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RESUMO 

 

O presente trabalho busca evidenciar as consequências causadas pelo descumprimento da 

função social da propriedade urbana e os desafios encontrados pelo poder público municipal na 

aplicação dos instrumentos elencados no artigo 182, §4º da Carta Magna c/c art. 5º ao 8º do 

Estatuto da Cidade. Demonstra como a função social da propriedade transformou o direito à 

propriedade em um direito-dever do proprietário, graduando a intervenção do poder público ao 

passo em que tal princípio é observado ou não. Busca apresentar experiências de aplicação dos 

instrumentos em Municípios de relevância demográfica e econômica, evidenciando a legislação 

municipal utilizada e números de propriedades identificadas como ociosas, de modo a 

demonstrar um panorama de aplicação. Ao final busca apresentar comentários à efetividade da 

legislação no que toca à sua aplicação prática e a dependência do Senado para a aplicação da 

desapropriação urbanística sancionatória seja possível, discutindo possíveis alternativas ao seu 

uso pela administração pública municipal. 

 

Palavras – Chave: Direito Administrativo. Direito urbanístico. Função social. Direito de 

propriedade. Desapropriação. Estatuto da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work seeks to highlight the consequences caused by the noncompliance with the 

social function of urban property and the challenges encountered by the municipal public 

authority in the application of the instruments listed in article 182, paragraph 4 of the Brazilian 

Constitution combined with art. 5th to 8th of the City Statute. It shows how the social function 

of property has transformed the right to property into an owner's right-duty, graduating the 

intervention of public power to the step where such principle is observed or not. It seeks to 

present experiences of application of the instruments in Municipalities of demographic and 

economic relevance, evidencing the municipal legislation used and numbers of properties 

identified as idle, in order to demonstrate a panorama of application. In the end, it presents 

comments on the effectiveness of the legislation regarding its practical application and the 

dependence of the Senate for the application of sanctioning urban expropriation be possible, 

discussing possible alternatives to its use by the municipal public administration. 

 

Keywords: Administrative law. Urban development law. Social Function. Property right 

Expropriation. City statute. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho consiste na análise do instituto da função social da 

propriedade urbana e o papel da Administração Pública em relação ao proprietário que 

mantém sua propriedade ociosa, especialmente sobre a necessidade de utilização da 

desapropriação urbanística sancionatória e a falta de autorização, pelo Senado, para a 

emissão de títulos da dívida pública pelo Município como meio de indenização, 

inviabilizando a sua aplicação.  

A necessidade de melhor aproveitamento dos espaços subutilizados ou não 

utilizados faz-se preciosa no Estado Democrático de Direito imposto pela Constituição 

de 1988. Sendo assim, a escolha do tema baseou-se no dever – poder da Administração 

Pública Municipal, garantido pela nossa ordem constitucional no sentido de se 

proporcionar um ordenamento urbano mais justo e eficiente. 

No primeiro capítulo será abordada o conceito do direito à propriedade como 

direito fundamental, entretanto não absoluto, visto o dever do administrado detentor da 

propriedade em proporcionar seu adequado uso, de modo a cumprir sua função social. 

Desse modo, a concepção de propriedade contemporânea deixa de ser um direito 

puramente individualista para se tornar um direito entendido sistematicamente com a 

ordem social que o cerca, principalmente no que tange à propriedade urbana. 

Faz-se, portanto, uma breve exposição sobre os instrumentos, de aplicação 

anterior ao uso da desapropriação urbanística sancionatória, concedidos ao Município 

pela Constituição Federal de 1988 e pelo legislador infraconstitucional, com o objetivo 

de equipar o determinado ente com instrumentos indutores do bom aproveitamento da 

propriedade pelo particular, conforme seu plano diretor. 

No segundo capítulo destaca-se o papel principal do Município dado pela 

Constituição de 1988 no ordenamento das cidades, sendo entendido agora como um 

personagem autônomo e não mais como mera divisão territorial do Estado. Cabe, 

portanto, ao Município, se utilizar das ferramentas concedidas para o cumprimento da 

função social da propriedade urbana, possuindo os instrumentos elencados no art. 182, 

§4º da Constituição Federal e nos artigos 5º ao 8º do Estatuto da Cidade, ou seja, 

Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória, bem como a aplicação do IPTU 

progressivo no tempo e a desapropriação urbanística sancionatória, a qual será dado maior 

foco.  
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Em assim sendo, procedeu-se a análise de estudo feito pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) acerca da experiência de aplicação dos referidos 

instrumentos de política urbana em três das principais cidades do Estado de São Paulo, 

bem como a abordagem das dificuldades enfrentadas pelo município do Rio de Janeiro 

inerentes aos seus aspectos históricos e fundiários agravados pela falta de legislação 

acerca do tema na segunda cidade brasileira mais economicamente desenvolvida. 

No terceiro capítulo aborda-se a importância do uso destes instrumentos 

coercitivos para que o proprietário busque o adequado uso do solo urbano, principalmente 

por meio da desapropriação urbanística, assim como os problemas enfrentados pela 

Administração Pública na aplicação prática e possíveis alternativas ao seu uso.  

Nesse sentido, faz-se necessária a exposição de críticas à legislação em vigor, a 

qual será objeto de estudo a fim de verificar-se a sua efetividade por meio da análise dos 

prazos determinados para a sucessão das medidas indutivas ao aproveitamento do solo 

urbano e a eficácia do meio de indenização oferecido à desapropriação urbanística 

sancionatória pelo legislador constitucional e infraconstitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1 DESAPROPRIAÇÃO URBANÍSTÍCA SANCIONATÓRIA COMO 

ELEMENTO FUNDAMENTAL NA POLÍTICA URBANA 

 

 

1.1  A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E A LIMITAÇÃO À CONCEPÇÃO 

INDIVIDUALISTA ACERCA DO DIREITO À PROPRIEDADE   

 

 

O conceito da desapropriação urbanística sancionatória é resultado de um longo 

trajeto consistente na evolução do papel da própria propriedade privada e sua percepção 

perante todo o coletivo.  

A propriedade privada sempre foi um dos elementos mais desejados pelo ser 

humano, indicando, por muitas vezes, seu status na sociedade a que pertencia, revelando-

se, portanto, uma cara liberdade individual. Devido a este grau de importância, mereceu 

atenção especial no ramo jurídico, ora para sua proteção ora para sua melhor utilização. 

A percepção como direito fundamental intocável evoluiu principalmente durante 

as revoluções liberais, quando a supremacia do individualismo tornava a propriedade 

privada um símbolo de acumulação de riquezas, influenciando na dinâmica econômica e 

social de diversos povos durante séculos.  

Nas palavras de Caio Mário (2017, p. 88.) 

 

A Revolução Francesa pretendeu democratizar a propriedade, 

aboliu privilégios, cancelou direitos perpétuos. Desprezando a coisa móvel 

(vilis mobilium possessio), concentrou sua atenção na propriedade imobiliária, 

e o Código por ela gerado – Code Napoléon – que serviria de modelo a todo 

um movimento codificador no século XIX, tamanho prestígio deu ao instituto, 

que com razão recebeu o apelido de “código da propriedade”, fazendo ressaltar 

acima de tudo o prestígio do imóvel, fonte de riqueza e símbolo de estabilidade. 

Daí ter-se originado em substituição à aristocracia de linhagem uma concepção 

nova de aristocracia econômica, que penetrou no século XX. 

 

Tal concepção individualista da propriedade ignorava o grande volume de pessoas 

marginalizadas, uma vez que estes não possuíam acesso aos seus meios de aquisição. 

Dessa forma, o surgimento do sistema de proteção ao direito de propriedade gerava 

grande injustiça social, dado que, por exemplo, não ocorria em nenhuma irregularidade 

aquele proprietário que mantivesse sua propriedade inerte, desde que não prejudicial à 

terceiros. 
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Diante do grave cenário de crise social causada por esta concepção da 

propriedade,  o Estado passou a intervir de maneira mais acentuada na economia, 

adotando uma mudança na sua posição liberal clássica a fim de tentar diminuir as 

desigualdades sociais, retirando o centro do tema da legislação civilista e o incorporando 

no direito constitucional, como a Constituição Alemã de 1919 em seu art. 1531 e a 

Mexicana em seu artigo 272. 

A partir de então, a atuação do Estado sobre a propriedade privada foi ganhando 

contornos cada vez mais acentuados no sentido de obrigar o proprietário a contribuir com 

o aumento da riqueza social utilizando de sua própria. Sendo certo possuir a garantia de 

que seu direito terá a proteção total do Estado deverá, porém, direcionar seus atos como 

detentor da situação proprietária para além desta, atendendo também as situações não – 

proprietárias, de maneira a evitar comportamentos egoístas.  

Surge, então, o conceito da função social da propriedade, conectando o bem não 

só ao seu titular, mas também à terceiros, entendendo que o direito à propriedade não 

deve somente atender ao interesse próprio, mas também o social, deslocando sua função 

que antes era exclusivamente individual para atender, concomitantemente, a coletividade. 

Dessa maneira o poder público passou a interferir no âmbito privado dos indivíduos, 

demonstrando o interesse do Estado em frear comportamentos egoístas e antissociais e 

conectando o bem não somente ao seu titular, como também à terceiros. 

Como preceitua Carvalho Filho (2013, p. 794), temos então não mais apenas um 

direito, mas sim o dever – poder: 

 

Não custa lembrar que o princípio reflete o ponto de convergência 

resultante da evolução do conceito de propriedade, devendo ser aplicado lado 

a lado com os interesses da coletividade, não deixando aquele de ser uma 

instituição jurídica formada para atender uma necessidade econômica, porém 

atendendo as necessidades sociais 

 

A função social se conecta com os deveres atrelados ao exercício da propriedade 

e compõe elemento estrutural de seu regime jurídico, determinando a gradação da 

interferência estatal na propriedade, encerrando uma obrigação de fazer ou de não fazer. 

                                                 
1 Constituição Alemã de 1919. Art. 153: A propriedade obriga e seu uso e exercício devem ao mesmo tempo 

representar uma função no interesse social. 
2  Constituição Mexicana de 1917. Art. 27 – A Nação terá, a todo tempo, o direito de impor à propriedade 

privada as determinações ditadas pelo interesse público 
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 Trata-se de conceito diferente das chamadas “limitações administrativas” com as 

quais não deve ser confundida, visto que estas mais atreladas ao Poder de Polícia da 

administração pública, ao fiscalizar o interesse público ali presente, do que propriamente 

com o indivíduo. Em resumo, aquela trata de condição para o exercício do direito, 

enquanto esta trata do dever de exercitar.  

Para melhor elucidar, faz-se mister a definição de Di Pietro (2016, p. 170): 

 
Ao contrário das limitações impostas no direito privado (normas 

referentes ao direito de vizinhança), que constituem objeto do direito civil e 

visam regulamentar os direitos e obrigações recíprocos dos particulares, as 

limitações administrativas, impostas no interesse público, constituem objeto 

do direito público, mais especificamente ao Direito Administrativo, pois, 

embora muitas das normas legais limitadores de direitos individuais sejam de 

caráter constitucional, penal, eleitoral, é a Administração Pública que cabe o 

exercício dessa atividade de restrição ao domínio privado, por meio do poder 

de polícia fundado na supremacia do interesse público sobre o particular 

 

Conclui-se que a função social da propriedade passou a integrar a estrutura 

genética do direito à propriedade, entendendo-se como um dever-poder no qual não se 

afigura mais como um mero limite ao seu exercício, mas parte de sua identidade na ordem 

constitucional vigente. 

No Brasil, com o crescente processo de urbanização das cidades na segunda 

metade do século 20, surgem e acentuam-se problemas inerentes ao ambiente urbano com 

a consequente necessidade de seu ordenamento. Nesse cenário, a função social da 

propriedade passa, também, a incidir sobre o solo urbano. A consequência foi a criação 

de ambiente propício para que forças políticas exercessem grande pressão na constituinte 

de 1988 com a intenção de incluir no texto constitucional instrumentos que 

possibilitassem o poder público exercer uma maior intervenção na propriedade privada. 

Surge, então, a função social da propriedade urbana positivada na Constituição 

Federal de 1988, criando um capítulo destinado, exclusivamente, para a política urbana, 

abrigando os artigos 182 e 183. O tratamento constitucional do tema representa grande 

evolução da legislação, uma vez que é a primeira carta constitucional brasileira que trata 

do assunto tanto com enfoque social, quando como princípio de ordem econômica 

elencado no art. 170, inciso III da CFRB3.  

 

                                                 
3 Art. 170 da CRFB: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 

seguintes princípios: III - função social da propriedade; 
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Neste sentido, cumpre destacar as palavras de Carvalho Filho (2013, p. 795): 

 

É evidente que a noção de função social traduz um conceito aberto 

(ou indeterminado). A Constituição, no entanto, consignou certos parâmetros 

para dar alguma objetividade à citada noção. Para tanto, distinguiu a função 

social da propriedade urbana da propriedade rural, fixando parâmetros 

específicos para cada uma. Em relação à primeira, vinculou-se a função social 

ao atendimento das exigências básicas de ordenação da cidade fixadas no plano 

diretor (art. 182, §2º). A função social rural está atrelada aos fatores de 

aproveitamento e uso racional e adequado da propriedade, de modo que a 

exploração venha a favorecer o bem-estar de proprietários e trabalhadores; da 

preservação do meio ambiente; e do respeito às relações de trabalho (art. 186).  

 

Sendo assim, é permitido afirmar que a adequação da propriedade urbana à sua 

função social dá-se no cumprimento do determinado no §2º do art. 1824, ou seja, deve 

observar os mandamentos de ordenação do ambiente urbano dispostos no Plano Diretor 

da cidade e, por essa razão, a definição do conceito possui uma margem de variabilidade 

entre uma cidade e outra. Insta salientar, que tal instrumento da política urbana deve 

existir em toda cidade que possua mais de 20 mil habitantes conforme disposto no art. 

