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Resumo: Diante do crescente processo de urbanização como realidade contemporânea, 
grande parte da população urbana, principalmente a de baixa renda, mora ilegalmente em 
cidades onde existem propriedades legalmente construídas que estão vazias a espera de 
uma supervalorização imobiliária. É desta forma que a especulação imobiliária se mostra 
como obstáculo à função social da propriedade, pois a especulação ocorre justamente onde 
há investimentos públicos. Como uma alternativa a garantir o cumprimento dessa função 
social da propriedade privada urbana e combater a especulação imobiliária crescente no 
Brasil, o trabalho indica o IPTU progressivo, apontando discussões e atualidades sobre a 
implantação deste tributo. 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, função social, 
especulação imobiliária, IPTU progressivo.  

Abstract: Assuming the fast-growing urbanization process, is easily observed that a great 
slice of urban population, especially  the one that comprises citizens who receives lower 
incomes, lives in illegal conditions and properties, side by side with legally built properties 
that are empty, waiting for real state valorisation. Due to the paradox that exists between full 
illegal properties and perfectly built empty spaces, real state valorisation emerges as a great 
barrier blocking the way to accomplish and applying the social function of property, once that 
real state valorisation tends to be more relevant in areas where there already are public 
investments. As an alternative to insure the attainment of the social function that should be 
inherit to private urban property and in opposition to real state speculation, this paperwork 
suggests the adoption of progressive ways to charge taxes, pointing out recent debates and 
updated perspectives related to the application of progressive taxes. 
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1. INTRODUÇÃO 

Mais de 80% da população brasileira vive (ou sobrevive) na zona urbana. Segundo o Censo, 

em 2000, 81% dos brasileiros viviam em áreas urbanas e em 2010, data da última pesquisa, 

esta porcentagem já correspondia a 84%.(IBGE, 2010). 

Este crescente processo de urbanização é uma realidade da sociedade contemporânea e 

deve ser tratado com atenção especial para que não haja apenas o progresso pelo 

progresso, mas sim um desenvolvimento pleno das cidades, com equilíbrio entre o poder 

econômico, a realidade social e o desenvolvimento sustentável. 

O Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado assegurado a todos pela nossa 

Carta Magna já vem sendo amplamente discutido. A regra do artigo 225 da Constituição 
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Federal de 1988, que se refere ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impõe ao Poder Publico e à 

coletividade a defesa e proteção do meio ambiente para as gerações futuras. Essa defesa e 

proteção expressas na Constituição Federal, por obvio, também incluem a prevenção do 

meio ambiente artificial, já que em outros dispositivos constitucionais, como o artigo 182 e 

183, o legislador constituinte se atentou a realidade da urbanização ao proteger as políticas 

para o desenvolvimento urbano saudável. (SOUZA, 2010, p.01). 

Entretanto, mesmo diante da existência de normais legais de proteção, as cidades crescem 

de forma desordenada, muitas vezes sem adotar medidas preventivas ou repressivas para 

resguardar o direito ao bem estar e qualidade de vida de seus habitantes. Os paradigmas 

“desenvolvimento econômico x qualidade de vida” e “Progresso x Sustentabilidade” 

permeiam o dia-a-dia das políticas públicas das cidades que, muitas vezes vêm se omitindo 

ao deixar de lado o desenvolvimento sustentável em busca do crescimento desenfreado. 

A “exceção é mais regra do que a exceção e a regra é mais exceção do que regra”, essa 

frase do teatrólogo Bertold Brecht expressa bem a dialética presente nas cidades brasileiras, 

onde a lei se aplica de acordo com as circunstâncias. (MARICATO, 2014). Grande parte da 

população urbana, exatamente a de mais baixas rendas, mora ilegalmente, onde os direitos 

básicos previstos em lei não são observados, enquanto uma pequena parte da população 

vive na “cidade legal”, onde muitas propriedades foram legalmente construídas, mas estão 

vazias, ao arrepio de sua função social. 

2. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO PRESSUPOSTO À FUNÇÃO SOCIAL 

URBANA 

O desenvolvimento sustentável constitui, sem dúvida alguma, um dos grandes desafios do 

século atual. (SOUZA, 2010, p.60). O desenvolvimento econômico deve se harmonizar com 

a conservação ambiental, sendo o desenvolvimento sustentável entendido como o processo 

que permite satisfazer as necessidades da população atual, sem comprometer a capacidade 

de atender as gerações futuras. 

O Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado assegurado a todos pela nossa 

Carta Magna já vem sendo amplamente discutido, principalmente quanto à preservação do 

meio ambiente natural. Muito se fala acerca dos desastres naturais e seus impactos 

ambientais futuros, contudo, diante do crescente processo de urbanização cada vez mais se 

fazem presentes estudos acerca de outros tipos de desastres que estão longe de serem 

considerados “naturais” e que atingem diretamente o meio ambiente artificial. 

Segundo José Afonso da Silva, o meio ambiente artificial é “constituído pelo espaço urbano 

construído, consubstanciado no conjunto e edificações (espaço urbano fechado) e dos 
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equipamentos públicos (ruas, praças, áreas verdes, espaços livres em geral: espaço urbano 

aberto).” (SILVA, 2009, p.20). Ou seja, o meio ambiente artificial é o meio ambiente urbano 

representado pelas cidades. 

Desde a década de 70 “os estudos do meio ambiente que, até então se centravam no seu 

aspecto natural, passaram a adotar novas perspectivas, inclusive do impacto dos padrões 

de consumo no meio ambiente, iniciando-se na década de 90 uma profunda discussão 

sobre os efeitos da urbanização do meio ambiente.”. 

A própria Constituição Federal de 1988 também já preocupou com essa realidade cada vez 

mais atual do desenvolvimento urbano sustentável, estabelecendo normas, mais 

especificamente em seus artigos 182 e 183, que cumulados ao seu artigo 225, visam 

disciplinar e proteger as políticas para o desenvolvimento urbano saudável. 

Entretanto, mesmo diante da existência de normais legais de proteção, as cidades crescem 

de forma desordenada, muitas vezes sem adotar medidas preventivas ou repressivas para 

resguardar o direito ao bem estar e qualidade de vida de seus habitantes. Os paradigmas 

“desenvolvimento econômico x qualidade de vida” e “Progresso x Sustentabilidade” 

permeiam o dia-a-dia das políticas públicas das cidades que, muitas vezes vêm se omitindo 

ao deixar de lado o desenvolvimento sustentável em busca do crescimento desenfreado. 

Diante deste prisma, faz-se necessário um olhar diferenciado acerca da propriedade privada 

urbana. A propriedade privada não pode mais ser entendida com a antiga concepção 

individualista de direito absoluto do possuidor, que detinha apenas limitações de caráter 

negativo, como obrigações de não fazer. O novo olhar que deve ser dado à propriedade 

privada urbana é o de concepção funcional da propriedade em atendimento aos interesses 

sociais. Ou seja, não há que se falar mais em propriedade de uso solitário e sim de 

propriedade com uso solidário. 

Entretanto, este conceito de função social da propriedade é entendido com muitas 

incertezas. Ainda permeia a existência do conceito ideológico de que abrir espaço para a 

função social da propriedade seria uma negação à propriedade privada e ao próprio sistema 

capitalista e que esta atitude estaria sendo antagônica ao progresso urbano almejado. 

Entretanto, a função social da propriedade não tem o condão de aniquilar os direitos 

individuais ou ser contrária ao progresso e ao capitalismo, muito pelo contrário; a função 

social, ao impor ao proprietário a observância de determinados valores sociais, legitima a 

propriedade capitalista e compatibiliza os ditames constitucionais da democracia social 

contemporânea. Ou seja, nesta nova concepção, a propriedade passa a ser tutelada em 

conformidade com os interesses sociais relevantes do momento, sendo que a conduta do 

proprietário passa a estar condicionada ao atendimento da função social, exigindo-se dele 

atenção aos anseios mais graves do organismo social que, inclusive, o próprio proprietário 

está inserido. 
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Muitos doutrinadores diferenciam a função social da função ambiental da propriedade ou, 

até mesmo, falam da existência de uma função socioambiental - que englobaria os dois 

gêneros. Entretanto, ao analisar a Constituição Federal como um todo, nota-se que o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um interesse essencial, fundamental, 

vinculado a proteção da vida, ou seja, está intimamente ligado a função social em si. Não há 

como alcançar a função social plena se distanciando da função ambiental. Assim, pode-se 

dizer que na expressão função social estão inseridos os interesses sociais relevantes, entre 

eles o de direito ao meio ambiente saudável. Desta forma, a função social das cidades não 

pode deixar de abranger a sua função ambiental: proteção do meio ambiente urbano e da 

qualidade de vida de seus habitantes, devendo haver uma busca constante pelo meio 

ambiente urbano equilibrado. (LEMOS, 2012, 93.). 

