
"I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e" (AC) * 
"II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do 
imóvel." (AC) 

 

 A emenda constitucional deu assim prerrogativa aplicar ou não alíquotas 

dirigentes, ou seja, facultou aos municípios essa possibilidade, de assim poder 

trabalhar com alíquotas diferenciadas. Em outras palavras ficará a critério dos 

municípios e do distrito Federal através de normativa local aplicar políticas públicas 

do capítulo de políticas urbanas da Constituição Federal, para efetiva aplicação da 

função social da propriedade. Assim com o Estatuto da Cidade, dando diretrizes para 

as leis municipais, abriu as possibilidades para os municípios traçarem novos rumos 

para a busca de soluções, para problemas urbanismos envolvendo, o uso do solo e 

sua destinação. 

 Com a criação da lei complementar 10.257/2001 finalmente foi possível criar 

possibilidades para que os ordenamentos municipais fossem revistos ou criados para 

que pudessem nortear o ordenamento municipal. Segundo Mukai7 (2001, p.1) 

 

"O denominado Estatuto da Cidade originou-se de um Projeto de Lei 
que tomou o n° 2.191, de 1989, do Sr. Raul Ferraz; ao depois, tomou 

                                                 
6 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal: Centro Gráfico, 1988, 292 p. 
 
7 MUKAI, Toshio. O estatuto da cidade Lei nº10.257 de 2001. Revista Direito Administrativo. Vol. 225, 
pp. 342-348. 2001. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art156%C2%A71
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o n° 181/89 no Senado Federal, e, finalmente, na Câmara dos 
Deputados, o n° 5.788, de 1990. Foi sancionado, com vetos em 
10.07.2001 e publicado em 11.07.2001". O presente trecho acima 
citado nos mostra a morosidade e complexidade que foi tratada a 
causa da progressividade, diversas modificações foram estabelecidas 
para que finalmente fora aprovado a assim regulamentaras diretrizes 
da constituição Federal.  

 

 Mukai (2001) levanta uma questão interessante, que nos remete a uma análise 

temporal, que pode se observar, na questão da medida aprovada pela constituição, 

que carecia de regulamentação somente após intenso debate acerca do tema pode 

então ser aprovado e posteriormente a aprovação do estatuto da cidade. Bassul 

(2010, p.79) reforça em sua pesquisa que: 

 
[...] "o projeto de lei que acabou transformado no Estatuto da Cidade 
não se originou de um parlamentar que fosse arquiteto, urbanista, 
advogado, geógrafo, sociólogo, economista, assistente social, ou 
tivesse sido líder de movimentos populares pró-moradia, nem que, 
muito menos, fosse empresário ou alimentasse vínculos com o capital 
imobiliário. O autor do projeto foi o senador Pompeu de Sousa, 
jornalista e professor, que, nascido em 1916 e falecido em 1991, não 
viveu para presenciar a aprovação de seu projeto, já bastante 
modificado, ocorrida em 2001". 

 

 Conforme ressalta Bassul a discussão e dificuldade que a normativa encontrou 

pode ser atribuída à resistência do mercado imobiliário, na qual poderia ver com maus 

olhos essa investida social na luta pelo espaço urbano. Após constante debate e 

várias modificações finalmente garantiram a aprovação da aludida emenda 

constitucional, legitimando o texto através da emenda 29/2000, no qual garantia a 

prerrogativa municipal quanto à possibilidade do uso da progressividade e garantida 

pela regulamentação através do estatuto da cidade. 
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3 ESTATUTO DA CIDADE 

 

 

 

 Neste capítulo abordaremos a Lei Federal 12.257, na qual estão pautadas 

diretrizes nas quais dão sustentação as normativas municipais, para que seja 

regulamentada a destinação e o uso do solo urbano, ficando a cargo dos municípios 

e DF a faculdade de executar através de seu ordenamento a aplicação de políticas 

públicas visando garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e 

o bem-estar de sua população. 

 Analisaremos o Imposto Predial e Territorial Urbano, buscando entender seu 

funcionamento juntamente com a sua progressividade, e os demais instrumentos nos 

quais estão transcritos na constituição federal no capítulo da política Urbana. 