182, §1º5 da CRFB. 

Ainda que a Carta Constitucional não defina, de maneira exata, o conceito de 

função social da propriedade urbana, são fixadas as penalidades a serem aplicadas no caso 

do seu descumprimento, concedendo grande responsabilidade ao poder público 

municipal.  

Delega a este ente, diante de solo urbano no qual o proprietário não tenha 

edificado, que esteja subutilizado ou não utilizado, o poder de promover o Parcelamento,  

Edificação ou Utilização compulsória (PEUC); impor a progressividade no tempo sobre 

o IPTU incidente na propriedade; e promover a transferência do bem para a administração 

pública, mediante a desapropriação urbanística sancionatória, indenizada com títulos da 

dívida pública, conforme redação do art. 182, §4º da CRFB6. 

                                                 
4 Art. 182 da CRFB: 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. § 2º A propriedade urbana cumpre sua função 

social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
5Art. 182, § 1º da CRFB: O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com 

mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
6 Art. 182, § 4º da CRFB:  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 

de 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.  
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Por fim, cabe destacar que não são o direito constitucional e administrativo os 

únicos ramos do mundo jurídico a tecer instrumento de intervenção do poder público no 

âmbito privado do direito à propriedade a fim de proporcionar o devido uso do solo 

urbano, de modo a obedecer aos preceitos do plano diretor. Há, no plano 

infraconstitucional, elencado pelo legislador civilista, diversas causas de perda da 

propriedade elencadas no art. 1.275 do Código Civil de 2002. 

Dentre as causas elencadas está a possibilidade de arrecadação pelo Município de 

imóvel considerado abandonado, instrumento intrínseco ao direito civil, não havendo 

previsão em legislação administrativa, previsto nos artigos 1.275, inciso III7 e art. 1.2768 

do Código Civil.  

O particular que abandona sua propriedade com intenção de não mais mantê-la 

em seu patrimônio sofrerá a arrecadação de seu terreno como bem vago pela 

administração pública municipal e, após o transcorrer de 3 anos, sem nenhuma indicação 

de uso pelo proprietário, pode ser incorporado ao patrimônio municipal, perdendo o 

proprietário seu direito de uso, fruição e disposição. 

 

 

1.2    DESAPROPRIAÇÃO URBANÍSTICA SANCIONATÓRIA E A 

NECESSIDADE DE INDUÇÃO AO MELHOR USO DO SOLO URBANO 

 

 

Tal modalidade de expropriação é tratada no artigo 8º do Estatuto da Cidade, Lei 

10.257 de 2001, e art. 182, §4º, inciso III da CRFB. Consiste na transferência do bem 

privado para o patrimônio municipal, devido ao descumprimento da obrigação de PEUC 

dentro do prazo anteriormente imposto e decorridos 5 anos de incidência do IPTU 

progressivo no tempo, sendo o proprietário indenizado com títulos da dívida pública 

previamente aprovados pelo Senado e resgatáveis pelo prazo de 10 anos. 

                                                 
7 Art. 1.275 do Código Civil: Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade: III - por 

abandono; 
8 Art. 1.276 do Código Civil: O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais 

o conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como 

bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade do Município ou à do Distrito Federal, se se achar nas 

respectivas circunscrições. § 1º O imóvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas circunstâncias, 

poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade da União, onde quer que 

ele se localize. § 2º Presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere este artigo, quando, cessados 

os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais. 
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Juntamente com a desapropriação sancionatória rural e a desapropriação 

confiscatória, trata-se de procedimento a ser utilizado tão somente para a manutenção da 

função social da propriedade e deve ser utilizado em ultima ratio, devido seu caráter 

invasivo ao direito fundamental da propriedade.  

Diferencia-se da desapropriação rural9, a qual visa a reforma agrária ou mesmo 

outro objetivo que seja compatível com a função social rural com indenização em títulos 

da dívida agrária, e da desapropriação confiscatória, modalidade em que o proprietário 

sofre o confisco de seus terrenos devido ao cultivo de plantas de natureza psicotrópicas 

ou exploração do trabalho escravo sem direito à nenhum tipo de indenização, segundo 

nova redação dada ao art. 24310 pela emenda constitucional 81/2014.  

Para além disso, distancia-se da modalidade ordinária, principalmente, no que 

toca à forma de indenização, sendo concedida em títulos da dívida pública, previamente 

aprovados pelo Senado, e com ponto de partida para cálculo o valor venal do imóvel, 

enquanto a ordinária utiliza o valor de mercado e é concedida previamente à incorporação 

do bem à Fazenda Pública. É, portanto, uma forma menos onerosa para o poder público, 

uma vez que não há a obrigação do pagamento em dinheiro no momento da publicação 

do ato expropriatório.  

Tais títulos da dívida pública, geralmente, são utilizados pelo Poder Público com 

o fim de obter recursos e, ao mesmo tempo, como investimento ou forma de pagamento 

de seus credores. Nesta lógica, Carvalho Filho (2009, p. 108): 

 

Os títulos da dívida pública constituem documentos emitidos pelo 

Poder Público como meio de obtenção de recursos, os quais permitem a seu 

detentor o resgate futuro com o pagamento, pela entidade pública emitente, de 

acréscimos relativos a juros e correção monetária. Como forma de 

investimento, servem os títulos às vezes como meio de pagamento, já que 

sempre retratam a existência de determinado valor em seu conteúdo. 

 

                                                 
9 Utilizada para promover a reforma agrária ou mesmo outro objetivo que seja compatível com a função 

social rural, ou seja, o aproveitamento racional e adequado, a utilização adequada dos recursos naturais 

disponíveis e preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as relações de 

trabalho ou exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, hipóteses previstas 

nos incisos do art. 186 da CRFB. 
10 Art. 243 da CRFB: As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas 

culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão 

expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização 

ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no 

art. 5º. 
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Por fim, em contraposição da desapropriação comum, tem como ente competente, 

privativamente, o Município, enquanto aquela, seja por utilidade pública ou por interesse 

social, pode possuir como agentes competentes quaisquer dos entes federativos.  

Carvalho Filho define tal modalidade (2013, p. 916): 

 

A denominação que nos permitimos conceber – desapropriação 

urbanística sancionatória – decorre, por um ângulo, da circunstância de que se 

trata de ação governamental própria de política urbana para atender aos 

reclamos do plano diretor da cidade e, por outro, do caráter tipicamente 

punitivo desse mecanismo, fato que emana do próprio dispositivo 

constitucional. 

 

Sendo assim, trata-se de forma drástica de intervenção estatal na propriedade 

privada, visando o cumprimento da sua função social, em que retira-se do proprietário o 

direito ao uso, a fruição e disposição, características inerentes ao direito de propriedade. 

Todavia aqui vislumbra-se um caráter punitivo ao proprietário por descumprir as 

diretrizes estabelecidas no Plano Diretor da Cidade, uma vez que “A propriedade urbana 

cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais  de ordenação da 

cidade expressas no plano diretor”11.  

A utilização do instituto se justifica pelo motivo de ter o Poder Público Municipal 

aplicado outras ferramentas dispostas no mandamento constitucional e no referido artigo 

do Estatuto da Cidade que formam um conjunto de mecanismos coercitivos de caráter 

sucessivo até que se alcance a possibilidade do uso da desapropriação urbanística 

sancionatória, diante da manutenção da ociosidade do imóvel pelo proprietário. 

Nesse sentido, cumpre ressaltar os ensinamentos de Carvalho Filho (2014, p. 916): 

 

A determinação urbanística consiste na adequação do solo urbano às 

diretrizes fixadas no plano diretor. Não sendo cumprida, o Município adota as 

providências punitivas em caráter sucessivo: só pode ser aplicada a sanção 

subsequente se a anterior tiver sido eficaz. As sanções têm a seguinte ordem 

de aplicabilidade: (1ª) ordem de edificação ou parcelamento compulsórios; (2ª) 

imposição de IPTU progressivo no tempo; (3ª) desapropriação urbanística 

sancionatória. Esta última é a sanção mais grave, vez que acarreta a perda da 

propriedade do imóvel. 

 

Em outras palavras, o proprietário, por duas vezes, descumpriu as obrigações 

urbanísticas que lhe foram impostas pelo Município e, portanto, não cabe aqui o 

argumento da desproporcionalidade no uso de tal ferramenta. Uma vez que a situação já 

                                                 
11 Art. 182, §2º da CRFB. 
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havia sido devidamente comunicada por meio de notificação para que se procedesse o 

PEUC, além da incidência por 5 anos de IPTU progressivo no tempo, não há espaço para 

a alegação de abuso de poder pelo Município e tampouco de desconhecimento da causa 

pelo proprietário. 

Nessa perspectiva, continua Carvalho Filho (2009, p. 103): 

 

Um pressuposto infestável para que o Município execute a 

desapropriação em foco reside na resistência do proprietário em relação ao 

cumprimento das obrigações urbanísticas que lhe foram impostas. Referido 

pressuposto tem sede constitucional, sendo também previsto no Estatuto.  

Significa dizer que o proprietário por duas vezes desobedeceu à 

imposição urbanística de efetuar o parcelamento de seu imóvel ou de nele 

edificar de acordo com a lei específica reguladora. Numa delas, foi notificado 

por ato para cumprir a obrigação. Na outra, foi instado a fazê-lo ao receber a 

aplicação do IPTU progressivo no tempo sobre seu imóvel, procedimento que 

durante cinco anos no mínimo lhe causou ônus pecuniário mais pesado. 

 

 Dessa forma, diante da insistência na manutenção da inércia de propriedade 

urbana potencialmente produtiva, sem uma utilização adequada aos parâmetros e fins 

pretendidos no Plano Diretor da Cidade, faz-se justa a aplicação da referida modalidade 

de Desapropriação – Sanção. 

O caráter sancionatório desse instrumento pode ser interpretado sob duas 

principais correntes doutrinárias. A primeira defende que o caráter sancionatório está na 

redução da justa indenização devida, uma vez que o valor a ser indenizado é o valor real 

do imóvel, ou seja, aquele previsto na cobrança do IPTU. 

Nessa linha argumentativa, Afonso da Silva (2010, p. 413): 

 

Seu nome deriva do fato de que a privação forçada da propriedade em 

função do descumprimento de deveres e ônus urbanísticos comporta a redução 

da justa indenização - como se admitia, por exemplo, na Lei Urbanística 

Espanhola, alterada neste particular, de sorte que hoje se reconhece que, mais 

que caráter punitivo, a desapropriação-sanção passou a ter caráter operativo. 

Dessa natureza é a desapropriação prevista no art. 182, § 4º, da CF, de terreno 

não-edificado, subutüizado ou não utilizado, quando seu proprietário não 

cumpre determinação do Poder Público para sua utilização adequada, 

observados os requisitos ali indicados. 

 

A segunda linha de argumentação defende que a sanção é a própria perda da 

propriedade como penalidade pelo não cumprimento das obrigações impostas 

anteriormente. Assim preleciona Carvalho Filho (2009, p. 103): 

 

No quadro constitucional não há a menor dúvida de que a 

desapropriação urbanística do art. 182, § 4º, III, da CF, ostenta caráter punitivo. 
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De fato, trata-se da sanção mais grave que o Município pode impor ao 

proprietário, que não cumpriu a obrigação de parcelar ou de edificar nem após 

ser notificado para tanto, nem após ter sofrido a imposição do IPTU 

progressivo no tempo. Inócuas a ordem administrativa e a sanção de efeitos 

pecuniários, não restaria mesmo outra alternativa senão a de retirar o imóvel 

ao proprietário e transferi-lo para o Poder Público. 

 

Compreende-se, portanto, o instrumento como fundamental para o fechamento 

do ciclo de indução para o melhor aproveitamento da propriedade urbana introduzido pela 

Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade. Objetiva-se a sanção do proprietário 

inadimplente com as obrigações urbanísticas inerentes à sua propriedade, desde que após 

processo administrativo que garanta o contraditório e ampla defesa12, devido à sua 

conduta infracional, de modo a  melhor desenvolver a política urbana do Município.  

  

 

1.3   ETAPAS ANTERIORES À APLICAÇÃO E CONDIÇÕES 

NECESSÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO 

 

 

Entendida a importância do instituto da desapropriação urbanística 

sancionatória, cabe a análise das condições para sua aplicação, que é retirada da 

interpretação do art. 182, §4º da CRFB juntamente com a leitura dos artigos 5º ao 8º 

Estatuto da Cidade. 

Em primeiro plano, há a exigência, imposta ao Município, da criação de um 

Plano Diretor para que assim se defina os fundamentos da ordenação da cidade e 

delimitação das áreas urbanas, elementos fundamentais para iniciar-se todo o 

procedimento e averiguação do cumprimento da função social da propriedade.  

Carvalho Filho conceitua (2009, p. 269): 

 

Ao tratar do capítulo destinado à política urbana, a própria 

Constituição ofereceu, de modo claro e sintético, a conceituação do plano 

diretor. Reza o art. 182, § 1º: “O plano diretor, aprovado pela Câmara 

Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana”. 

 

Criada a referida lei, cabe ao poder público municipal, considerando como 

parâmetro seu plano diretor, avaliar se a propriedade está cumprindo sua função social 

                                                 
12 Art. 5º, inc. LIV e LV, da Constituição da República 
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através da comprovação de que o solo urbano encontra-se não edificado, subutilizado ou 

não utilizado. 

Essa verificação é especifica à cada Município, pois dá-se com a observação dos 

conteúdos qualitativos elaborados após detalhamento e estudo da realidade local, 

oportunidade em que, por exemplo, se estabelece um coeficiente mínimo de 

aproveitamento imposto aos terrenos de determinada localidade ou mesmo quando se 

determina uma metragem mínima de ocupação do solo. 