Entretanto estes “interesses sociais relevantes” ainda são dotados de certa indefinição, pois 

não existem critérios objetivos que enquadrem o que especificamente estaria inserido no 

interesse social relevante. Essa indefinição acaba por abrir portas à arbitrariedade. Assim, 

se faz extremamente necessário estabelecer alguns critérios objetivos da abrangência da 

função social, pois a subjetividade beneficia parte da população economicamente mais forte 

que pode arcar com os custos das despesas geradas pela arbitrariedade.  

O Principio da função social enraíza muito valores existenciais firmados pelo ordenamento 

constitucional que devem prevalecer quando em conflito com valores meramente 

patrimoniais. Não obstante, a justa aplicação do direito de propriedade depende do ponto de 

equilíbrio entre interesse coletivo e individual, de modo a garantir a menor restrição possível 

a ambos e evitar a supressão de um em detrimento do outro. (SCHREIBER, 2000, p. 20). 

3. A ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA COMO OBDICE À FUNÇÃO SOCIAL URBANA 

Antes de garantir um pleno desenvolvimento sustentável e atender a função social das 

cidades, é preciso assegurar uma sociedade sustentável, resgatanto o sentido primário de 

sociedade que foi perdido pela cultura do capital, para que, então, esta sociedade possa 

encontrar para sí o desenvolvimento sustentável almejado. 

Para isto, o aspecto economico deve ser levado em consideração na realização das funções 

sociais das cidades, buscando o equilibrio entre o progresso e as bases sustentáveis: 

 
No que tange a questão urbana e ao desenvolvimento econômico é preciso a 
realização de gestão municipal que consiga compatibilizar atividades econômicas 
em espaço urbanos, que viabilizem o crescimento e progressos sociais em bases 
sustentáveis. Nesse sentido, a atividade econômica, de forma geral, deve trazer 
benefícios ao espeço urbano e a seus habitantes, comos eres dignos de uma vida 
sadia, por meio da consecução de direitos fundamentais como a saúde, trabalho, 
habitação, educação, lazer, transporte segurança, proteção ao meio ambiente, pleno 
emprego, dentre tantos valores implicitamente compreendidos na expressçao 
“dignidade humana”. (DIAS, 2013, p.152) 
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Ocorre que, atualmente, o mercado que mais ganha espaço no mundo do econômico é o 

mercado imobiliário. Este mercado traz consigo ao mundo capitalista enormes lucros para 

investidores, geração de empregos na construção civil, investimentos de grandes 

empresários em médio ou longo prazo e, principalmente a realização almejado sonho de 

adquirir a casa própria. É desta maneira que a especulação imobiliária se camufla diante 

dos problemas sociais que abrange um considerável número de pessoas em grandes 

cidades e capitais brasileiras, atingindo friamente seus direitos e contradizendo o principio 

da dignidade humana. 

Um desses problemas sociais é o não atendimento ao direito à uma moradia digna que 

afere o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, conhecido também como o  

princípio mais amplo do ordenamento jurídico brasileiro. A inobservância deste direito gera, 

nestas cidades, grandes aglomerações de residências com carências de condições 

mínimas. A professora livre docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 

Erminia Maricato, ao dar entrevista ao dar entrevista para Rede Brasil Atual sobre a 

Reforma Urbana, salientou brilhantemente que “Os mais pobres não cabem nas cidades e 

como precisam inevitavelmente de um lugar para morar, ocupam encostas íngremes, 

mangues, dunas ou Áreas de Proteção de Mananciais (APMs)” A professora salienta ainda 

que: 

 
Em São Paulo, aproximadamente dois milhões de pessoas moram nas APMs. E isso 
não se dá por falta de leis de proteção ambiental. Essas áreas não interessam ao 
mercado imobiliário devido à legislação proibitiva. São as áreas que sobram para os 
que não têm lugar na cidade formal: áreas de proteção ambiental e áreas de risco de 
desmoronamento. 
(...) Um mercado altamente especulativo de um lado e a segregação, exclusão ou 
apartheid territorial que remete grande parte da população para fora das cidades (ou 
para favelas), são partes da mesma moeda. (MARICATO,2014). 
 