 Abordaremos o contexto normativo no qual está pautado a função social da 

propriedade juntamente e sua evolução histórica. Passando pela emenda popular 

29/2000, através da qual foi atribuída a Constituição Federal em seu respectivo artigo 

156, I, no qual trouxe a possibilidade de alíquotas variáveis, posteriormente sendo 

criado o estatuto da cidade lei. 10.257 de 2001, na qual criou regulamentação para 

que os municípios revisassem ou alterassem sua legislação vigente possibilitar a 

implantação dos instrumentos que tem por objetivo o cumprimento da função social 

da propriedade. 

 

 

3.1 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) 

 
 
 O aludido Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um importante tributo 

municipal, conforme o disposto nos artigos 156, I e 147 da Constituição Federal sendo 

também sua competência também reservada ao Distrito Federal, sua aplicação é 
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garantida pela Constituição Federal em seu artigo 156, I8, em que: “Art. 156. Compete 

aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana; [...]”. 

 A competência para execução do aludido imposto conforme expresso em lei é 

de atribuída a esfera municipal e do Distrito Federal.  A União fica a prerrogativa de 

regulamentar diretrizes que norteiam sua regulamentação. Os municípios juntamente 

com o Distrito Federal ficaram incumbidos, de através de leis complementares 

aplicarem mecanismos e instrumentos de regulação e assim criando formas de 

gerenciar as políticas públicas voltadas para solução dos problemas urbanismos 

enfrentados administração municipal. Portanto a competência acima reservada aos 

municípios e Distrito Federal (DF) é de caráter facultativo, e assim caberá aos entes 

acima citados a exigibilidade de uso e destinação da propriedade. 

 Conforme nos ensina Paulsen9 (2017, p. 322): 

 
 [...] "faculta ao Município exigir do proprietário de terreno urbano que 
promova seu adequado aproveitamento, sob pena de parcelamento 
ou edificação compulsórios, IPTU progressivo no tempo e 
desapropriação, razão pela qual os proprietários de terrenos urbanos 
pagam mais IPTU que os proprietários de casas, embora o valor venal 
dessas com seus terrenos seja muito superior". 

 

O legislador deixa opcional a possibilidade de aplicação de mecanismos nos 

quais é regulamentado pelos entes (Municípios e Distrito Federal), o município de 

Maringá, adota desde 2006 a lei na qual regulamenta o (IPTU), lei Complementar 

632/2006, no entanto abordaremos as respectivas normas mais adiante. 

 O IPTU embora possa transparecer a ideia de dois tributos, pelo fato de em sua 

nomenclatura apresentar o indicativo predial e territorial, apenas se relaciona a 

prerrogativa quanto a situação. Sendo predial destinado ao imóvel edificado, e o 

territorial quando o imóvel não possui edificação, regulamentados de acordo com a 

legislação municipal. Outra modalidade seria o imóvel subutilizado considerado o 

imóvel no qual apresenta edificações, mas que não atende o mínimo necessário para 

atender a função social da propriedade. Está na qual atende a prerrogativa do plano 

diretor municipal. 

                                                 
8 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal: Centro Gráfico, 1988, 292 p. 
9PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da 
doutrina e da jurisprudência. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
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 O IPTU tem em seu bojo, a prerrogativa fiscal e também extrafiscal, está 

atrelada a ideia arrecadatória, ou seja, apenas como agente arrecadatório. Em 

contrapartida quando assume extrafiscal tem por finalidade a regulação de 

determinada situação. Como agente de intervenção à administração pode estimular 

ou desestimular determinada região da cidade, essa área nas quais traçam o 

zoneamento da cidade. 

 

3.2 FATO GERADOR 

 

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), tem como fato gerador o domínio 

útil, a propriedade do bem, ou mesmo a posse do imóvel, tendo sua previsão legal 

pautada no artigo 32 do Código Tributário Nacional10 em que: 

 

 Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a 
propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou 
por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana 
do Município. 
 § 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a 
definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência 
de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos 
seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: 
 I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
 II - abastecimento de água; III - sistema de esgotos sanitários;  IV - 
rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 
distribuição domiciliar; V - escola primária ou posto de saúde a uma 
distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado. 
 § 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, 
ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos 
órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao 
comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos 
do parágrafo anterior. 

 

O caput do dispositivo acima citado, deixa claro que esse tributo tem seu fato 

gerador atrelado a posse ou ao domínio útil, ou seja, é preciso ter alguma forma 

possessória do bem, tal hipótese será atribuída. 