Somente com esses requisitos atendidos, e observados os critérios indicados no 

Plano Diretor, é viável definir o momento em que determinado solo urbano não cumpre 

sua função social. Sendo passível de sofrer o início do procedimento em que o poder 

público exerce seu direito de intervenção na propriedade privada aplicando medidas 

indutivas ao cumprimento da sua função social, como o PEUC e a aplicação do IPTU 

progressivo no tempo, culminando na medida punitiva de desapropriação do imóvel 

urbano.  

Por imóvel não edificado, entende-se, pela leitura da redação do artigo 6º, inciso 

X, “b”, da Lei Estadual 14.223/06 de São Paulo, que é aquele solo urbano “não ocupado 

ou ocupado com edificação transitória, em que não se exerçam atividades nos termos da 

legislação de uso e ocupação do solo”. Enquanto que, a não utilização do imóvel é 

verificada diante da inexistência de qualquer atividade, uso ou destinação do imóvel, 

mesmo que este possua área já edificada, permanecendo o proprietário em constante 

situação passiva. 

Já a subutilização é verificável quando determinada superfície encontra-se 

ocupada, porém de maneira não satisfatória ou inferior ao determinado pelo Plano Diretor 

como ideal para o preenchimento de seu terreno. Nesse sentido discorre sobre a definição 

de tais conceitos Carvalho Filho (2009, p. 74): 

 

São situações diferentes a subutilização e a não utilização. A não 

utilização significa que determinada área não possui qualquer tipo de uso ou 

de atividade; o proprietário, nessa hipótese, posta-se em situação passiva. Já a 

subutilização tem o sentido de uso indevido ou impróprio em face de 

determinados padrões de uso fixados no plano diretor; o proprietário aqui tem 

postura ativa, porque assume o uso, muito embora de modo diverso do que 

deveria. 
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Já Afonso da Silva discorre (2010, p. 424): 

 

“Solo não edificado” ou “solo não utilizado” são conceitos 

razoavelmente precisos — pelo quê a lei não necessitou defini-los. Mas “solo 

subutilizado”, já, é conceito que oferece variantes que possibilitam dificuldade 

de compreensão. Por isso, o inciso I do § Ia do art. 5a houve por bem buscar 

uma regra delimitadora, estabelecendo que se considera subutilizado o imóvel 

cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em 

legislação dele decorrente. 

 

Sendo possível encontrar solos urbanos que atendam tais requisitos e 

descumpram, portanto, sua função social, cabe ao Legislativo Municipal, como condição 

imprescindível para diligenciar de maneira a intervir no terreno privado, editar lei 

específica para determinada área já definida no plano diretor, que estabeleça prazos e 

condições para o cumprimento das obrigações urbanísticas impostas. 

Somente com a edição desta lei, em que são determinadas as condições do 

Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória, torna-se possível a utilização dos 

outros instrumentos coercitivos e punitivos. 

Carvalho Filho elucida (2009, p. 74/75): 

 

Segundo o art. 5º do Estatuto, é imprescindível que a lei específica 

municipal estabeleça as condições e os prazos para cumprimento das 

obrigações urbanísticas. Esta exigência não se configura como mera opção 

governamental, mas como inarredável requisito para a validade da lei. 

A fixação das condições se situa dentro da alçada discricionária do 

governo municipal. Significa dizer que cada Município elegerá as condições 

em que se procederá ao parcelamento, à edificação ou à utilização 

compulsórios, considerando as peculiaridades de sua ordem urbanística e as 

diretrizes de sua política urbana. Nesta área, desde que regularmente avaliadas 

as condições pelo Município, não há controle jurisdicional, vez que se trata de 

atuação privativa dos Poderes Executivo e Legislativo, conforme consignado 

no Estatuto (art. 5º). 

 

Somente com a atuação do Legislativo e do Poder Administrativo em conjunto 

é possível fazer valer o ordenamento urbanístico previsto para determinado Município. 

Devido a isso é considerada inconstitucional a norma municipal que não cumpra os 

requisitos mínimos determinados pela Lei Federal, uma vez que esta é ancorada pelo 

mandamento constitucional.  
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1.3.1. PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA (PEUC) 

 

 

Como primeira das ferramentas coercitivas elencadas no texto constitucional, 

art. 182, §4º, Inciso I e no Estatuto da Cidade em seu art. 5º, é uma etapa imprescindível 

para que o município de início ao processo de intervir na propriedade privada com o fim 

de adequá-la à política urbana exposta em seu plano diretor. 

Por Parcelamento Compulsório entende-se a obrigação de subdividir um 

terreno em partes iguais ou desiguais para que, ao final, o solo esteja dividido em unidades 

imobiliárias autônomas. Edificação Compulsória é a obrigação imposta ao proprietário 

de executar alguma construção sobre o solo antes sem a existência de nenhuma área 

construída. Por fim, Utilização Compulsória é a obrigação imposta pelo Município para 

que o proprietário utilize imóvel já construído, porém inerte, evitando assim que o 

proprietário apenas extraia o benefício de seu direito à propriedade, mas que também 

cumpra seus deveres com a coletividade. 

Como já abordado, necessita-se de lei específica regulando tais instrumentos 

para determinada área, com prazos e condições desde que em consonância com o plano 

diretor.  

Nesse sentido, Carvalho Filho (2009, p. 69): 

 

A competência para a elaboração da lei relativa à área incluída no 

plano diretor é do Município. Cuida-se de competência legislativa privativa, 

razão por que ficam afastados os demais entes federativos da referida 

competência. Lei específica não é categoria própria de lei, já que não figura 

entre as modalidades de atos legislativos enumeradas no art. 59 da CF. 

Significa apenas que a lei deverá possuir conteúdo específico, ou seja, regular 

matéria previamente determinada para constar como seu objeto. No caso, o 

conteúdo específico consistirá na indicação de área incluída no plano diretor, 

em relação à qual podem ser expedidas as imposições urbanísticas de 

parcelamento, edificação e utilização compulsórios.  

A outra condição reside na menção da área no contexto do plano 

diretor. Esta condição, aliás, deve preceder a anterior: só depois de fixadas as 

áreas no plano diretor é que poderá ser editada a lei municipal específica para 

a área em que estarão os imóveis sujeitos ao parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios. Sendo assim, é curial a conclusão de que a ausência 

de indicação das áreas no plano diretor inviabiliza a promulgação da lei 

específica a que se referem os dispositivos constitucional e legal. 
 

A referida lei para área apontada no plano diretor, indicando que determinada 

propriedade está em descumprimento com os preceitos determinantes dos índices 

mínimos de aproveitamento do solo urbano, também indicados no plano diretor tem a sua 
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edição facultada ao poder público municipal, pois, em primeiro momento, estaria apenas 

a “exigir nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento [...]”, (art. 182, 

§4º da CRFB). 

Todavia, interpretamos o texto constitucional no sentido em que, embora seja 

facultado ao Munícipio a edição de lei que exija que o proprietário de solo urbano ocioso 

promova o seu aproveitamento, não há margem de discricionariedade para o gestor 

público que, constatado o descumprimento da referida exigência feita ao administrado, 

deve promover a notificação para o cumprimento das obrigações de Parcelamento, 

Edificação ou Utilização Compulsória (PEUC),   

Deve a Administração, portanto, verificada as condições de subutilização, 

inutilização ou de não edificação efetuar (i) a análise de cada caso e, mediante seu juízo 

discricionário, decidir qual modalidade específica (parcelamento, edificação ou utilização 

compulsória) é a mais adequada a utilizar-se ; (ii) a notificação do proprietário ou, no 

caso de pessoa jurídica, do responsável pela sua gestão ou administração sobre a 

obrigação de fazer que lhe fora imposta, indicando prazos, condições e justificativa, 

podendo ainda ocorrer a notificação por edital após tentativa frustrada por três vezes; (iii) 

realizada a notificação, deve a Administração Pública averbá-la no cartório de registro de 

imóveis, conforme indica o art. 5º, §2º do Estatuto. 

Realizada todas essas formalidades, inicia-se o prazo para o protocolo do 

projeto, pelo proprietário, que indique cumprimento das obrigações. Não pode tal prazo, 

entretanto, inferior a 1 ano, para o protocolo do projeto, e não maior que 2 anos, a partir 

da aprovação do projeto, para que inicie-se a adequação da propriedade à obrigação 

imposta pelo poder público admitindo-se, todavia, em casos específicos em que o projeto 

traga empreendimentos de grande porte, a conclusão em etapas. 

 

 

1.3.2. IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO 

 

 

Essa figura de instrumento urbanístico trata da majoração do imposto a cada 

ano, a fim de compelir o proprietário a cumprir com as obrigações urbanísticas da sua 

propriedade, objetivando-se preservar o bom ordenamento da cidade. 
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A progressividade na cobrança de tal imposto é possível em três ocasiões: 

quando aplicado de maneira estritamente fiscal, prevista no art. 156, §1º, inciso I da 

CRFB13, conforme o valor do imóvel; e extrafiscal, observado no inciso seguinte do 

mesmo artigo14 como quando, por exemplo, objetiva-se desestimular a construção de 

imóveis em determinada área da cidade;  ou, no caso aqui estudado e verificado no art. 

182, §4º, inciso II da CRFB. 

Sendo observado que o proprietário não cumpriu, ou o fez de maneira 

incompleta, de modo a não satisfazer a obrigação de parcelamento, edificação ou 

utilização compulsória que lhe fora imposta, o poder público municipal deve utilizar a 

ferramenta contida no artigo 7º do Estatuto da Cidade. Isto é, cabe aumentar, de maneira 

progressiva no tempo, a alíquota do IPTU enquanto a obrigação não for cumprida. Neste 

momento, vislumbra-se a intersecção entre o direito administrativo, urbanístico e 

tributário. 

A extrafiscalidade é o ponto que conecta tais matérias, sendo baseada na 

utilização de ferramenta tributária para alcançar objetivos que não visam puramente a 

arrecadação fiscal. Tem por objetivo o estímulo ao bom uso da propriedade, bem como a 

inibição de comportamentos egoísticos dos indivíduos detentores da situação proprietária, 

quando esta não estiver cumprindo sua função social.  

Trata-se, portanto, de medida sancionatória à passividade do proprietário, ao 

não cumprir com as obrigações anteriormente impostas,  que deve ter suas condições e 

parâmetros de aplicação definidas em lei que possibilite o Município a impor as 

obrigações dispostas no art. 7º, caput, do Estatuto da Cidade15. 

Deve ser aplicado durante um período máximo de 5 anos, de modo a majorar 

anualmente a alíquota, em percentual definido por lei específica para que evite-se o abuso 

de poder por parte do Município, desde que a não exceda a alíquota cobrada no ano 

anterior, devendo respeitar o limite máximo de 15%. 

 

 

                                                 
13 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana; § 

1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto 

no inciso I poderá: I – ser progressivo em razão do valor do imóvel;  
14 Art. 156, §1º, II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. 
15 Art. 7º do Estatuto da Cidade: 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 



17 

 

Carvalho Filho interpreta o instituto da seguinte maneira (2009, p. 91):  

 

Em outras palavras, o IPTU progressivo no tempo só pode ser 

aplicado se o proprietário tiver descumprido as condições e os prazos a ele 

assinados para o cumprimento da obrigação de edificar ou de parcelar o 

imóvel. No caso de empreendimentos de grande porte, constitui 

descumprimento a inobservância das etapas previstas para sua conclusão; se 

tal ocorrer, pode ser aplicado o imposto progressivo no tempo, a menos que 

incida uma das hipóteses do art. 156, § 1o, da Constituição. 

 

A cobrança do IPTU progressivo já foi objeto de longo debate nos tribunais, 

havendo o Supremo Tribunal Federal já se posicionado pela constitucionalidade do 

instrumento: 

 

E M E N T A: IPTU – PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA – 

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – FINALIDADE EXTRAFISCAL 

– NECESSIDADE DE LEI NACIONAL – RECURSO DE AGRAVO 

IMPROVIDO. - A Constituição Federal de 1988, ao delinear o esquema 

normativo pertinente ao IPTU, contemplou a possibilidade de essa espécie 

tributária ser progressiva, em ordem a assegurar o cumprimento da função 

social da propriedade (CF, art. 156, § 1º, e art. 182, §§ 2º e 4º, II). O discurso 

normativo consubstanciado nesses preceitos constitucionais evidencia que a 

progressividade do IPTU, no sistema instaurado pela Constituição da 

República, assume uma nítida qualificação extrafiscal. - A jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a única progressividade 

admitida pela Carta Política, em tema de IPTU, é aquela de caráter extrafiscal, 

vocacionada a garantir o cumprimento da função social da propriedade urbana, 

desde que estritamente observados os requisitos fixados pelo art. 156, § 1º, e, 

também, pelo art. 182, § 4º, II, ambos da Constituição da República. 

Precedente (Pleno). (RE 590360 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, 

Segunda Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-125 DIVULG 30-06-2011 

PUBLIC 01-07-2011 EMENT VOL-02555-03 PP-00376) 

 

Cabe ressaltar que a aplicação do instituto independe da política tributária da 

cidade referente à cobrança geral de IPTU, ou melhor, no caso de haver aumento universal 

para os contribuintes em situação regular como, por exemplo, o aumento da alíquota-

base, deve o proprietário sancionado acumular tal aumento em conjunto com a aplicação 

da progressividade das alíquotas no tempo, com o propósito de não perder a sanção seu 

objetivo e, acabe, ao final, sendo imperceptível. Nesse sentido, afirma Carvalho filho 

(2009, p. 92): 

 

Significa dizer, por exemplo, que aplicado o IPTU progressivo no 

tempo de fins urbanísticos em face de descumprimento das respectivas 

obrigações pelo proprietário, é possível que incida novo valor de aumento do 

tributo em decorrência da localização ou do uso do imóvel. Na verdade, não 

há dupla elevação tributária na hipótese. Há, sim, apenas um aumento, 

composto de duas parcelas, variando cada uma delas em virtude de 

determinado fator específico previsto na Constituição.  
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Aliás, o texto constitucional reza que sem prejuízo do imposto 

progressivo no tempo, de caráter urbanístico, pode ser instituído o IPTU 

progressivo em razão do valor e aquele com alíquotas diferenciadas em face 

da localização ou uso, o que dá a ideia de que a elevação do tributo pode 

decorrer da acumulação dos fatores constitucionais. 