 
Ou seja, a legislação urbanística se aplica apenas a uma parte da cidade que é dominada 

pelo mercado imobiliário capitalista, strictu sensu. Grande parte da população urbana, 

exatamente a de mais baixas rendas, mora ilegalmente, onde os direitos básicos previstos 

em lei não são observados, enquanto uma pequena parte da população vive na “cidade 

legal”, onde muitas propriedades foram legalmente construídas, mas estão vazias, ao 

arrepio de sua função social. 

É desta forma que a especulação imobiliária se mostra como obstáculo à função social da 

propriedade, pois a especulação ocorre justamente onde há investimentos públicos. 

Entretanto, ao invés dessas propriedades estarem cumprindo com sua função social e 

atendendo a demanda das cidades, estão, muitas vezes, vazias, na espera de uma 

supervalorização.  
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Para o professor e pesquisador Francisco de Assis Comarú, em entrevista a revista do 

Instituto Humanista Unisinos – IHU, as cidades são fortemente marcadas por uma 

racionalidade tributária de princípios modernos, (neo)liberais e fordistas: 

 

 “A cidade toda se transforma em mercadorias. A cidade está à venda, ou melhor, a 
leilão, para quem pode pagar mais. E o pior é que o Estado, por meio dos Três 
Poderes dos três níveis, deveria enfrentar ou pelo menos compensar isso, ao invés 
de incentivar e dar mais força às soluções pró-mercado. O resultado é que os 
pobres não têm lugar na cidade (digo cidade minimamente qualificada)” (COMARU, 
2014) 
 

Diante da constatação desses problemas advindos da especulação imobiliária, deve-se 

implementar instrumentos urbanísticos para tentar coibi-la, mediante uma politica efeicaz de 

desenvolvimento urbano. 

Os objetivos da política de desenvolvimento urbano, que se encontram expressa no próprio 

texto legal, consistem em: ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes. 

A nossa carta maior, em seus artigos 182 e 183, regulamenta a execução das políticas 

urbanas visando o desenvolvimento populacional e o crescimento demográfico nas zonas 

urbanas, in verbis: 

 
 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus 
habitantes.      
§ 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. 
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 
indenização em dinheiro. 
§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento,      sob pena, sucessivamente, de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, 
em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e 
os juros legais. 
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta 
metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a 
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural 
§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à 
mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 
§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 
§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião 
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O legislador constituinte, pela primeira vez, em dois artigos, enfoca a política urbana, 

deixando a mercê do legislador ordinário a regulamentação de leis complementares que 

discutam sobre o planejamento urbano e utilização do solo. 

Assim, foi elaborada a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001(Estatuto Das Cidades) a qual 

estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade 

urbana em prol do interesse coletivo, da segurança e do bem estar dos cidadãos juntamente 

com a regulamentação em relação ao equilíbrio ambiental. 

O Estatuto das Cidades estabelece, entre outros, que o Plano Diretor deve conter os 

instrumentos urbanísticos a serem utilizados no parcelamento ou edificação compulsórios 

para a aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial progressivo no tempo e 

a desapropriação para fim de reforma urbana. 

 

4. O IPTU PROGRESSIVO COMO GARANTIA À FUNÇÃO SOCIAL URBANA 

Para evitar frustrações, já experimentadas no passado, o constituinte indicou parâmetros 

objetivos para aferição do cumprimento da função social da propriedade urbana, colocando, 

a serviço do Poder Público, instrumentos à coerção do proprietário que não atenda aos 

interesses sociais relevantes. 

Um instrumento muito importante e gerador de controvérsias é o IPTU Progressivo, situado 

no artigo 182, § 4°, inciso II e também no artigo 156, § 1° do texto constitucional. Esses 

dispositivos tratam o IPTU progressivo como forma de efetivar a função social da 

propriedade urbana. É evidente que a efetiva aplicação do IPTU progressivo tem que ser 

excepcional, pois sua incidência deve ser limitada às hipóteses que haja necessidade de 

garantia do cumprimento da função social. Ou seja, este instrumento não deve ficar limitado 

apenas aos casos de violação do plano diretor, deve ser utilizado como meio garantidor da 

efetivação dos interesses sociais relevantes.  