 Em relação a sua incidência é necessário o cumprimento de pelo menos dois 

dos incisos do aludido artigo, nos quais então relacionados a infraestrutura do referido 

                                                 
10BRASIL. Sistema Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. 
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local da propriedade onde se situa o imóvel. Ou seja, não cumprindo os requisitos do 

artigo 32 do código tributário nacional, observados o zoneamento acarretará 

irregularidades, podendo ser em muitos casos incidente de Imposto territorial Urbano 

(ITR)11. 

 Embora se defenda que sua implantação no que tange a propriedade a 

progressividade tende a ter um caráter confiscatório embora este não seja sua 

finalidade na qual busca contribuir para regulamentar políticas públicas voltadas para 

a função social da propriedade juntamente com as necessidades municipais também 

observando no que tange o meio ambiente.  

 

3.3 FUNDAMENTO DA PROPRIEDADE 

 

 De um modo geral o IPTU, é considerado um tributo real pois seu fato gerador 

está pautado no domínio útil ou posse da propriedade. Segundo Pausen12 (2017) “O 

aludido imposto pode ser considerado um imposto real, por considerar a propriedade 

de um imóvel isoladamente, e assim não riquezas que dimensionem a possibilidade 

atual de o contribuinte ao pagamento do tributo”. Tal afirmação, deixa evidente que 

não somente sua edificação, ou sua destinação é levada em consideração, mas o 

conjunto, no qual engloba a propriedade. Portanto voltado para o valor da coisa como 

um todo. 

 Conforme o disposto em lei, o direito real, tem a prerrogativa de usar, gozar e 

dispor como exemplifica o artigo 122813 do Código civil: 

 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente 
a possua ou detenha. 
§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com 
as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a 
flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio 
histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. 

                                                 
11 ITR tributo de ordem federal no qual pode se confundir com IPTU uma vês que pode incidir sobre 
propriedades localizados em zona urbana, sendo diferenciado pela sua destinação, no caso rural  
12PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da 
doutrina e da jurisprudência. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
13 BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
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§ 2o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer 
comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de 
prejudicar outrem. 
§ 3o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de 
desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse 
social, bem como no de requisição, em caso de perigo público 
iminente. 
§ 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel 
reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-
fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e 
estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras 
e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico 
relevante. 
§ 5o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa 
indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença 
como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. 

 

 Conforme o aludido artigo 122814 do código Civil no qual especifica em quais 

modalidades estão garantidas o direito à propriedade, o referido artigo deixa claro que 

esse direito não goza de caráter absoluto, pois elenca situações nas quais a 

propriedade deve respeitar normas de caráter social, meio ambiente e sua finalidade 

quanto ao interesse social. 

 

3.4 PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

 O princípio da capacidade contributiva tem por objetivo observar uma isonomia 

tributária no sentido conferir aquele tem mais poder econômico, contribua de forma 

mais efetiva. De acordo com Paulsen15 (2017, p.69): 

 

"A capacidade contributiva não constitui apenas um critério de justiça 
fiscal capaz de fundamentar tratamento tributário diferenciado de 
modo que seja considerado como promotor e não como violador da 
isonomia. Configura verdadeiro princípio a orientar toda a tributação, 
inspirando o legislador e orientando os aplicadores das normas 
tributárias. 

 

 Conforme disposto na Constituição Federal o princípio da capacidade 

contributiva tem a função de exigir dos contribuintes de acordo com a sua capacidade 

                                                 
14BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
15PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da 
doutrina e da jurisprudência. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
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de prover recursos, em outras palavras, aquele que dispõe de maiores recursos e 

assim propriedades cujo o valor venal seja maior ou dimensões maiores tendem  a 

ser exigidas maiores alíquotas conforme legislação municipal sendo esse princípio 

resguardado conforme disposto na Constituição Federal em seu artigo 145,§ 1º16, em 

que 

 
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir os seguintes tributos: 
[...] 
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte. 

 

 Como podemos notar o aludido princípio norteado pela Constituição Federal 

atribui pessoalidade, ou seja, observando a capacidade financeira do contribuinte, em 

outras palavras de acordo com o imóvel e o poder aquisitivo do contribuinte poderá 

ou não lhe ser atribuído caráter fiscal ou extrafiscal. conforme nos ensina Palsen17 

(2017, p.157) em que:  

 
"A progressividade é uma técnica de tributação através da qual se 
dimensiona o montante devido de um tributo mediante a aplicação de 
uma escala de alíquotas a outra escala correlata, fundada 
normalmente na maior ou menor revelação de capacidade 
contributiva. 