 

Caso ocorra o cumprimento da obrigação imposta, a incidência do IPTU 

progressivo deve cessar, devendo, tão somente, ser cobrado o imposto de maneira regular, 

uma vez que o proprietário não mais se encontra em ilícito. Por outro lado, caso, após 

transcorridos 5 anos, a propriedade continuar ociosa e descumprindo sua função social, o 

Município pode manter a incidência da progressividade no tempo do imposto ou 

promover a desapropriação urbanística sancionatória. 

 

 

1.4 A DESAPROPRIAÇÃO URBANANÍSTICA SANCIONATÓRIA COMO UM 

DIREITO-DEVER DO MUNICÍPIO. 

 

 

Fonte de grande divergência doutrinária é a discussão acerca do momento de 

aplicação da desapropriação urbanística sancionatória após a insistência do proprietário 

em manter-se na situação de descumprimento das obrigações que lhe foram atribuídas e   

transcorridos 5 anos do início da incidência da cobrança do IPTU progressivo no tempo. 

 Discute-se a possibilidade da manutenção da cobrança do referido imposto-

sanção, em sua majoração máxima, enquanto o proprietário não cumprir com sua 

obrigação de promover o adequado uso do seu solo urbano. Enquanto outros 

doutrinadores defendem a obrigação do Município em promover a desapropriação 

urbanística sancionatória desde logo, caso o Senado aprove a indenização em títulos da 

dívida pública. 

É importante frisar que, em que pese terem transcorridos quase três décadas da 

promulgação da Carta Constitucional, não há ainda permissão concedida pelo Senado 

para a emissão de títulos da dívida pública pelos Municípios, a fim de se indenizar os 

proprietários que sofrerem a determinada desapropriação-sanção em estudo. 

Segundo a primeira corrente doutrinária a administração pública não é obrigada a 

transferir a propriedade para o patrimônio do Município, podendo efetuar a cobrança do 

IPTU progressivo no tempo enquanto for convencional. 
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Esta tese é a adotada por Afonso da Silva (2010, p. 425): 

 

Caso 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, sendo vedada a concessão de isenções ou de 

anistia relativas à tributação progressiva de que trata este artigo. 

 

A referida tese leva em consideração a leitura literal da lei a qual dispõe que o 

“Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida 

obrigação, garantida a prerrogativa prevista no art. 8º16  e que “o Município poderá 

proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública.17” 

devendo, caso o montante devido vir a ser maior que o próprio valor do imóvel, o poder 

público efetuar a sua arrecadação em processo de execução. 

Entretanto, corrente doutrinária diversa alega que, caso o proprietário não cumpra 

a obrigação em 5 anos de incidência do IPTU progressivo no tempo, o Município detém 

o poder-dever de promover a desapropriação sob o risco de transformar a sanção 

extrafiscal em meio confiscatório da propriedade, violando o princípio constitucional da 

vedação ao confisco, disposto no art. 150, IV da CRFB18. 

Tal corrente doutrinária defende a aplicação da desapropriação sancionatória logo 

após o prazo de cinco anos de aplicação do imposto-sanção, utilizando como argumento 

o interesse público como bem maior: 

Segue esse entendimento, Carvalho Filho (2009, p. 94) 

 

Aqui, sim, o Estatuto deixou opção discricionária para o governo 

municipal: ou mantém a alíquota máxima após cinco anos, ou promove a 

desapropriação do imóvel. 

 Em nosso entender, esta última é que deve ser a providência a ser 

adotada pelo governo municipal, a despeito da opção que o Estatuto lhe 

assegura. Manter apenas a cobrança do tributo após os cinco anos é o mesmo 

que manter o imóvel na situação ofensiva ao plano urbanístico da cidade, 

hipótese em que não estará ele desempenhando função social como impõe a 

Constituição. Ultimado o prazo sem que o proprietário proceda à adequação 

do imóvel ao plano diretor, deve o Município, sem perda de tempo, adotar as 

medidas necessárias à desapropriação.  

Na verdade, não pode a ordem urbanística ficar à mercê da iniciativa 

do proprietário para o cumprimento de sua obrigação. Além do mais, é bem 

possível que ele prefira pagar o tributo na forma máxima permitida na lei a 

cumprir a imposição de parcelar ou edificar. E tal situação o Direito não 

poderia tolerar; nem o poderia também os projetos urbanísticos do plano 

diretor. 

                                                 
16 Art. 7º do Estatuto da Cidade 
17 Art. 8º do Estatuto da Cidade 
18 Art. 150 da CRFB: Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: IV - utilizar tributo com efeito de confisco 
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Ainda na mesma obra o autor confirma seu entendimento (2009, p. 105) 

 

A conclusão, por conseguinte, é a de que, embora não esteja premido 

a desapropriar logo após o prazo de cinco anos de incidência do IPTU 

progressivo no tempo, está vinculado e, pois, obrigado a fazê-lo no mais breve 

período, evitando-se que a resistência do proprietário inadimplente se 

sobreponha ao interesse público em observar a ordem urbanística da cidade 

 

Seria esta última a posição mais adequada, visto que não mostra-se razoável 

efetuar a cobrança do IPTU progressivo ad aeternum, sob o risco de transformar o 

referido imposto em meio de confisco, ademais, eventual ação de execução contra o 

proprietário inadimplente visando a transferência do imóvel para a fazenda pública, 

poderia ser interpretada como um confisco a prazo. 

Destaca-se ainda, que não pode a Administração Pública ficar à mercê do 

administrado, podendo este continuar inadimplente com suas obrigações urbanísticas pelo 

tempo que lhe for conveniente podendo, inclusive, nunca adequar sua propriedade ao 

plano diretor, posto que em determinadas localidades do país, se mostra mais conveniente 

a manutenção da propriedade omissa, com a finalidade de alcançar os altos valores 

gerados pela especulação imobiliária, do que cumprir com a obrigação imposta. 

 

 

1.5  PROCEDIMENTO E INDENIZAÇÃO 

 

 

É importante enfatizar que só se dará início ao procedimento de desapropriação 

caso não seja possível observar o cumprimento de nenhuma obrigação que fora imposta 

ao particular. No momento em que o poder público perceba o início da efetivação do ônus 

imposto ao proprietário, deve suspender o início da referida expropriação, pois, em regra, 

não haveria mais a necessidade de tal intervenção na esfera privada para a efetivação da 

ordem urbana naquela região, sob pena de praticar um ato desproporcional e não razoável. 

Surgindo a possibilidade de aplicar o instituto, deve a Administração Pública 

seguir os moldes do Decreto-lei nº 3.365 de 194119, lei geral de desapropriação, 

assumindo como norte o princípio da simetria para que adeque-se o instrumento 

                                                 
19 Matéria disciplinada entre os artigos 11 e 30 do referido Decreto-Lei 
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normativo federal ao caso do Município, devido à ausência de normas específicas acerca 

do procedimento de aplicação no Estatuto da Cidade. 

Diferentemente das outras modalidades de desapropriação, com exceção à 

confiscatória, o proprietário possui prévio conhecimento da possibilidade de ver seu 

terreno ser expropriado pelo poder público, motivo pelo qual não se justifica a 

obrigatoriedade pelo administrador de fazer publicar decreto expropriatório, uma vez que, 

computando-se todo o trâmite, já era de conhecimento do administrado tal possibilidade 

há pelo menos oito anos. 

Em sendo assim, não se justifica mover a máquina pública para realizar tal 

trâmite de natureza tão somente declaratória. É assim que entende Carvalho Filho (2009, 

p. 106): 

 

Em nosso entender, tal decreto é inexigível para a desapropriação 

urbanística sancionatória. O decreto expropriatório é previsto no art. 2º do 

Decreto-lei no 3.365/41, que se refere ao conteúdo do ato – “declaração de 

utilidade pública”. Assim, o ato é apropriado para a desapropriação comum por 

utilidade pública e tem, como um de seus objetivos, dar publicidade, 

notadamente ao proprietário, da intenção do Poder Público de transferir o bem 

a ser objeto da desapropriação. Note-se que até esse momento todo e qualquer 

procedimento estatal teve curso interno, isto é, tramitou exclusivamente por 

entre os órgãos administrativos. 

 

Proposta a ação e efetuada a desapropriação, deve o Município efetuar a 

indenização em títulos da dívida pública resgatáveis, no máximo, em 10 anos e 

previamente aprovados pelo Senado, cujo valor refletirá o valor base do imóvel para fins 

de cálculo de IPTU (valor venal), não sendo considerados para fins de cálculo, a 

expectativa de lucros cessantes, juros compensatórios ou quaisquer outros ganhos, 

conforme demonstra a redação do art. 8º, §2º do Estatuto20. 

Assim entende Afonso da Silva (2010, p. 426): 

 

O valor real da indenização 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 imóvel se localiza, após a notificação de que trata 

o § 2e do art. 5- do Estatuto — ou seja, a notificação do Poder Público 

Municipal para o cumprimento da obrigação de adequado aproveitamento do 

                                                 
20 Art. 8º do Estatuto da Cidade: 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.§ 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. 
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terreno. Não serão computados expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros 

compensatórios. 

 

A necessidade de aprovação do Senado para a emissão de títulos da dívida 

pública é resultante da responsabilidade que lhe foi atribuída, pelo art. 52, IX da CRFB21, 

de controle da dívida mobiliária22 dos entes federados.  

Fica, mais uma vez, perceptível a diferença entre a desapropriação ordinária e a 

por ora estudada, desta vez no tocante ao modo de indenização. Enquanto que, como já 

previamente exposto, na referida desapropriação - sanção a indenização é feita por títulos 

da dívida pública e não em dinheiro, outra distinção se faz presente, diga-se, a 

desnecessidade desta indenização ser prévia, diante da possibilidade de resgate em até 10 

anos.  

Cumpridas todas as fases e sendo o imóvel expropriado e absorvido pela 

Administração Municipal, surge o dever para o administrador de cumprir, em um período 

de cinco anos23, com o objetivo de todo o procedimento, ou seja, fazer com que a 

propriedade cumpra a função social da propriedade urbana adequando-se, portanto, às 

diretrizes do plano diretor. 

Tal exigência mostra coerência, pois mesmo que seja uma sanção ao detentor da 

propriedade por mantê-la em ofensa aos ditames do plano diretor, não possui o Município 

o direito, ou o não dever, de se manter inerte após efetuada a expropriação. Caso não 

deseje empenhar-se em adaptar a propriedade de modo a cumprir com seu papel no meio 

coletivo, o poder público pode efetuar a venda ou licitação no sentido de delegar, a outro 

particular, a obrigação de parcelar, de edificar ou de utilizar o solo urbano nos moldes 

definidos pela administração pública. 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Art. 52 da CRFB: Compete privativamente ao Senado Federal: IX - estabelecer limites globais e 

condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
22 Dívida imobiliária, conforme conceitua o art. 29, inciso II da Lei complementar 101/2000 trata-se de 

dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, 

Estados e Municípios; 
23 É o que transmite o art. 8º, §4º do Estatuto da Cidade: § 4º O Município procederá ao adequado 

aproveitamento do imóvel no prazo máximo de cinco anos, contado a partir da sua incorporação ao 

patrimônio público. 
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2 EXPERIÊNCIAS DE APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

PRECEDENTES À DESAPROPRIAÇÃO URBANÍSTICA SANCIONATÓRIA   

 

 

2.1 MUNICÍPIO COMO PROTAGONISTA NA REABILITAÇÃO URBANA 

 

 

A figura do Município como membro político dotado de autonomia nem sempre 

existiu em nosso ordenamento jurídico, sendo a autonomia oferecida atualmente pela 

Constituição, certamente a maior que já lhes fora conferida antes. Diferentemente da 

Constituição anterior24, na qual o Município era tratado como mera instância 

administrativa dos Estados, sendo deste derivadas todas suas competências e áreas de 

atuação, a atual carta política entende o município como ente federativo. 

A Constituição de 1988 buscou proporcionar meios que viabilizassem a promoção 

do bem-estar geral nos espaços urbanos. Para isto, estabeleceu que deveria haver o 

combate às condições geradoras de desigualdades sócioespaciais, bem como outros 

problemas locais, atendendo, igualmente, os demais interesses oriundos das relações de 

poder, por meio da existência de uma maior atuação do poder público mais próximo ao 

fato gerador e, portanto, podendo atuar com mais eficiência. 

Assim sendo, o constituinte tratou de inserir o município no art.1º25 da carta 

constitucional, de maneira a transmitir a sua importância na estrutura federativa brasileira. 

Tanto é que, da mesma forma, o incluiu em seu art. 1826, como membro da indissolúvel 

organização política-administrativa brasileira, o considerando, portanto, como entidade 

política autônoma nas esferas política, administrativa, legislativa e financeira, como 

expressa José Afonso da Silva (2014, p. 647): 

 

A Constituição de 1988 modifica profundamente a posição dos 

municípios na Federação, porque os considera componentes da estrutura 

federativa. Realmente, assim o diz em dois momentos. No art. 1º declara que 

                                                 
24 Art. 1º da Constituição Federal de 1967:  O Brasil é uma República Federativa, constituída sob o regime 

representativo, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
25 Art. 1º da CRFB de 1988- O Brasil é uma República Federativa, constituída sob o regime representativo, 

pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios 
26 Art. 18 da CRFB de 1988. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 

Constituição. 
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a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal. No art. 18 estatui que a organização 

político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos 

termos desta Constituição. 