A aplicação do IPTU progressivo é um forte aliado do crescente processo de urbanização, 

pois muitas cidades estão com dificuldades de acomodação do contingente humano. A 

excessiva concentração de pessoas nos grandes centros urbanos gera reflexos sociais 

danosos como, por exemplo, os desastres ambientais e a marginalização de comunidades. 

Se de um lado se tem um grande contingente humano amontoado nas cidades, de outro se 

tem muitas propriedades urbanas vazias, que não atendem aos interesses sociais 

relevantes e servem unicamente como objeto de especulação imobiliária.  

Nesses casos, a cobrança do IPTU progressivo, tendo como base a área do imóvel, garante 

a função social urbana, sem representar apenas punição aos grandes proprietários. Com 

este tributo progressivo é possível assegurar a propriedade privada urbana e ao mesmo 

financiar o atendimento a população marginalizada e ao meio ambiente urbano. Ou seja, o 
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proprietário de extensas áreas urbanas estaria fazendo uso da função social de suas 

propriedades ao pagar tributo progressivo. (SCHREIBER, 2000.). 

Recentemente, inclusive, a Prefeitura de São Paulo informou que irá começar a cobrar IPTU 

progressivo para imóveis ociosos ou subutilizados na cidade a partir do próximo ano. O 

anúncio foi realizado no dia 24 de outubro de 2014 pelo prefeito Fernando Haddad durante 

cerimônia de assinatura de um acordo para a construção de moradias populares na zona sul 

da cidade. 

O projeto da Prefeitura de São Paulo é para que nos próximos meses o município entre em 

contato com os proprietários para estabelecer um prazo para que eles apresentem projetos 

de uso social do imóvel. Caso os proprietários não apresentem seus projetos o IPTU será 

aumentado progressivamente até atingir o valor de 15% do imóvel. (FOLHA DE S. PAULO, 

2014.). 

Essa iniciativa da prefeitura de São Paulo mostra preocupação do município com a 

ociosidade das propriedades urbanas que deveriam estar cumprindo sua função social e 

não estão. Com a implantação do IPTU progressivo em São Paulo, os proprietários de áreas 

urbanas ociosas terão de compensar o prejuízo social de alguma forma, ou com projetos de 

uso social dos imóveis ou com pagamento pela ociosidade. De uma forma ou de outra quem 

ganha é a comunidade e o próprio município que não está sendo omisso em seu dever 

constitucional de defender e preservar o direito de seus habitantes, presentes e futuros, a 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

5. CONCLUSÃO 

A terra é um componente que se renovou na globalização financeirizada. Grande parte da 

população urbana, exatamente a de mais baixas rendas, mora ilegalmente, onde os direitos 

básicos previstos em lei não são observados, enquanto uma pequena parte da população 

vive na “cidade legal”, onde muitas propriedades foram legalmente construídas, mas estão 

vazias, ao arrepio de sua função social. Esta especulação imobiliária empobrece as cidades. 

Mas, muitos a veem como progresso e desenvolvimento. 

É chegada a hora de se pensar em uma cidade para todos, com planejamento urbano e 

voltada para o bem-estar das pessoas. A função social urbana não pode mais ficar apenas 

no papel de nossa Carta Magna e do Estatuto das Cidades. O poder público deve buscar 

implentar políticas urbanas capazes de combater o desequilibrio gerado pela ânsia do 

progresso. 

 A aplicação da função social da cidade, da função social da propriedade e do IPTU 

progressivo é fundamental para proporcionar um ambiente saudável à vida urbana. Para 

esta concretização é de extrema importância que haja a aplicação de critérios mais objetivos 
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para o efetivo cumprimento da função social da propriedade privada urbana. O IPTU 

progressivo é um forte aliado da sociedade contemporânea para tentar dirimir os prejuízos 

trazidos por um crescimento urbano desordenado, onde há de um lado, uma grande 

concentração de pessoas em pequenos espaços territoriais e, de outro, um pequeno 

número de pessoas detentoras de extensas propriedades inutilizadas. 
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