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- Aspectos jurídicos 

Funções sociais da cidade e da propriedade (art. 182, CF) 

Diretrizes da Política Urbana (art. 2º, incisos IV, VI “e”, IX , EC)  
 

- Estratégia de ocupação do território 

Contenção do crescimento horizontal da cidade 

Promoção do adensamento em áreas dotadas de infraestrutura 

Maior oferta de imóveis para HIS em áreas centrais 
 

- Eficiência na prestação de serviços públicos 

Redução dos custos da urbanização 

Por que combater a retenção especulativa do solo urbano? 



Por que combater a retenção especulativa do solo urbano? 

Curitiba / PR 

População (2010): 1.751.907 

População (est. 2014): 1.864.416 

Área (Km2): 435,036 

Densidade (hab/Km2): 4.027,04 

Domicílios particulares ocupados (2010): 

576.211 

Domicílios particulares não ocupados 

(2010): 58.327 

Domicílios particulares ocupados em 

aglomerados subnormais (2010): 46.806 

População residente em aglomerados 

subnormais (2010): 162.679 

Fonte: IBGE 



Por que combater a retenção especulativa do solo urbano? 

Curitiba / PR 

Déficit Habitacional 2011 Déficit Habitacional 2012 

Paraná - 232.783 unidades 

RM de Curitiba - 68.835 unidades 

Paraná - 248.955 unidades 

RM de Curitiba - 86.820 unidades 

Fonte: Fundação João Pinheiro / Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-IBGE) 



- Pode o município simplesmente ignorar as situações de descumprimento da 

função social da propriedade urbana? 

 

- A “faculdade” prevista na Constituição de 1988 (art.182, §4º) tem a forma de 

um poder-dever da Administração Pública. 

 

- Por isso, o PEUC é obrigatório como conteúdo de todos os planos diretores 

municipais. 

A aplicação do PEUC é uma opção ou um dever do 

município?   



- Delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o instrumento, 

considerando a existência de infraestrutura e de demanda para utilização 

(art. 42, I, EC) 

 

- Caracterização dos imóveis não edificados, não utilizados e 

subutilizados (art. 3º, I, da Resolução 34/2005 do ConCidades) 

 

- Estabelecimento de prazos para cumprimento das obrigações pelos 

proprietários (art. 3º, IV, da Resolução 34/2005 do ConCidades) 

Conteúdo mínimo do Plano Diretor em relação ao PEUC 



- Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC-IBGE), em 

2012, dos 5.565 municípios brasileiros, 2.658 possuíam plano diretor 

(47,8%). 

 

- Considerando o grupo de municípios com população superior a cem mil 

habitantes (classes 6 e 7), tem-se um total de 288 cidades, das quais 286 

afirmaram possuir plano diretor (99%). 

 

 

 



Grandes Regiões 

e 

classes de tamanho da 

população dos municípios 

Municípios 

Instrumentos de planejamento urbano com legislação específica 

Lei de Imposto Predial e 

Territorial Urbano 

Progressivo 

ou equivalente 

Lei de Parcelamento, 

Edificação ou Utilização 

Compulsórios 

Lei de Desapropriação com 

Pagamento em Títulos 

Brasil   132   91   49 

De  100 001 a 500 000   113   74   36 

Mais de 500 000   19   17   13 

Norte   12 (9%)   8 (8,7%)   5 (10,2%) 

De  100 001 a 500 000   11   7   5 

Mais de 500 000   1   1 - 

Nordeste   30 (22,7%)   18 (19,7%)   10 (20,4%) 

De  100 001 a 500 000   25   14   6 

Mais de 500 000   5   4   4 

Sudeste   57 (43,1%)   43 (47,2%)   24 (48,9%) 

De  100 001 a 500 000   48   33   17 

Mais de 500 000   9   10   7 

Sul   22 (16,6%)   17 (18,6%)   7 (14,2%) 

De  100 001 a 500 000   20   16   6 

Mais de 500 000   2   1   1 

Centro-Oeste   11 (8,3%)   5 (5,5%)   3 (6,1%) 

De  100 001 a 500 000   9   4   2 

Mais de 500 000   2   1   1 

Tabela: Municípios (classes 6 e 7), total e instrumentos de planejamento urbano com legislação específica por grande região, 2012 



“O direito de preempção e os instrumentos de parcelamento, 

edificação e utilização compulsórios são os mais citados 

nos planos diretores, mas raramente são regulamentados de 

forma a garantir sua aplicação” (SANTOS JÚNIOR; 

MONTANDON, 2011, p. 78). 



- O Plano Diretor de Curitiba apresenta um caráter eminentemente 

principiológico, sem pouco detalhamento dos instrumentos urbanísticos, o que 

o torna dependente de uma vasta legislação regulamentadora. 
 

- Dos seus 92 artigos, mais da metade (49) refere-se a princípios, objetivos e 

diretrizes das políticas setoriais. Não há previsão detalhada do zoneamento ou 

de índices urbanísticos e os instrumentos da política urbana carecem de maior 

especificação. Isso faz do Plano Diretor de Curitiba uma norma de baixíssima 

densidade normativa e pouca autoaplicabilidade.  
 

-  O Plano Diretor faz referência a, pelo menos, 15 (quinze) leis 

específicas que regulamentarão seu conteúdo. 