Nos termos, pois, da Constituição, o Município brasileiro é entidade 

estatal integrante da Federação, como entidade político-administrativa, dotada 

de autonomia política, administrativa e financeira. Essa é a peculiaridade do 

Município brasileiro.   
 

Também nesse sentido disserta Guilherme Peña (2014, p. 379): 

 

O Município é resguardado pela natureza de pessoa jurídica de direito 

público, com autonomia política, eis que a unidade da federação detém 

autoadministração, exposta pela capacidade de exercício de suas competências 

administrativas legislativas e tributárias (arts. 23, 24, 30, 144, §8º, 145, incs. I 

a III e 156), autogoverno, exteriorizado pela capacidade de organização dos 

seus poderes Legislativo e Executivo (art. 29, inc. I), e auto-organização, 

externada pela capacidade de elaboração da sua Lei Orgânica (art. 29, caput). 

 

O Município, através de suas competências tributárias, legislativas e 

administrativas passa a ser ente fundamental na organização política de interesse local, 

exercendo importante função na promoção do devido ordenamento urbano e a aplicação 

dos instrumentos coercitivos e sancionatórios para proprietários que mantém suas 

propriedades descumprindo seu papel social. 

Dessa forma, através da redação dada ao art. 182 da CRFB, conclui-se que é o 

Município por meio de seu plano diretor, instrumento fundamental na verificação do 

cumprimento da função social da propriedade urbana, o responsável pela política de 

desenvolvimento urbano, muito embora se observe no art. 21, inciso XX da Carta 

Constitucional, que a competência para elaborar normas gerais seja da União, através do 

Estatuto da Cidade. 

Ainda que tenha sido estabelecido a obrigação da elaboração dos planos diretores, 

para as cidades que se enquadram nos inciso I e II do art. 4127 do referido Estatuto, até 30 

de junho de 200828, a realidade, porém, é completamente diferente. 

Conforme dados extraídos da última pesquisa de Informações Básicas Municipais 

acerca do perfil dos Municípios Brasileiros – Munic, concluída em 2015, o percentual de 

                                                 
27 Art. 41 do Estatuto da Cidade: O plano diretor é obrigatório para cidades: I – com mais de vinte mil 

habitantes; II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
28 Art. 50 do Estatuto da Cidade:  Os Municípios que estejam enquadrados na obrigação prevista nos incisos 

I e II do caput do art. 41 desta Lei e que não tenham plano diretor aprovado na data de entrada em vigor 

desta Lei deverão aprová-lo até 30 de junho de 2008. 
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cidades que não possuem plano diretor continua alto e ainda são similares ao estudo 

realizado cerca de 4 anos atrás (2015, p. 18): 

 

O resultado da Munic 2015 aferiu que 50,0% (2 786) dos 

municípios brasileiros tinham Plano Diretor, percentual igual ao apurado em 

2013 e bem superior ao encontrado em 2005 (14,5%). Estavam elaborando o 

Plano 12,4% (691) dos municípios, e 37,6% (2 092) não o tinham. Este 

percentual foi mais elevado no grupo de municípios com população até 20 000 

habitantes, 52,1% (1996). 

 

Já em relação aos Municípios que possuíam mais de 20 mil habitantes à época do 

estudo, foi possível encontrar um número menos expressivo, porém ainda preocupante de 

10,8% (188) de cidades que ainda não haviam elaborado seus planos diretores (2015, p. 

18): 

 

Em 2015, considerando apenas os municípios com mais de 20 000 

habitantes, dos 1 742 que necessitavam elaborar o Plano Diretor, conforme 

previsto no Estatuto das Cidades, restaram 188 (10,8%) que ainda não o 

haviam feito. Destes, no entanto, 92 (5,3%) afirmaram que o Plano estava em 

elaboração. 

 

Percebe-se uma evolução, porém ainda não satisfatória, já que se passaram 15 

anos desde a elaboração do Estatuto e quase 30 anos da Constituição Federal. Ainda 

encontramos quase 11% dos municípios com mais de 20 mil habitantes sem um plano 

diretor que materialize os objetivos do planejamento urbano de modo a emanar as ações 

públicas voltadas a observar as singularidades e especificidades do solo urbano. 

Por outro lado, há um grande déficit de legislações que regulem o Parcelamento, 

Edificação e a Utilização Compulsória (PEUC) e, também, o IPTU progressivo no tempo, 

etapas anteriores à aplicação da Desapropriação Urbanística Sancionatória, peça 

fundamental para o fechamento do ciclo de ferramentas que o Município detém para que 

possa efetivar a indução e controle do desenvolvimento urbano em seu território. 
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2.2 MUNICÍPO DE SANTO ANDRÉ – SÃO PAULO 

 

 

2.2.1. LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

 

O Município em análise integra a região do ABC paulista e é localizado na Região 

Metropolitana de São Paulo, distante cerca de 18 km da capital paulista, com cerca de 

95% de população habitando sua região urbana, a cidade foi uma das primeiras a 

implementar o Plano Diretor, datado de 17 de dezembro de 2004. 

Conforme Lei Municipal nº 8.696, plano diretor municipal, a política urbana deve 

ser pautada com o objetivo de evitar possíveis distorções e o abuso do direito fundamental 

de propriedade, com a clara intenção de combater o quadro de especulação imobiliária 

decorrente da manutenção da ociosidade da propriedade29, conforme o art. 8º, inciso IV 

da norma.  

O Plano Diretor divide a cidade em dois tipos de Macrozonas, a rural e a urbana30, 

esta subdividida em Zona de Qualificação Urbana, dotada de uso majoritariamente 

residencial, com atividade economia diversa e infraestrutura consolidada; Zona 

Exclusivamente Industrial, caracterizada por grande atividade industrial com 

significativo potencial de impacto no meio ambiente; e pela Zona de Reestruturação 

Urbana, dotada de carência de equipamentos públicos e existência de terrenos não 

edificados ou subutilizados e edificações não utilizadas; por fim a Zona de Recuperação 

Urbana dotada de falta de serviço público, alta densidade demográfica e arrendamentos 

precários.  

Define os instrumentos de Parcelamento, Edificação ou Utilização compulsórios, 

estabelecendo critérios objetivos para a definição de imóveis não edificados, 

subutilizados ou não utilizados, sendo pré-requisito estarem localizados na Macrozona 

                                                 
29 Art. 8º da Lei 8.696, Inciso IV: prevenir distorções e abusos na utilização econômica da propriedade, 

coibindo o uso especulativo de imóveis urbanos como reserva de valor, que resulte na sua subutilização ou 

não utilização, de modo a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 
30 Art. 35 do Plano Diretor de Santo André: A Macrozona Urbana se subdivide em: I. Zona de 

Reestruturação Urbana; II. Zona de Qualificação Urbana; III. Zona de Recuperação Urbana; IV. Zona 

Exclusivamente Industrial. 
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Urbana. Após quase dois anos da vigência do plano diretor, foi editado o Decreto 

Municipal nº 15.379 de 15 de maio de 2006 com a finalidade de regulamentar tais 

instrumentos de gestão urbana.  

 

 

2.2.2. APLICAÇÃO DA NOTIFICAÇAO PARA A UTILIZAÇÃO DO PEUC 

 

 

Logo após o início da vigência do plano diretor, iniciou-se um levantamento para 

a obtenção de um universo de imóveis que se enquadravam na qualidade de não 

edificados, subutilizados ou não utilizados e, sendo assim, passíveis de notificação pelo 

poder público para imposição de Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória. 

Foram identificados um total de 695 propriedades passíveis de notificação. Dentre 

o universo de imóveis notificados identificou-se que a zona de qualificação urbana 

detinha grande maioria dos imóveis notificáveis em números absolutos, porém os imóveis 

notificáveis e localizados na zona de reestruturação urbana detinham 45,87% da área de 

todo o universo passível de notificação enquanto os localizados na Zona de Recuperação 

Urbana 31,93% e na Zona de Qualificação Urbana somente 22,20%. 

Todo o processo foi dividido em três etapas: A primeira visava a notificação de 

noventa e nove propriedades ociosas, no período compreendido do ano de 2006 até 2008, 

mais noventa e nove na segunda etapa, dentro do período entre o ano de 2008 e 2010 e, 

por último e mais numerosa, a terceira etapa contaria com a notificação de quatrocentos 

e noventa e sete propriedades no período entre 2010 e 2015. 

Com a publicação do Decreto Municipal 15.379 de 2006 abriu-se a possibilidade 

de dar início aos procedimentos de aplicação dos referidos instrumentos de gestão urbana, 

porém no período correspondente entre os anos de 2006 e 2008 foram notificados somente 

53 imóveis, número inferior ao universo de propriedades ociosas determinadas como 

notificáveis para a 1ª etapa do programa.   

No período correspondente à 2ª etapa, até 2010, foram notificados apenas 13 

imóveis de um universo previsto de 99 imóveis ociosos a serem notificados, o que 

significa que o poder público cumpriu menos de 20% da meta prevista para o período, 

número muito inferior ao objetivo final. Já a terceira etapa não registrou nenhuma 

notificação. 
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Das 66 notificações efetuadas, 13 foram alvo de impugnação pelos proprietários, 

sendo que o Município decidiu por deferir seis delas, chegando ao final com um número 

de 60 notificações restantes. 

Dado intrigante demonstra que apenas 16 notificações de um total 66 foram 

averbadas em Cartórios de Registro de Imóveis, totalizando menos de 25% dos imóveis 

efetivamente notificados e menos de 2,5% do número de 695 propriedades identificadas 

como ociosas ou em descumprimento com a sua função social de acordo com os 

parâmetros estabelecidos pelo Plano Diretor. 

Uma das causas apontadas pelo para o baixo número de averbações foram as 

exigências feitas pelos cartórios para o cumprimento de certos requisitos como a 

notificação de todos os proprietários do imóvel, quando há mais de um; constatação de, 

pelo menos, três tentativas de notificação pessoal antes de se efetuar a notificação por 

edital; e a necessidade de confirmação judicial para a averbação nos casos em que o 

imóvel possuir prenotação de arrematação.   

Todas essas dificuldades apontaram para uma falta de organização no momento 

de aplicação prática. Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

realizou a seguinte constatação (2015, p. 315): 

 

A pesquisa identificou as seguintes justificativas para embasamento 

dos pedidos de impugnação: (i) existência de passivo ambiental no imóvel; (ii) 

inexistência de lei específica para a aplicação do PEUC; (iii) processo de 

desmembramento do lote em andamento; (iv) construção em andamento; (v) 

dificuldade para venda do imóvel; e (vi) imóvel considerado de utilidade 

pública com isenção do IPTU. 

 

Mesmo sendo pioneiro na implementação do Plano Diretor e dos instrumentos de 

Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória, diante de tais dados, fica evidente a 

baixa efetividade das ações do poder público de Santo André, por motivos diversos, 

porém determinantes na efetividade do instituto, tais como falta de pessoal suficiente ou 

falta de organização necessária para uma maior eficácia.  
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2.2.3. O VÁCUO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ACERCA DO IPTU 

PROGRESSIVO COMO EMPECILHO AO REORDENAMENTO URBANO 

 

 

O Município de Santo André torna-se fundamental no debate acerca das 

dificuldades encontradas para a implementação da desapropriação urbanística 

sancionatória, uma vez que foi um dos primeiros a aprovar seu plano diretor após a edição 

do Estatuto da Cidade, determinando com objetividade os parâmetros para que a 

propriedade cumpra com sua função urbana.  

Fez publicar, em tempo razoavelmente curto, decreto que regulamenta os 

procedimentos de notificação para o parcelamento, edificação ou utilização compulsória 

(PEUC) da propriedade considerada ociosa, improdutiva para o meio coletivo e fora dos 

padrões estabelecidos pelo Município para o aproveitamento da propriedade. 

Iniciou os estudos para a aplicação da PEUC, porém efetuou poucas notificações 

se comparadas ao total de imóveis em desacordo com a função social da propriedade 

urbana, sendo notificados menos de 3% das propriedades ociosas encontradas em 

levantamento efetuado pela Prefeitura.  

Entretanto, em conjunto com o número baixo de notificações, há a falta de 

legislação que regulamente o IPTU progressivo. O Decreto que regulamenta o PEUC e 

as notificações aos proprietários foram liderados pelo governo executivo em vigor à 

época, porém não foi enviado projeto de Lei para a regulamentação do referido imposto 

extrafiscal, devido à falta de apoio na Câmara Municipal e provável desgaste político.  

Com a falta de legislação específica, não foi possível avançar na política de 

reordenamento urbano, uma vez que os instrumentos trazidos pelo art. 182, §4º da CRFB 

são de aplicações sucessivas e, sendo assim, nunca seria possível aplicar o instrumento 

da desapropriação urbanística sancionatória, uma vez que o IPTU progressivo não foi 

regulamentado.  

Além disso, o ano de 2008 foi marcado pelas eleições municipais, o que por si só 

já impõe uma agenda específica para a administração pública. Com a vitória do partido 

de oposição, foram definidas diferentes estratégias de gestão urbana, abandonando-se por 

completo a antiga, não sendo possível a obtenção de mais dados acerca da aplicação do 

PEUC. 
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2.3 MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP  

 

 

2.3.1. A LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

 

Com Plano Diretor31 publicado somente em 2011, cerca de 10 anos após a 

publicação do Estatuto da Cidade, foi constatado, em estudo preliminar para a sua 

implementação, que o Município conta com 3.553.376 m² de solo vazio ou subutilizado 

localizado na Macrozona Urbana Consolidada, ou seja, já à época dos estudos de 

implementação do seu plano diretor, foram encontradas diversas propriedades urbanas 

que não cumpriam sua função social.  