 

 Portando a progressividade como técnica de tributação tem papel 

extremamente importante na regulação e aplicação de políticas públicas, a 

observância do princípio da capacidade contributiva, pelos entes municipais, se 

utilizados corretamente, tendem a diminuir distorções tributárias e assim gerando 

certo equilíbrio da relação entre ente municipal e contribuinte o proprietário do bem 

imóvel. 

                                                 
16 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988, 292 p.  
17PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da 
doutrina e da jurisprudência. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
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 Passaremos a seguir a tratar dos instrumentos pautados na Constituição 

Federal nos quais tem por objetivos a busca regulamentação e uso da propriedade 

urbana no cumprimento da função social da propriedade. 

 

3.5 PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃODE COMPULSÓRIOS  

 
 O parcelamento, edificação ou utilização de compulsórios tem sua prerrogativa 

resguardada como instrumento de políticas públicas com potencialidade de 

cumprimento da função social da propriedade. 

 Seu objetivo tem por finalidade forçar o proprietário a dar destinação adequada 

para a propriedade seja ela pelo parcelamento do solo, caso de propriedades como 

glebas com potencial de parcelamento ou edificando a propriedade, ou seja, 

construindo e assim dando sua destinação social. 

 A referida notificação ao proprietário deixa-o com a responsabilidade de seu 

cumprimento sob pena de inscrição no IPTU progressivo no tempo.  

 Embora já regulamentado bastante tempo o que chama a atenção é a pouca 

utilização por parte dos municípios desse mecanismo. Essa falta de interesse, em sua 

aplicação, deve se a falta de uma política moldada justiça social. Neste contexto de 

explorar esses instrumentos, duas cidades ganharam destaque conforme Denaldi et 

al18(2015, p33). 

 

"Maringá e São Bernardo do Campo são os dois únicos municípios em 
que, uma vez iniciada a implementação do PEUC, esta não sofreu 
descontinuidade, atingindo o estágio de aplicação do IPTU 
progressivo no tempo. Em Maringá, as 105 notificações emitidas em 
2009 desdobraram-se em 47 lançamentos de IPTU progressivo no 
tempo em 2014. Em São Bernardo do Campo, foram notificados 150 
imóveis de 2013 até o final de 2014 e realizados 27 lançamentos de 
IPTU progressivo no tempo para o exercício de 2015". 

 
 

 A quantidade de municípios que aplicam os instrumentos de políticas públicas 

previstos na Constituição Federal chama a atenção pela sua escassez, Maringá se 

destaca como pioneira na aplicação desses instrumentos.  

                                                 
18 DENALDI, Rosana et al. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios e IPTU 
progressivo no tempo: regulamentação e aplicação. Projeto Pensando o Direito. Brasília: Ministério 
da Justiça, Ipea 2015.  
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 Conforme já mencionado anteriormente o artigo 182, §4º da Constituição 

Federal no qual: 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
[...] 
§ 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; 

 

 Denaldi et al. (2015, p.35) afirma que: 
 

"A obrigação de parcelamento, edificação ou utilização compulsória 
estabelecida pelo Poder Público aos proprietários de imóveis urbanos 
somente pode ser sustentada com base em uma concepção de direito 
de propriedade que esteja submetida a uma ordem pública, impondo-
lhe o cumprimento de uma função social". 

 
 

 Nessa mesma linha assevera Brajato19 (2017, p.3) em que: 

 

 "O PEUC impõe a obrigação para que imóveis ociosos sejam 
parcelados, edificados ou utilizados em determinado prazo de tempo. 
Essa obrigação compulsória, estabelecida pelo Poder Público 
Municipal aos proprietários de imóveis urbanos, sustenta-se em uma 
concepção de função social segundo a qual o direito de propriedade 
não pode ser exercido exclusivamente para atender ao interesse 
individual do proprietário, desconsiderando o interesse da 
coletividade". 

 

 Tendo como premissa a função social da propriedade o PEUC foi aplicado 

pelos municípios afim de contribuir a efetividade da função social da propriedade 

embora estejam previstos em lei, desde constituição de 1988 e que foi regulamentada 

com a implantação do estatuto da cidade, por sua vez, o município de Maringá 

importante cidade do norte do Paraná toma frente sendo que uma das duas cidades 

que aplicam o PEUC.  