O Plano Diretor de Curitiba – Lei nº 11.266/2004 



- O Plano Diretor  traz os critérios definidores apenas para os imóveis 

não edificados e subutilizados, deixando de caracterizar os imóveis não 

utilizados. 
 

- Além disso, não estabelece os prazos para cumprimento da obrigação 

pelo proprietário. 
 

- O Município não possui lei específica do PEUC. A matéria é abordada 

apenas em dois artigos da Lei Complementar nº 74/2009, que versa sobre 

incentivos fiscais para recuperação de edificações e dinamização da área 

do entorno do Paço Municipal. 

O Plano Diretor de Curitiba – Lei nº 11.266/2004 



Curitiba / PR 
 

ÁREA SUJEITA AO 

PEUC E SITUAÇÃO 

DOS IMÓVEIS 

NOTIFICADOS 



Maringá / PR 
 

Mais de 700 notificações realizadas desde 

2009. 

 

O município já está no terceiro ano de 

aplicação do IPTU Progressivo no Tempo. 



São Bernardo do 

Campo / SP 
 

Previsão de 566 

notificações até o 

final de 2014. 

 

O município 

lançará as 

alíquotas do IPTU 

Progressivo no 

Tempo em 2015. 



Palmas / TO 
 

463 notificações 

realizadas em 2013. 

 

O município lançará 

as alíquotas do IPTU 

Progressivo no Tempo 

em 2015. 



- Divergências na definição de solo urbano não edificado. 

Problemas da legislação de Curitiba 

DISPOSITIVO LEGAL TEXTO 
Plano Diretor - Art. 52, §1º Considera-se não edificado o lote ou gleba onde o coeficiente de aproveitamento é igual a zero. 

Código Tributário Municipal – Art. 42 

 

Não se considera edificado o imóvel cujo valor da construção não alcance a 20ª (vigésima) parte do 
valor venal do respectivo terreno, à exceção daquele de:  
I - uso próprio, exclusivamente residencial, cujo terreno, nos termos da legislação específica, não 
seja  divisível;  
II - uso residencial, cuja área construída represente um coeficiente de aproveitamento não inferior 
a 5,0% (cinco por cento) do coeficiente máximo previsto na legislação de uso do solo;  
III - uso residencial associado à produção de hortifrutigranjeiros, cuja área destinada a este fim, não 
seja inferior a 2/3 (dois terços) da área do terreno;  
IV - uso não residencial vinculado ao alvará de funcionamento, cuja área destinada a este fim não 
seja inferior a 2/3 (dois terços) da área do terreno.  
Parágrafo único. Também não se considera edificado, o imóvel com construção paralisada, em 
ruínas ou edificações inadequadas à utilização de qualquer natureza.  



- Prazos para cumprimento das obrigações incompatíveis com o mínimo 

estabelecido pelo Estatuto da Cidade. 

Problemas da legislação de Curitiba 

OBRIGAÇÃO PRAZO NA LEI MUNICIPAL PRAZO NO ESTATUTO DA CIDADE 
Apresentação de projeto de 
parcelamento ou edificação 

LC nº 74/2009 – Art. 13, §2º, I 

Até 1 ano após o recebimento da notificação 
para protocolar e aprovar o projeto, podendo 
ser renovado por igual período desde que 
justificado 

Pelo menos, 1 ano, a partir da notificação, 
para que seja protocolado o projeto no órgão 
municipal competente (art. 5º, § 4º, I) 

Início do parcelamento ou das 
obras 

LC nº 74/2009 – Art. 13, §2º, II 

Até 180 dias após a aprovação do projeto Pelo menos, 2 anos, a partir da aprovação do 
projeto, para iniciar as obras do 
empreendimento (art. 5º, § 4º, I) 

Conclusão do parcelamento 
ou das obras 

LC nº 74/2009 – Art. 13, §2º, III 

Após aprovação do projeto, conforme 
cronograma apresentado ao órgão municipal 
competente, limitado a três exercícios. 

- 



- Ausência de relação entre a legislação urbanística e a legislação 

tributária na aplicação do IPTU Progressivo, gerando alíquotas acima do 

permitido pelo art. 7º, §1º, do Estatuto da Cidade. 

Problemas da legislação de Curitiba 

Lei Complementar nº 74/2009 

Art. 13 [...] 

§3º [...] 

I- Primeiro ano: 5% (cinco por cento); 

II – Segundo ano: 7% (sete por cento); 

III – Terceiro ano: 9% (nove por cento) 

IV – Quarto ano: 11% (onze por cento) 

V – Quinto ano e seguintes: 15% (quinze por cento) 

O Código Tributário do Município (LC 40/2001) 

determina as alíquotas ordinárias do IPTU, sendo que as 

alíquotas variam conforme o valor venal: 

a) no caso de imóveis residenciais, de 0,20% a 1,10%; 

b) no caso de imóveis não residenciais, de 0,35% a 

1,80%; 

c) no caso de imóveis territoriais, de 1,00% a 3,00%. 



- Não há definição de competências e responsabilidades para viabilizar a 

aplicação dos instrumentos. 

 

- De acordo com o art. 52 do Plano Diretor, são passíveis de notificação 

todos os imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados 

situados na área urbana. Entretanto, a Lei Complementar nº 74/2009 

restringiu o instrumento à área do entorno do Paço Municipal. 

 

- A legislação não faz referência à possibilidade de consórcio imobiliário 

para viabilizar a adequada utilização dos imóveis notificados. 

Problemas da legislação de Curitiba 
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