Uma observação relevante é que, além da grande quantidade de solo urbano 

ocioso, há grande déficit habitacional, conforme estabelece o Estudo do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (2015, p. 262): 

 

São Bernardo do Campo apresenta um expressivo déficit habitacional, 

da ordem de 107.641 unidades habitacionais, das quais 38.017 unidades 

habitacionais constituem o déficit priorizado segundo o Plano Local de 

Habitação de Interesse Social (PLHIS) de São Bernardo do Campo (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2010).  

A quantidade de terra estimada no âmbito do PLHIS para a produção 

de Habitação de Interesse Social (HIS), considerando o déficit priorizado em 

assentamentos precários na Macrozona Urbana Consolidada (MUC) – 13.861 

unidades habitacionais –, foi estimada em 1.817.018m². Por sua vez, o Plano 

Diretor gravou como Zonas Especiais de Interesse Social do tipo 2 (ZEIS-2)5 

um total de 1.271.795m² na MUC, ou seja, 70% do total apontado pelo PLHIS. 

 

O Plano Diretor define em seu art. 59, inciso II, alínea “a”, “b” e “c” 32o 

Instrumento da PEUC, IPTU progressivo no tempo e desapropriação para fins de reforma 

urbana com pagamentos em títulos da dívida pública como instrumentos de indução e 

controle do desenvolvimento urbano. Logo após institui, no art. 62 os procedimentos 

                                                 
31 Lei no 6.184/2011 do Município de São Bernardo do Campo. 
32 Art. 59. Serão adotados, dentre outros, os seguintes instrumentos de política urbana, disponibilizados 

pela legislação municipal, estadual ou federal específica: II - Instrumentos de Indução e Controle do 

Desenvolvimento Urbano: a) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; b) IPTU - progressivo 

no tempo; c) desapropriação para fins de reforma urbana com pagamento em títulos; 
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gerais para a notificação do PEUC, no art. 67 trata do IPTU progressivo no tempo e no 

art. 68 da desapropriação sanção.  

Nesse sentido, foi editada a lei municipal nº 6.186, de 27 de dezembro de 2011 e 

o decreto municipal nº 18.437, de 16 de abril de 2013 para regulamentar o instrumento 

de Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória e, no mesmo ano, a Lei 6.324, de 

19 de dezembro de 2013 que em conjunto com o Decreto Municipal nº 19.110, de 12 de 

novembro de 2014 tratando acerca da aplicação do IPTU progressivo no tempo.  

 

 

2.3.2. APLICAÇÃO DA PEUC E IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO 

 

 

Por mais que a legislação e a experiência de Santo André tenha sido pioneira e, 

portanto, muito importante para o estudo dos motivos que dificultam a aplicação da 

desapropriação urbana, a cidade de São Bernardo do Campo saiu na frente quando o 

assunto é número de imóveis notificados. Mesmo possuindo uma legislação mais recente 

em relação ao Município vizinho, os números mostram um uso mais acentuado dos 

instrumentos de indução e controle do desenvolvimento urbano.  

Nesse sentido, a administração pública detectou a existência de 547 imóveis 

passíveis de sofrerem a notificação para o cumprimento do PEUC, sendo 51 notificados 

no ano de 2013 e 99 notificados no ano de 2014, totalizando o número de 150 notificações 

devidamente averbadas em cartório de registro de imóvel. 

Os números por si só demonstram uma evolução. Enquanto que São Bernardo do 

Campo efetuou a notificação de 27,5% de propriedades dentro do universo de imóveis 

notificáveis, em Santo André esse número não chegou a 3%. Porém, um dos motivos 

daquele número não ser maior é justamente idêntico ao da cidade vizinha, sendo a 

máquina burocrática da administração pública falha em certos pontos, o que evita que 

sejam obtidos melhores resultados, como demonstra o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (2015, p. 288): 

 

A desatualização do cadastro fiscal imobiliário, tanto com relação à 

identificação e endereço do proprietário, quanto com relação aos dados do 

imóvel (área construída e existência de edificação), faz com que a tarefa de 

notificação estenda- se e multiplique-se por meio de buscas em outras fontes. 

Conforme informação da Secretaria de Finanças, está em curso a execução de 
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um recadastramento imobiliário, com base em foto aérea oficial realizada em 

2014, o que certamente contribuirá para a minimização do problema.  

Quanto ao monitoramento dos imóveis notificáveis e notificados, 

isso se faz manualmente, por meio de uma planilha eletrônica, o que torna 

difícil o controle das informações. Como visto, a prefeitura adota vários 

sistemas de informação, os quais não se interligam, de forma que, para manter 

a planilha atualizada, faz-se necessária a consulta a vários desses sistemas 

internos. Além disso, à medida que o processo de notificações evolui, abrem-

se mais variáveis na planilha e aumenta o risco de falta de controle. A pesquisa 

avalia que este é o maior limitador da experiência de São Bernardo do Campo. 

 

A existência de Lei regulamentando a aplicação do IPTU progressivo é outro fator 

que demonstra certo avanço do município no esforço de promover um melhor 

ordenamento urbano e uma maior harmonia entre o os poderes Executivo e Legislativo, 

o que é benéfico na busca de uma gestão urbana mais justa. 

Após dois anos do início das notificações já era possível verificar a existência de 

proprietários inadimplentes com as obrigações que lhes foram impostas pelo poder 

público municipal em relação aos prazos descritos em lei que regulamenta o PEUC, 

favorecendo a aplicação do IPTU progressivo no tempo. 

No ano de 2015 foram identificadas 27 propriedades notificadas em 2013 que, 

entretanto, continuavam ociosas, ou seja, 53% dos imóveis notificados naquele ano não 

tinham cumprido com suas obrigações e que, portanto, foram alvo da imposição do IPTU 

progressivo no tempo. 

Infelizmente, devido ao fato de que a legislação vigente no Município data de 

período recente, ainda não é possível verificar a transcorrência dos 5 anos de incidência 

do IPTU progressivo, elemento antecessor da aplicação da desapropriação urbanística 

sancionatória, visto que somente em 2015 as primeiras propriedades ociosas foram alvo 

do IPTU progressivo no tempo. 

Considerando o prazo dado pela Constituição, pelo Estatuto da Cidade e pelo 

plano diretor da cidade, só será possível observar condições favoráveis aplicação do 

instituto da desapropriação urbanística sancionatória, com otimismo, no ano de 2020. 

 

 

2.4 A LEGISLAÇÃO APLICADA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SP  

 

 

O Município de São Paulo, maior centro econômico da América do Sul e com 

mais de 12 milhões de habitantes em seu território, possui legislação de grande qualidade 
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sobre o assunto, devido ao tratamento mais objetivo em relação ao uso da Desapropriação 

Urbanística. 

Assim como o Município de São Bernardo do Campo, possui três legislações que 

tratam sobre os instrumentos de indução ao uso adequado do solo urbano contidos no art. 

182, §4º da CRFB bem como no Estatuto da Cidade.  

O Plano Diretor da Cidade, Lei 16.050, de 31 de julho de 2014, define que poderá 

o Poder Executivo Municipal se utilizar dos instrumentos adequados para promover o 

aproveitamento do solo urbano, sob pena de aplicação do PEUC. Porém, o ponto mais 

relevante do dispositivo é o texto do art. 99, §2º33 da referida lei, inserido dentro da 

Subseção IV da lei, referente à desapropriação mediante pagamento em títulos da dívida 

pública.  

O dispositivo faz menção ao prazo, descrito no caput do art. 9834, de cinco anos 

de incidência da cobrança do IPTU progressivo no tempo ao proprietário que descumprir 

as obrigações de Parcelar, Edificar ou Utilizar Compulsoriamente sua propriedade. Neste 

caso o texto do artigo indica que, exaurido o prazo de incidência do referido imposto 

extrafiscal, o município deverá fazer publicar o decreto de desapropriação urbanística 

sancionatória.  

Nota-se, portanto, uma diferença do plano diretor da cidade de São Paulo em 

relação aos já estudados anteriormente, uma vez que a Lei vincula a administração pública 

a promover a desapropriação e incorporar o imóvel à sua fazenda, diferentemente dos 

planos diretores de São Bernardo do Campo e Santo André, onde a lei determinou a 

faculdade da administração pública para efetuar a desapropriação.   

O atual Plano Diretor foi publicado cerca de quatro anos após a edição da Lei 

15.234 de 1º de julho de 2010 que “Institui, nos termos do art. 182, §4º da Constituição 

Federal, os instrumentos para o cumprimento da Função Social da Propriedade Urbana 

no Município de São Paulo e dá outras providências”35. 

                                                 
33 Art. 99. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo no Tempo sem que os 

proprietários dos imóveis tenham cumprido a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, conforme o caso, 

a Prefeitura poderá proceder à desapropriação desses imóveis com pagamento em títulos da dívida pública. 

§ 2º Findo o prazo do artigo anterior, a Prefeitura deverá publicar o respectivo decreto de desapropriação 

do imóvel em até 1 (um) ano, salvo em caso de ausência de interesse público na aquisição, que deverá ser 

devidamente justificada. (grifamos) 
34 Art. 98. Caso os proprietários dos imóveis mencionados na subseção anterior não cumpram as obrigações 

nos prazos ali estabelecidos, a Prefeitura deverá aplicar alíquotas progressivas de IPTU majoradas 

anualmente pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos até atingir a alíquota máxima de 15% (quinze por 

cento). (grifamos) 
35 Lei 15.234/2010 em seu preâmbulo. 
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A lei trata, em termos gerais, das condições de aplicação do PEUC e da 

Desapropriação Urbanística Sancionatória. Entretanto, traz faculdade36 concedida ao 

poder público para promover a incorporação do imóvel ao seu patrimônio, mesmo 

transcorridos o prazo máximo de cinco anos de incidência do IPTU progressivo no tempo. 

Já a Lei 56.589, de 10 de novembro de 2015, ou seja, editada pós edição do atual 

Plano Diretor, é voltada para determinar as formas e regulamentos nos quais será baseada 

a progressividade temporal do IPTU, porém em seu art. 5º indica uma possível faculdade 

do poder público em proceder à desapropriação, caso ultrapassados 5 anos de incidência 

do IPTU progressivo no tempo. 

Muito obstante o texto das normas induzirem à ideia da faculdade na publicação 

do decreto expropriatório da propriedade, o Plano Diretor Municipal, lei que regula todos 

os instrumentos urbanísticos a serem utilizados, inclusive os descritos nos referidos textos 

normativos, determina que o poder público municipal deve promover a desapropriação, 

passando de ato discricionário para vinculado. Deve-se, portanto, ser adotado o espirito 

trazido pelo Plano Diretor Municipal, uma vez que este é instrumento que deve reger todo 

o ordenamento urbano.  

Conclui-se, portanto, que o Município de São Paulo possui uma legislação 

avançada sobre o tema, porém, infelizmente, não foi possível obter dados concretos acerta 

dos números de imóveis notificados. Ademais, tendo a publicação da Lei Municipal 

56.589 ocorrido somente em novembro de 2015, a projeção mais otimista de obtenção de 

dados relativos a condições favoráveis para a desapropriação – sanção é para o ano de 

2022, levando-se em conta os prazos oferecidos pelo Plano Diretor. 

 

 

2.5 INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Não obstante a capital fluminense ser a segunda cidade mais importante do Brasil, 

com seu Produto Interno Bruto (PIB) ficando atrás somente do Município de São Paulo37 

                                                 
36 Art. 8º da Lei 15.234/2010: Decorridos 5 (cinco) anos da cobrança do IPTU Progressivo, sem que o 

proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, o 

Município de São Paulo poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida 

pública 
37 Segundo tabela elaborada pelo IBGE, elaborada em 2014, contendo o último estudo sobre o PIB dos 

Municípios  
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e com população em seu território estimada em 6.498.837 no ano de 2016, o Município 

não possui nenhuma legislação específica acerca do PEUC, IPTU progressivo no tempo 

e Desapropriação – sanção urbanística.  

O Plano Diretor da Cidade, Lei Complementar nº 111 de 1º de fevereiro de 2011,  

no capítulo dedicado à função social da propriedade, estabelece no art. 7, §1º, inciso I que 

são instrumentos da política urbana, para fazer cumprir a função social da propriedade 

urbana, as ferramentas elencadas no Estatuto da Cidade38 e trata nomeadamente da 

Desapropriação, PEUC e IPTU progressivo no tempo em seu art. 37, III, “b”39. 

Existe, entretanto, o Decreto 35.648 de 16 de maio de 2012 elaborado sob o 

mandato do prefeito Eduardo Paes, o qual trata da questão dos imóveis abandonados e 

possibilitando a aplicação do art. 1.276 do Código Civil. O espirito contido no aludido 

ato do executivo propõe evitar a degradação de imóveis abandonados por meio da 

incorporação ao patrimônio público de imóvel que apresentar sinais de abandono. 

 Porém, esse instrumento não se aplica aos casos elencados no art. 182 da CRFB, 

mas sim fazem referência ao Código Civil, mais especificamente, sobre o procedimento 

de arrecadação dos imóveis urbanos abandonados, de modo a possibilitar que edificações 

particulares que apresentarem sinais de abandono e dívida de IPTU possam ser 

arrecadados pelo Município. 

Sendo assim, a segunda maior economia do país não fez publicar nenhuma 

legislação acerca dos referidos institutos de gestão urbana, assim como fez São Paulo e 

outros municípios já estudados. No Rio de Janeiro não há um estudo oficial que tenha 

realizado um mapeamento acerca das propriedades ociosas na cidade, sendo o número de 

propriedades ociosas e em descumprimento da sua função social urbana estimado em 

cerca de 5 mil imóveis abandonados e 300 destes localizados somente no centro 

econômico e histórico da cidade40.  