                                                 
19 Denaldi, R., Brajato, D., Souza, C. V. C., & Frota, H. B. A aplicação do Parcelamento, Edificação ou 
Utilização Compulsórios (PEUC). urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian Journal of Urban 
Management). Vol.9, n.2, pp.172-186, 2017. 
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 Maringá começou a aplicação do PEUC em 2009 com notificando cerca de 105 

proprietários de imóveis para que no prazo de 2 anos forneçam a destinação conforme 

plano diretor (PD) municipal, destas notificações 47 foram enquadradas no IPTU 

progressivo em 2014 (DENALDI et al, 2015 p.33). 

 

3.6 A PROGRESSIVIDADE DO IPTU 

 

 O IPTU progressivo no tempo, instrumento de política urbana, que tem por 

objetivo forçar o cumprimento da função social da propriedade. Uma vês 

descumpridas as imposições trazidas pelo PEUC. Da ao município a possibilidade de 

sua aplicação conforme disposto no plano diretor do município.  

O ente público tem a prerrogativa de aplicar ao contribuinte que não cumpriu 

com a função social da propriedade impor alíquotas progressivas no tempo, ou seja, 

será majorado não podendo ultrapassar o teto de 15% no período de cinco anos. Cabe 

ressaltar que o proprietário que uma vês inscrito no IPTU progressivo no tempo, e de 

a destinação correta, será extinta sua cobrança no exercício posterior. 

 Passados o período de cinco anos sem a destinação adequada da propriedade, 

descumprindo sua função social, poderá o munícipio utilizar da desapropriação 

sanção na qual veremos mais a seguir. 

 O IPTU progressivo no tempo segundo instrumento trazido pela Constituição 

Federal, em seu capitulo II de política urbana, instrumento de caráter extrafiscal, 

conforme regulamenta o artigo  7º do estatuto da cidade lei 10.257/200120 em que: 

 

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. 
§ 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. 
§ 2o Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja 
atendida em cinco anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota 

                                                 
20 Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 2001. Diretrizes Gerais da Política Urbana. 
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máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a 
prerrogativa prevista no art. 8o. 
§ 3o É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à 
tributação progressiva de que trata este artigo. 

 

 Conforme o disposto no artigo 7º do estatuto da cidade no qual traça diretrizes 

para aplicação do IPTU progressivo no tempo, o caput do artigo denota referência ao 

artigo 5º no qual trata do instrumento do PEUC parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios 

 Com a referida emenda constitucional 29/2000 os municípios puderam enfim 

fazer uso das alíquotas progressivas quando sua faculdade observando a normativa 

municipal conforme foi estabelecido posteriormente no estatuto da cidade, conforme 

já exposto anteriormente. 

 A progressividade do IPTU segundo instrumento na ordem de instrumentos 

pautados pela Constituição Federal e que é objeto de nossa pesquisa embora sua 

importância para ordenamento jurídico é pouco aproveitada de um modo geral pelos 

municípios, Maringá tem sua aplicação sendo um dos pioneiros no Brasil de sua 

aplicação.  

 Cabe ressaltar que o IPTU progressivo no tempo tem caráter regulador 

conforme sua aplicação impondo ao proprietário alíquotas progressivas para que este 

de a devida destinação a propriedade. Combinado com a aplicação de zonas 

estratégicas sua aplicação ganha efetividade e efetividade, pois fica cargo do poder 

público definir em seu plano diretor quais as áreas e como serão tratadas afim de 

melhor estruturar o desenvolvimento urbano. 

 

3.7 DESAPROPRIAÇÃO SANÇÃO 

 

 Conforme previsto anteriormente sendo o proprietário descumprido os 

requisitos pelos quais não dá devida destinação do imóvel, caberá a município 

conforme versa sua lei orgânica municipal aplicar a desapropriação sanção, sendo 

emitidos títulos de dívida pública para que este imóvel venha a ser desapropriado e 

cumpra com função social. 
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 De acordo com as palavras de Takai21 (2001, p.345) em que: 

 

"Após decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo, sem 
que o titular cumpra a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o 
imóvel, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com 
pagamento em títulos da dívida pública". 

  

A desapropriação sanção tem por objetivo a última medida no cumprimento dos 

instrumentos, incumbindo o fim do processo desde que o proprietário não cumpra com 

a função social da propriedade urbana. Sua aplicação ainda não foi observada até o 

presente momento.  

Ainda não foi aplicado pelo ordenamento pois sofre com imprevistos que 

barram sua aplicação e assim deixam o conjunto de instrumentos com certa 

fragilidade pela sua ineficácia no que tange a desapropriação do solo para 

cumprimento da função social da propriedade.   

Sua regulamentação está prevista lei no estatuto da cidade em seu artigo 8º22 

em que: 

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. 
§ 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. 

                                                 
21 MUKAI, Tochio. Estatuto da Cidade: R. Dir. Adm., Rio de Janeiro, 225: 343-348, jul. set. 2001. 
Disponível em:<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/47581/44937>  Acesso 
em: 15 set. 2018. 
22 Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 2001. Diretrizes Gerais da Política Urbana. 
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§ 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 
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4 LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 632/2006 

 

 

 

 Neste capítulo abordaremos a lei complementar municipal 632/200623 que tem 

por objetivo aplicação de políticas urbanas que visam assegurar o pleno 

desenvolvimento e o bem-estar social. Conforme os princípios basilares da 

Constituição Federal e do estatuto da cidade. A presente pesquisa não abordará todo 

ordenamento da referida lei apenas observar a relação de aplicação em relação a 

função social da propriedade.  

 

4.1 PLANO DIRETOR 

 

 O plano diretor é um instrumento de uso dos municípios com o objetivo de 

direcionar os rumos que serão tomados pela administração pública. Através desse 

mecanismo são traçados os objetivos da gestão municipal. Sua elaboração parte de  

uma ação em conjunto entre todos os segmentos da cidade como o poder legislativo, 

os cidadãos e o poder executivo municipal.  

 Suas bases estão reguladas no capítulo III do estatuto da cidade lei 

10.257/2001. Conforme o disposto no artigo 40 em seu artigo em que: 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 
§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento 
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o 
orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele 
contidas. 
§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um 
todo. 

                                                 
23 Plano Diretor de Maringá. 
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§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a 
cada dez anos. 
§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de 
sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais 
garantirão: 
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação 
da população e de associações representativas dos vários segmentos 
da comunidade; 
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações 
produzidos. 

  

 De acordo com Villaça24 (1999, p.237): 

 

"Seria um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade 
física, social, econômica, política e administrativa da cidade, do 
município e de sua região, apresentaria um conjunto de propostas 
para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização 
espacial dos usos do solo urbano, das redes de infra-estrutura e de 
elementos fundamentais da estrutura urbana, para a cidade e para o 
município, propostas estas definidas para curto, médio e longo prazos, 
e aprovadas por lei municipal."  

 

 Garantindo assim, a todos os seguimentos da cidade um melhor planejamento 

eficiente e os rumos que se pretende traçar. 

 O plano diretor de Maringá traz como diretrizes gerais, várias políticas urbanas,  

conforme o disposto no artigo 1525 da lei 632/2006 em que: 

 
Art. 15 São objetivos gerais do Plano Diretor de Maringá: 
I - fazer cumprir a função social da cidade e das propriedades urbana 
e rural; 
II - promover a inclusão social; 
III - garantir a gestão democrática; 
IV - promover a preservação e recuperação do meio ambiente, 
buscando a integração e a sustentabilidade, de forma a melhorar a 
qualidade de vida urbana e rural; 
V - tornar a Cidade de Maringá um centro de atratividade da região, 
com a implementação dos programas e projetos contidos neste plano; 
VI - garantir uma gestão eficaz e eficiente; 
VII - promover o desenvolvimento sustentável da cidade; 
VIII - promover o adequado uso e ocupação do solo urbano e rural, 
garantindo qualidade paisagística, urbanística e a preservação dos 
bens socioambientais 

 

                                                 
24 VILLAÇA, Flávio. Dilemas do Plano Diretor. In: CEPAM. O município no século XXI: cenários e 
perspectivas. São Paulo: Fundação Prefeito Faria Lima - Cepam, 1999. p. 237 - 247 
25 Plano Diretor de Maringá. 
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 Com objetivos pautados na função social desenvolvimento sustentável entre 

outros, o plano diretor municipal, aplicou o conjunto de instrumentos IPTU progressivo 

no tempo, parcelamento edificação e utilização de compulsórios PEUC, 

desapropriação sanção e criou um novo macrozoneamento dividido em cinco urbanas 

e três rurais como disposto no seu artigo 3226 em que: 

 
Art. 32 Consideram-se Macrozonas, delimitadas no Mapa 01 - Anexo 
I- integrantes desta Lei: 
I-Macrozona Urbana de Consolidação; 
II - Macrozona Urbana de Qualificação; 
III - Macrozona Urbana Industrial; 
IV - Macrozona Urbana de Proteção Ambiental; 
V - Macrozona Urbana de Contenção; 
V - Macrozona Urbana de Ocupação Imediata; (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 799/2010)  
VI - Macrozona Rural de Transição; 
VII - Macrozona Rural de Manancial; 
VIII - Macrozona Rural.   
   