                                                 
38 Art. 7º do Estatuto da Cidade: A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor, assegurando o atendimento 

das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das 

atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no Art. 3º desta Lei Complementar. §1º Serão 

instrumentos implementadores para fazer cumprir a função social da propriedade urbana: I- os previstos no 

art. 4º, incisos I a VI, da Lei nº 10.257, de 10 julho de 2001 – Estatuto da Cidade; 
39 Art. 37 da LC 111: São instrumentos de aplicação da política urbana, sem prejuízo de outros previstos na 

legislação municipal, estadual e federal e especialmente daqueles relacionados no Estatuto da Cidade e no 

Art. 430 da Lei Orgânica do Município: II – de gestão do uso e ocupação do solo: b) Parcelamento, 

Edificação ou Utilização Compulsórios; IPTU Progressivo no Tempo; Desapropriação com Pagamento em 

Títulos da Dívida Pública; 
40Segundo matéria publicada no jornal “O Dia” em 7 de setembro de 2009. 
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Para além disso, a cidade detém particularidades inerentes ao seu trajeto histórico, 

que influenciam no seu traçado urbano, como capital do Império Português, entre 1808 e 

1821; capital do Império do Brasil, entre 1822 e 1889; capital da República do Brasil 

entre 1891 e 1960; e capital do Estado da Guanabara entre 1960 e 1975.  

As consequências urbanísticas desse processo histórico são evidentes diante a 

presença grande número de imóveis ociosos, principalmente na área central da cidade, 

pertencentes à União Federal e ao Estado do Rio de Janeiro (antigo Estado da Guanabara), 

sendo esses imóveis dotados de peculiaridades arquitetônicas, integrantes do corredor 

cultural da Cidade e da Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC) 41 com oneroso 

custo de manutenção e restauração.  

Assim, em estudo realizado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade42, 

foram analisados uma amostragem de 40 imóveis em situação de não utilização, 

subutilização ou utilização inadequada, sendo fatia generosa de propriedade da União 

Federal e do Estado e com arquitetura peculiar tutelada pelo corredor cultural.  

O caso do Centro do Rio de Janeiro reflete um problema inerente ao instituto de 

desapropriação. Caso o município vier a editar lei sobre o PEUC e IPTU progressivo e, 

contando com uma aprovação do Senado para a emissão de títulos da dívida pública, 

quiser promover a Desapropriação – Sanção encontraria um grande empecilho devido a 

impossibilidade de desapropriar bens pertencentes ao Estado e a União Federal. 

Desse modo, indica Carvalho Filho (2013, p. 836): 

 

A possibilidade expropriatória pressupõe a direção vertical das 

entidades federativas: a União pode desapropriar bens dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, e os Estados podem desapropriar bens do Município. 

Assim, sendo chega-se à conclusão de que os bens da União são 

inexpropriáveis e que os Municípios não têm poder expropriatório sobre os 

bens das pessoas federativas maiores. 

 

Segue o mesmo entendimento Bandeira de Mello (2013, p. 892): 

 

Bens públicos podem ser desapropriados, nas seguintes condições e 

forma: a União poderá desapropriar bens dos Estados, Municípios e 

Territórios; os Estados e Territórios poderão expropriar bens de Municípios 

(art. 2e, § 2fi, do Decreto-lei 3.365/1941). Já, as recíprocas não são 

                                                 
41 O Corredor Cultural é área alvo de políticas públicas municipais voltadas à proteção do ambiente 

construído. Além de preservar o centro histórico, o projeto também originou o modelo da Apac – Área de 

Proteção do Ambiente Cultural. Conjuntos arquitetônicos representativos das diversas fases de ocupação 

da cidade, com cerca de 30 mil imóveis, integram as atuais 36 áreas urbanas protegidas. 
42 Projeto “Vazios Urbanos” elaborado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade com o objetivo de 

mapear os vazios urbanos na região central da cidade do Rio de Janeiro.  
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verdadeiras. Sobremais, há necessidade de autorização legislativa do poder 

expropriante para que se realizem tais desapropriações. 

 

Fora os limites impostos ao Municípios para desapropriar patrimônio do Estado e 

da União, ainda cabe ressalvar que esse pequeno levantamento, com algumas dezenas de 

imóveis estudados, de propriedades ociosas ou com uso inadequado no Centro do Rio de 

Janeiro constatou que a reparação custaria em torno de R$ 41.008.115,00 reais (quarenta 

e um milhões, oito mil reais e cento e quinze centavos), um alto custo para a administração 

pública municipal. 

 

 

3 AS DIFICULDADES DE APLICAÇÃO E POSSÍVEIS ALTERNATIVAS 

 

 

3.1 OS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELOS MUNICÍPIOS NA APLICAÇÃO 

PRÁTICA  

  

 

Fica clara a intenção do constituinte ao estabelecer a possibilidade de aplicação 

do instituto no sentido de adequar a propriedade aos interesses sociais, bem como 

democratizar o solo urbano e proporcionar uma maior justiça social nas cidades, vista a 

grande desigualdade existente, principalmente nos grandes centros urbanos. Entretanto, 

os Municípios encontram grandes dificuldades na aplicação prática. 

 O poder constituinte originário, ao tratar sobre o assunto, deu uma proteção 

rígida ao direito de propriedade, talvez por questões propriamente principiológicas ou por 

questões políticas existentes à época, sendo esta última a mais provável. 

Certo é que ao determinar os procedimentos legislativos, indenizatórios e 

temporais, o constituinte e, posteriormente, o legislador federal, acabaram por impor 

empecilhos para a efetivação do objetivo maior contido no art. 182, §4º da CRFB c/c 

artigos 5º ao 8º do Estatuto da Cidade, ou seja, o aproveitamento do potencial produtivo 

da propriedade mediante, caso seja necessário, o uso da desapropriação –sanção.  

Nesse sentido, Afonso da Silva (2010, p. 427): 

 

O percurso é longo e espinhoso, porque a Constituição, sempre 

muito apegada no garantir o direito de propriedade, cercou a aplicação dos 
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institutos do parcelamento, edificação e utilização compulsórios de muitas 

cautelas, que praticamente os tomaram inviáveis. 

 

Em primeiro lugar, deve a Câmara Municipal aprovar lei que trate 

especificamente sobre as obrigações de Parcelamento, Edificação e Utilização 

Compulsória, sendo ainda recomendável que no referido instrumento normativo seja 

abordada a possibilidade de cobrança de IPTU progressivo no tempo e, como ultima 

ratio¸ a desapropriação urbanística sancionatória.  

Há, portanto, a necessidade de vontade política, para que se possibilite a 

aplicação da notificação do proprietário, instrumento fundamental, sem o qual não há a 

possibilidade de utilização dos outros métodos que a sucedem.  

Prova disso é que foi, tão somente, em 2001, após 13 anos do advento da 

Constituição de 1988, com a publicação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257 de 10 de julho 

de 2001) que os poderes públicos municipais de todo país obtiveram as normas gerais 

necessárias, o que significou grande avanço na aquisição de necessário aparato jurídico 

para se efetivar o ideal uso do solo urbano e no cumprimento da função social da 

propriedade. 

Em sendo assim, importante observar, em estudo feito pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) concluído em 2015, que cerca de apenas um 91 

dos 288 municípios com população maior que cem mil habitantes possuíam plano diretor, 

o que demonstra a evidente falta de vontade política para regular os instrumentos.  

Nesse sentido o presente estudo dispõe (2015, p. 27): 

 

À época, foram identificados 288 municípios com população 

superior a 100mil habitantes, incluindo todas as capitais dos estados 

brasileiros, além do Distrito Federal7. Desse total, 286 municípios (99%) 

declararam possuir Plano Diretor e 91 municípios (32%) afirmaram possuir lei 

específica para aplicação do PEUC 

 

 Em segundo lugar, vislumbra-se o grande lapso temporal imposto ao Poder 

Público Municipal, possuidor da regulamentação, para que efetue as etapas anteriores 

necessárias a tornar legítima a aplicação da referida desapropriação – sanção. Tendo em 

consideração a soma dos prazos que o Município é obrigado a respeitar, definido pela 

Constituição e Estatuto da Cidade, pode-se calcular um total de, no mínimo oito anos43, 

                                                 
43 Cálculo realizado com base na soma dos prazos indicados nos artigos 5º, §4º, incisos I e II c/c art.7º, §2º 

do Estatuto da Cidade. 
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para que cogite-se desapropriar o bem, sendo possível que  esse tempo seja ainda maior 

nos casos de projetos que apresentem grandes empreendimentos. 

Durante todo esse tempo, o Município deve empenhar esforços tecnológicos e 

humanos para monitorar, de maneira eficaz, os proprietários notificados, analisando as 

condições e prazos a eles impostos de maneira detalhada, gerando gastos para a fazenda 

municipal, despesas que perduram enquanto durar todo o procedimento de notificação e 

cobrança de IPTU progressivo no tempo. 

A Constituição Federal, ao atribuir tamanha responsabilidade ao Município, 

atendendo os apelos dos municipalistas, não considerou os altos gastos decorrentes desta 

função do ente. Gastos com a máquina pública necessária ao mapeamento, fiscalização e 

efetivação das medidas necessárias produzem grande impacto à grande parte dos 

Municípios brasileiros, visto a insuficiência de recursos financeiros, decorrente da baixa 

arrecadação inerente a cidades pequenas que não se enquadram na categoria de grandes 

metrópoles. 

Diferentemente de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo ou de cidades de 

médio porte que, entretanto, possuem razoável arrecadação, como Santo André e São 

Bernardo do Campo, integrantes da região do ABC paulista. 

A realidade das pequenas cidades, em especial as ditas “cidades de interior”, é, 

simultaneamente, complexa, devido grande influência política de grupos que exercem 

pressão para a manutenção do status quo, e simples, pois os gastos para a aplicação do 

PEUC e IPTU progressivo, etapas anteriores a aplicação da Desapropriação-Sanção, são 

menores, porém a arrecadação também é de igual tamanho. 

Por fim, A legislação ainda permite que o proprietário, no transcorrer da 

cobrança do referido imposto, efetue manobra desleal ao realizar, tão somente, uma etapa 

da obrigação que lhe fora imposta, interrompendo a fruição do tempo válido para a 

contagem do prazo, para que, logo após, volte a abandonar sua propriedade, numa 

evidente ação de má fé contra os cofres públicos. 
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3.2  VONTADE LEGISLATIVA COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL NA 

REGULAMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO 

 

 

A obrigação da indenização em títulos da dívida pública emitidos pelos 

Municípios, porém com prévia autorização do Senado para tal, pode ser positiva no 

sentido de promover um controle sobre o sistema financeiro, porém põe amarras à 

Administração Pública. 

Isto porque tal condição, esbarra na celeridade necessária na efetivação da 

desapropriação, obrigando o Município a depender do Senado para adequar as 

propriedades urbanas que descumprem a função social descrita em seu Plano Diretor. 

Permite-se, de maneira indireta, que o proprietário inadimplente com a obrigação que lhe 

fora imposta continue a descumpri-la e em alguns casos, em conjunto, tanto não cumprir 

a obrigação de PEUC, quanto não efetuar o pagamento do IPTU progressivo no tempo, 

enquanto não ocorrer a autorização do Senado para a desapropriação.  

Não há, no momento atual, autorização do Senado para a emissão de títulos da 

dívida pública para serem usados com o fim de indenizar o proprietário alvo da 

desapropriação urbanística sancionatória, ficando o Município obrigado a manter a 

cobrança do tributo extrafiscal em sua alíquota máxima. No mesmo sentido, discorre 

Carvalho Filho (2009, p.108): 

 

Não é escusado dizer que, não havendo a aprovação do Senado 

para a emissão dos títulos, o Município estará impedido de promover a 

desapropriação urbanística. Consequentemente, terá que limitar-se a continuar 

aplicando o IPTU progressivo, sendo-lhe vedado, como vimos anteriormente, 

elevar a alíquota além do máximo fixado ao final dos cinco anos de incidência 

do tributo. 

 

Há ainda grande dúvida acerca da possibilidade de, em algum dia, ser possível 

efetuar a desapropriação – sanção do imóvel. Tal incerteza dá-se devido à grande dúvida 

acerca possibilidade de o Senado autorizar a emissão de títulos da dívida pública pelo 

Município.  

O Senado já demonstrou em ocasiões pontuais sua tendência contrária a 

aprovação desse requisito. Um exemplo é a resolução 43/2001, alterada pela resolução 
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29 de 200944, que proíbe a emissão de títulos da dívida pública pelo Município até 2020, 

exceto para o refinanciamento do seu principal.  

Ao mesmo tempo, a Lei Complementar 148 de 25 de novembro de 201445, 

proíbe expressamente a emissão, pelos Municípios, de títulos da dívida mobiliária, o que 

demonstra uma tendência cada vez maior no sentido proibir a emissão de títulos da dívida 

pública pelos Municípios, inviabilizando a efetivação da desapropriação, pois a 

Constituição é clara ao definir a indenização em títulos da dívida pública autorizados, 

previamente, pelo Senado. 

A consequência desses empecilhos encontrados pelos Municípios é o não 

fechamento do ciclo necessário para que se promova um melhor aproveitamento do solo 

urbano, a fim de evitar-se a utilização da propriedade com fins de especulação imobiliária 

ou mantê-la em situação contrária ao disposto no Plano Diretor, evitando que seja 

promovida a sua adequação pelo poder público.  