 A lógica urbanística adotada pelo plano diretor de Maringá, experimentou sua 

primeira modificação, com a revisão aplicada no ano de 2010. Trazendo modificações 

em seu zoneamento. De acordo com Brajato27 (2017, p.9): 

 

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 pelo Plano Diretor 
para essa porção do território, inicialmente destinada à contenção da 
expansão urbana, consistem, 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: a área do lote mínimo foi 
reduzida de dois mil para 400 metros quadrados e o Coeficiente de 
Aproveitamento (CA) máximo aumentou de 1,0 para 1,4.[...] 
apresenta-se o macrozoneamento vigente após a revisão do Plano 
Diretor. 
 

  

  As mudanças trazidas pela modificação do plano diretor municipal, 

aumentando seu coeficiente de aproveitamento, a transformação da macrozona de 

                                                 
26 Plano Diretor de Maringá. 
27 BRAJATO. Dania. 2017 Maringá: o caso da aplicação do Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsórios (PEUC). Disponível 
em:http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_Tematic
as/ST%202/ST%202.8/ST%202.8-03.pdf>  (acesso em 01/07/2018.) 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-complementar/2010/79/799/lei-complementar-n-799-2010-altera-a-lei-complementar-n-6322006-que-criou-o-plano-diretor-do-municipio-de-maringa
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contenção para macrozona de ocupação imediata e a redução de sua área do lote de 

dois mil metros para quatrocentos quadrados. Surgindo assim um aumento da 

aplicação dos instrumentos de políticas urbanas. 

 Conforme disposto nos respectivos artigos da lei 632/200628 em que: 

 
Art. 114 O parcelamento, a edificação e a utilização compulsória 
serão aplicados nas seguintes Macrozonas: 
I - Macrozona Urbana de Consolidação; 
II - Macrozona Urbana de Qualificação; 
III - Macrozona Urbana de Ocupação Imediata; (Redação acrescida 
pela Lei Complementar nº 799/2010) 
IV - Macrozona Urbana Industrial, restrita á Área Industrial 
1; (Renumerado de III para IV pela Lei Complementar nº 799/2010) 
V - Setores Especiais, quando for o caso. (Renumerado de IV para V 
pela Lei Complementar nº 799/2010) 
[...] 
Art. 118 O IPTU Progressivo no Tempo poderá ser aplicado nas 
seguintes Macrozonas: (Regulamentada pela Lei Complementar 
nº 827/2010) 
I - Macrozona Urbana de Consolidação; 
II - Macrozona Urbana de Qualificação; 
III - Macrozona Urbana de Ocupação Imediata; 
(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 799/2010) 
IV - Macrozona Urbana Industrial, restrito à Área Industrial 
1; (Renumerado de III para IV pela Lei Complementar nº 799/2010) 
V - Setores Especiais, quando for o caso. (Renumerado de IV para V 
pela Lei Complementar nº 799/2010) 
Art. 122 A Desapropriação com Títulos da Dívida Pública poderá ser 
aplicada nas seguintes Macrozonas: 
I - Macrozona de Consolidação; 
II - Macrozona de Qualificação; 
III - Macrozona Urbana de Ocupação Imediata; 
(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 799/2010) 
III - Macrozona Urbana Industrial, restritos à Área Industrial 
1; (Renumerado de III para IV pela Lei Complementar nº 799/2010) 
IV - Setores Especiais. (Renumerado de VI para V pela Lei 
Complementar nº 799/2010) 
[...] 

 

  O plano diretor conforme aplicação de seus instrumentos de políticas públicas, 

em disposição a aplicação do parcelamento, edificação ou utilização de compulsórios 

e desapropriação sanção aplicados pelo município de Maringá, diverge da lógica 

urbanística, enquanto mecanismo de efetivação de política públicas que tem por 

finalidade contribuir para o acesso a propriedade.  

Como podemos observar na estratégia de direcionamento do IPTU progressivo 

no tempo e dos outros instrumentos trazidos pela Constituição Federal, pouco 

                                                 
28 https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-maringa-pr acesso em 10/10/2018. 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-complementar/2010/79/799/lei-complementar-n-799-2010-altera-a-lei-complementar-n-6322006-que-criou-o-plano-diretor-do-municipio-de-maringa
https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-complementar/2010/79/799/lei-complementar-n-799-2010-altera-a-lei-complementar-n-6322006-que-criou-o-plano-diretor-do-municipio-de-maringa
https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-complementar/2010/79/799/lei-complementar-n-799-2010-altera-a-lei-complementar-n-6322006-que-criou-o-plano-diretor-do-municipio-de-maringa
https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-complementar/2010/82/827/lei-complementar-n-827-2010-regulamenta-o-imposto-sobre-a-propriedade-predial-e-territorial-urbana-progressivo-no-tempo-previsto-na-lei-complementar-n-6322006
https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-complementar/2010/79/799/lei-complementar-n-799-2010-altera-a-lei-complementar-n-6322006-que-criou-o-plano-diretor-do-municipio-de-maringa
https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-complementar/2010/79/799/lei-complementar-n-799-2010-altera-a-lei-complementar-n-6322006-que-criou-o-plano-diretor-do-municipio-de-maringa
https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-complementar/2010/79/799/lei-complementar-n-799-2010-altera-a-lei-complementar-n-6322006-que-criou-o-plano-diretor-do-municipio-de-maringa
https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-complementar/2010/79/799/lei-complementar-n-799-2010-altera-a-lei-complementar-n-6322006-que-criou-o-plano-diretor-do-municipio-de-maringa
https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-complementar/2010/79/799/lei-complementar-n-799-2010-altera-a-lei-complementar-n-6322006-que-criou-o-plano-diretor-do-municipio-de-maringa
https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-complementar/2010/79/799/lei-complementar-n-799-2010-altera-a-lei-complementar-n-6322006-que-criou-o-plano-diretor-do-municipio-de-maringa


41 

 

 

contribui para efetivação para o fim em que foi estabelecida, além de contribuir com o 

processo de especulação imobiliária.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A presente pesquisa, buscou de forma sucinta observar o direito urbanístico e 

sua relação com crescimento populacional. Com urbanização experimentada em 

meados do século XX culminado com a ocupação urbana desenfreada trouxe severos 

problemas para a população urbana, no que tange o direito à habitação. 

Também foi investigado o surgimento da propriedade no Brasil em seu período 

colonial passando pela fase industrial na qual os problemas urbanísticos chegam ao 

seu ápice, culminando com revoltas sociais, em prol de soluções para falta de 

acessibilidade a propriedade urbana. Estas revoltas nas quais através de movimentos 

sociais, que originaram a emenda popular que culminou do capítulo de política urbana 

da constituição Federal. O surgimento da emenda constitucional que modificou o 

artigo 156, I, no qual de a prerrogativa de que os municípios pudessem aplicar 

alíquotas diferenciadas em cumprimento função social da propriedade. 

Foi investigado a aplicação de estatuto da cidade enquanto diretrizes que 

norteiam a aplicação dos instrumentos de política urbana da constituição federal e por 

fim analisa a aplicação do plano diretor como norma de aplicação de políticas pública 

municipais, analisando a efetividade do IPTU progressivo no tempo, juntamente com 

os demais instrumentos trazidos pela carta magna. 

 Pode se observar que Maringá é pioneira na aplicação os instrumentos de 

política urbana, todavia o plano diretor que traça mecanismo para à aplicação do IPTU 

progressivo no tempo juntamente com os demais instrumentos, pouco contribuirão no 

combate a especulação imobiliária, que gera o aumento do preço da terra urbana, de 

áreas pautadas de infraestrutura e que forçam as classes sociais de menor poder 

aquisitivo à buscar moradias distantes, muitas vezes com pouca ou quase nenhuma 

infraestrutura  e  que contribuem dá o aumento da desigualdade social. Pode se 
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concluir que a efetividade dos instrumentos de política urbana, como o IPTU 

progressivo no tempo, ainda merece uma regulamentação por parte do poder público 

afim de que contribuam ao sua finalidade que contribuir ao acesso a propriedade de 

forma igualitária.  
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