Sob essas condições, não há previsão de diminuição do número solos urbanos 

não aproveitados da maneira correta, acarretando consequências graves para uma região 

que sofre, por exemplo, com extremo abandono, sensação de insegurança e crescente 

déficit habitacional. Caso o Município não detenha a ferramenta da desapropriação 

urbanística sancionatória, a propriedade pode permanecer inacessível ao poder público, 

enquanto o proprietário continua a não cumprir suas obrigações, fixando obstáculos para 

a criação, por exemplo, de uma zona comercial ou de habitação social, o que, certamente, 

mudaria o cenário, atribuindo ao local melhores condições para o desenvolvimento da 

dinâmica socioeconômica. 

Sob a perspectiva da saúde pública, grande parte das justificativas de 

proliferação das doenças associadas ao mosquito aedes aegypti, (dengue, chikungunya e 

zika) estão, além da responsabilidade individual de cada cidadão, na existência de 

propriedades abandonadas e grandes terrenos vazios, gerando situações propícias ao 

acúmulo de agua e ambientes favoráveis à reprodução do mosquito vetor. 

Para além disso, o descumprimento da função social da propriedade urbana 

acarreta atraso ao desenvolvimento da região e um desperdício de potencial de um terreno 

                                                 
44 Art. 2º O art. 11 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 11. 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." (NR) 
45 Art. 11. É vedada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a emissão de títulos da dívida pública 

mobiliária. 
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que pode estar inserido em uma localidade servida de serviços públicos, tais como rede 

de esgoto, pavimentação, energia elétrica, serviços de saúde pública e policiamento, não 

fazendo, dessa forma, jus aos investimentos públicos na localidade, uma vez que 

permanece ociosa. 

A falta de regulamentação acerca do tema pelo Senado produz consequências 

graves para a população de determinada localidade ou de uma cidade inteira. A função 

social da propriedade é, conforme art. 170, inciso III da CRFB, um princípio da ordem 

econômica e, sendo assim, seu descumprimento, consequentemente, interfere na 

dinâmica econômica local, engessando o desenvolvimento e exploração dos meios de 

produção que determinada propriedade poderia produzir, por meio de agentes privados 

ou públicos, gerando empregos e renda. 

Para além do aproveitamento econômico do bem pode-se observar o seu 

desperdício no campo habitacional. Em estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), foi estimado que o Brasil possui em torno de 101 mil 

pessoas em situação de rua, com um número de 15 mil somente na cidade do Rio de 

Janeiro, número que poderia ser menor caso houvesse uma política de destinação, por 

meio da desapropriação, do uso de imóveis abandonados ou ociosos para a habitação 

social. 

 

 

3.3  A NECESSIDADE DO USO DE MEIOS ALTERNATIVOS PARA O 

APROVEITAMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO BEM IMÓVEL 

 

 

Diante das opções oferecidas ao Município, pelo art. 182, §4º da CRFB c/c o art. 

5º ao 8º do Estatuo da Cidade, e os obstáculos encontrados para a aplicação dos referidos 

instrumentos de gestão urbana, faz-se necessário o encontro de soluções alternativas para 

a resolução do problema.  

Não encontra razão a continuidade da situação ociosa da propriedade urbana 

potencialmente produtiva, devido à legislação que proporciona proteção exacerbada ao 

proprietário que mantém seu terreno em situação contrária aos pressupostos do plano 

diretor. O proprietário inadimplente com suas obrigações impostas pela política urbana 

conta com longos prazos ao seu favor e a garantia de que seu terreno não sofrerá nenhuma 
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intervenção mais contundente em razão da dependência do Senado para que o Município 

possa efetuar a desapropriação –sanção. 

Em que pese a recessão em que se encontra o país, não há justificativa para a 

omissão legislativa exercida pelo Senado, que ainda não emitiu nenhum pronunciamento 

específico sobre o tema, mesmo passados quase 30 anos da promulgação da atual 

Constituição Federal.  

O tema necessita de especial atenção para que possa exercer sua eficácia, sendo 

necessário esforço parlamentar para promover uma solução à matéria. Contudo, a casa 

legislativa editou a resolução 43/2001 e a lei complementar 148 de 2014, indicando 

desinteresse em autorizar a emissão de títulos da dívida pública, com o fim de indenizar 

o proprietário alvo da Desapropriação –Sanção, pelos Municípios.  

Enquanto não há a devida autorização pelo Senado, o Município pode instruir-se 

acerca de alternativas para a resolução da presente questão:  

 

I) O uso da arrecadação de bem vago disposta no art. 1.276 do Código Civil: O 

abandono, causa de perda da propriedade elencada na legislação civilista em seu art. 

1.275, inciso III em conjunto com a arrecadação de bem vago prevista no art. 1.276 do 

Código Civil pode ser uma opção da administração pública.  

Como já abordado, o imóvel declarado vago e sem efetiva demonstração do 

animus em ocupar ou oferecer alguma função aquela propriedade, pode o Poder Público 

Municipal ou Distrital arrecadar o imóvel, transferindo-o para o patrimônio público. 

Dessa maneira define Caio Mario (2017, p. 221): 

 

Para que se dê o abandono do imóvel, como causa da perda do 

direito, é mister se faça acompanhar da intenção abdicativa. Demais disso, 

como o nosso direito não se compadece com a ideia de imóvel sem dono, 

estatui que o imóvel urbano abandonado arrecadar-se-á como bem vago, e, 

passados três anos, incorporasse ao domínio do Município ou do Distrito 

Federal, se se achar nas respectivas circunscrições. Sendo o imóvel situado na 

zona rural, atendidas as mesmas condições, passará ao domínio da União, onde 

quer que se localize. Presume-se de modo absoluto a intenção de abandonar o 

imóvel se, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus 

fiscais (Código Civil, art. 1.276). 
 

A aplicação do instituto do abandono é complexa, dado que sua caracterização 

deve ser comprovada pela ausência do animus subjetivo do proprietário em utilizar o bem, 

tratando-se de comprovação parcial, uma vez que somente a inadimplência com suas 

obrigações fiscais dá ao abandono o caráter absoluto. 
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É o que sustenta Caio Mário (2017, p. 231): 

 

Quanto aos imóveis, embora se inscreva como causa de perda da 

propriedade, é mais difícil de precisar. Uma pessoa pode, na verdade, deixar 

de exercer qualquer ato em relação à coisa, sem perda do domínio. Temos dito 

e repetido que o não uso é uma forma de sua utilização. A casa pode 

permanecer fechada, o terreno inculto, e nem por isso o dono deixa de sê-lo. 

 

Já para Paulo Nader (2016, p. 237), o abandono se caracteriza pela presença 

dos elementos objetivos e externos em conjunto com os elementos subjetivos e internos: 

 

Enquanto a renúncia exige expressa declaração da vontade, que se 

formaliza, na hipótese de imóvel, mediante registro, o abandono se efetiva pelo 

concurso de dois elementos: a) objetivo ou externo, que se caracteriza pelo 

despojamento da posse, deixando o dominus de utilizar a coisa e de exercer 

qualquer ato inerente ao direito de propriedade; b) subjetivo ou interno, 

traduzido no animus de se desfazer da coisa, sem transmitir a outrem o 

domínio. Assinale-se que o simples fato de o dominus não usar a coisa, perdê-

la materialmente, ou dela esquecer-se, sem o animus derelinquendi, não 

configura o abandono. 

 

Entretanto, a validade da aplicação do referido instrumento é alvo de muitos 

questionamentos acerca da sua constitucionalidade, uma vez que não é previsto como 

uma causa de perda da propriedade na CRFB, requisito fundamental para qualquer norma 

que atinja de tal forma o determinado direito fundamental. É o que demonstra Nishiyama 

(2004, apud NADER, 2016, p. 237)  

 

A presente norma, no entendimento de Adolfo Mamoru 

Nishiyama, é inconstitucional, pois, “conforme disposição constitucional 

expressa, o indivíduo só poderá ser privado de seus bens com a observância do 

devido processo legal”. O preceito civil seria uma afronta ao princípio do art. 

5º, caput, da Constituição da República. Em sua opinião, o art. 1.276 seria 

inconstitucional por inteiro, dado que a Lei Maior garante o direito de 

propriedade e, “sendo assim, qualquer limitação à propriedade, principalmente 

no tocante à sua perda, deve estar de acordo com a Magna Carta”. 

 

O instrumento, em tese, seria um caminho mais célere para a incorporação do 

imóvel ao patrimônio do Município ou Distrito Federal, entretanto, encontra muitas 

críticas acerca da sua validade. Contudo, entendemos que sua utilização, para fins de 

promover uma melhor utilização do solo urbano ocioso, é válida devido à proteção da 

supremacia do interesse público, violada com o descumprimento da função social da 

propriedade. 
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II) Mudança na Legislação para a obtenção de uma nova forma de indenização 

da referida desapropriação - sanção ou da desapropriação ordinária:  

Como já abordado, a forma de indenização para a desapropriação urbanística 

prevista no art. 182, §4º da CRFB deve ser realizada por meio de títulos da dívida pública 

previamente aprovado pelo Senado. Já a desapropriação ordinária prevê como requisito a 

indenização justa, prévia e em dinheiro, sem a necessidade de intervenção do Senado. 

 Por conseguinte, interessante seria mudança, por meio de Proposta de Emenda 

Constitucional, no sentido de permitir, para a desapropriação – sanção, indenização em 

dinheiro ou de outro modo que independesse da aprovação pelo Senado, tornando-a mais 

célere e prática ao Município, concedendo ao ente mais autonomia em suas políticas 

urbanas.  

Dessa forma, ideal seria forma de indenização que continuasse a ser posterior 

à ocorrência da desapropriação, porém de modo que a indenização fosse parcelada nos 10 

anos subsequentes, em simetria com o previsto no atual texto constitucional e do Estatuto 

da Cidade, todavia efetuada pelo sistema de precatórios judiciais, conforme art. 100, 

caput, da CRFB46. Desse modo, iria se manter a indenização ao proprietário, preservando-

se a condição mais benéfica ao poder público sendo, assim, atendidos ambos envolvidos. 

 

III) Utilização de processo judicial de cobrança com o fim de executar o imóvel 

cujo dívida gerada por não pagamento do IPTU progressivo no tempo encontra-se maior 

do que o próprio valor venal do imóvel ocioso: 

Entretanto, como já exposto anteriormente, tal manobra poderia ser encarada 

como uma “expropriação a prazo”, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em 

virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 

precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 

orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho buscou a exposição de estudo acerca das dificuldades 

encontradas pelo gestor municipal ao deparar-se com situação de descumprimento da 

função social da propriedade urbana localizada em seu território em que seja necessária 

a utilização dos institutos de política urbana previstos no art. 182, §4º da CRFB c/c artigos 

5º ao 8º do Estatuto da Cidade. 

O tema ganha importância diante da presença de inúmeras propriedades 

inutilizadas, subutilizadas ou sem nenhuma construção no ambiente urbano 

demonstrando a necessidade de uma postura mais ativa do Município, ente mais próximo 

aos problemas locais, por meio da desapropriação urbanística sancionatória, visto as 

situações enfrentadas diariamente nos centros urbanos como, por exemplo, a escassez de 

moradias a preço acessível às camadas mais humildes da sociedade. 

Entretanto, a problemática do descumprimento da função social da propriedade 

urbana e as consequências sofridas pelo seu descumprimento, apesar de não ser nova no 

direito brasileiro, possui poucos dados de aplicação prática, não sendo explorado como 

necessário. Sendo assim, não se pretendeu esgotar a temática e tampouco trazer 

alternativas capazes de abordar o tema de maneira exaustiva e pontual. 

Nesse sentido, procurou-se efetuar, em primeiro momento, a demonstração da 

função social como elemento limitador do direito à propriedade, o qual deve ser garantido 

e protegido pelo poder público, desde que o proprietário o mantenha alinhado com os 

interesses da sociedade, cumprindo com seu papel perante o meio coletivo, não mais 

sendo entendido como um direito absoluto. 

Em seu desenvolvimento, foi abordado cada instrumento indutivo ao 

aproveitamento da propriedade urbana elencado tanto pela Constituição Federal quanto 

pelo Estatuto da Cidade, e até mesmo pela codificação civilista, dando maior atenção à 

necessidade de aplicação da Desapropriação Urbanística Sancionatória.  Esta considerada 

como meio de intervenção municipal na propriedade urbana utilizado em última instância 

com o fim de punir, prevenindo futuras atitudes similares, o administrado que manteve 

sua propriedade ociosa, mesmo após ser notificado pelo Município acerca de suas 

obrigações urbanísticas. 

Na análise de casos foi constatada a escassez de dados acerca do tema, o qual 

possui aplicação em poucos municípios. Conclui-se que a cidade do Rio de Janeiro não 
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possui legislação que trate do assunto, demonstrando grande atraso em comparação com 

os municípios do Estado de São Paulo e a existência de complexidade histórica, 

arquitetônica e fundiária que ensejariam maior atenção do administrador público caso 

houvesse a possibilidade de efetuar a referida desapropriação-sanção. 

Ao fim analisou-se a eficácia que as condições de utilização desses instrumentos 

de política urbana, elencadas pelo texto constitucional e por legislação federal, possuem 

na aplicação prática, concluindo-se que as condições e prazos estabelecidos para a 

aplicação dos instrumentos são longos, gerando gastos para a máquina pública ao exercer 

monitoramento do cumprimento das obrigações impostas, e situam o Município em uma 

posição de dependência do Senado para que possa efetuar a Desapropriação Urbanística 

Sancionatória.  

Sendo assim, não pode o Município se abster em promover o adequado uso das 

propriedades urbanas enquadradas como ociosas em seus territórios, devendo-se atentar 

ao prejuízo causado a toda sociedade decorrentes de um solo urbano ocioso. Deve, 

portanto, o administrador utilizar-se de outros instrumentos de política urbana já 

existentes, objetivando-se atender o interesse público, enquanto não há a autorização da 

emissão de títulos da dívida pública pelo Município.  
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