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Resumo: A especulação imobiliária através dos vazios urbanos se destaca entre os 
instrumentos de entrave ao desenvolvimento urbano justo. Para combatê-la, tanto a 
Constituição como o Estatuto da Cidade desenvolveram instrumentos urbanísticos que o 
Município pode utilizar. Buscou-se através de revisão bibliográfica, compreender como 
ocorre em Londrina a identificação dos vazios urbanos, bem como a aprovação da 
legislação municipal que visa combater a especulação imobiliária que esses vazios 
produzem. Conclui-se que se a forma como a legislação está sendo construída não for 
alterada, mesmo existente, ela não é e não será capaz de efetivar o princípio da função 
social da propriedade. 
Palavras-chave: IPTU progressivo; Função da Propriedade; Vazios Urbanos 

 
Abstract: The real estate speculation, through the urban voids, stands out among the 
instruments hindering fair urban development. To combat it, both the Constitution and the 
City Statute have developed urban planning instruments that the Municipality can use. It was 
sought through a bibliographical review, to understand how in Londrina the identification of 
the urban voids, as well as the approval of the municipal legislation that aims to combat the 
real estate speculation that these vacuums produce. It follows that if the way the legislation is 
being constructed is not changed, even existing, it isn’t and will not be able to effect the 
principle of the social function of property. 
Key-words: Progressive IPTU; Function of the Property; Urban Voids 
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1 INTRODUÇÃO 

A efetividade do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU progressivo, depende 

fundamentalmente de uma estrutura legislativa municipal bem desenvolvida. Isto ocorre 

pois, tanto a Constituição Federal de 1988 como a Lei nº. 10.257 de 2001 (Estatudo da 

Cidade), colocam o Poder Público Municipal como ator central no planejamento e ordenação 

do desenvolvimento urbano. 
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O Plano Diretor e as leis municipais específicas têm a potencialidade de colocar a função 

social da propriedade e da cidade em prática. Neste sentido, o objetivo deste estudo é 

observar, não de modo exaustivo, a forma como o Município de Londrina, norte do Paraná 

encara a identificação dos seus vazios urbanos, bem como está a construção da legislação 

municipal que objetiva o combate à especulação imobiliária.  

Para tanto, recorreu-se a pesquisa bibliográfica sobre a temática. A primeira seção se volta 

para análise das bases legislativas que sustentam o Imposto Predial e Territorial Urbano – 

IPTU progressivo. Em seguida discute-se a fundamentação deste imposto no princípio da 

função social da propriedade, para por fim, observar como está ocorrendo no Município de 

Londrina a dinâmica de identificação e combate à especulação imobiliária que se dá através 

dos vazios urbanos.  

2 FUNDAMENTOS LEGAIS DO IMPOSTO PREDIAL E TEREITORIAL URBANO 

PROGRESSIVO 

O objetivo deste tópico é abordar de forma objetiva os fundamentos legais que amparam o 

instituto jurídico do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU progressivo na legislação 

brasileira. Com o intuito de delimitar no tempo a discussão a respeito do referido imposto, a 

produção legislativa analisada partirá da Constituição Federal de 1988. 

Apesar da Constituição representar um marco legislativo significativo, cabe destacar que as 

lutas sociais por transformações urbanas, principalmente as que se referiam ao direito à 

moradia já fervilhavam no país ao longo da década de 1980 (FERNANDES, 2010, p. 55). 

Os artigos 182 e 183 do texto constitucional fazem parte do Capítulo II da Constituição e 

regulamentam a Política Urbana no Brasil. Focando especialmente no art. 182, percebe-se 

que o texto constitucional confere especial poder à esfera municipal ao colocá-la como 

executora da política de desenvolvimento urbano. Como instrumento para o ordenamento e 

para o desenvolvimento das funções sociais da cidade, o texto constitucional prevê a 

aprovação do Plano Diretor. 

O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e de 

expansão urbana e é obrigatório para municípios que possuem mais e 20 mil habitantes. 

Historicamente, os Planos Diretores configuram-se como um dos principais instrumentos do 

planejamento urbanístico municipal. De acordo com José Afonso da Silva (2010, p. 97) eles 

estabelecem as “[...] regras para o desenvolvimento físico das cidades, vilas e outros 

núcleos urbanos dos municípios”. 

Analisando o processo de desenvolvimento da concepção de plano diretor, José Afonso da 

Silva (2010, p. 68) afirma que ele foi “[...] de uma concepção estática para uma concepção 

dinâmica, deixando de ser a ‘sistematização do que já existe’ para transformar-se na 

‘sistematização do desenvolvimento futuro’”, afirma ainda que evolui também no sentido de 
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não se circunscrever mais apenas em uma sistematização da área urbana, para abranger 

também o território rural. 

O capítulo constitucional referente à política urbana, no qual estão inseridos os art. 182 e 

183, somente foi regulamentado depois de dez anos de intensas discussões e negociações 

no Congresso Nacional, surgindo então a Lei 10.257 de 2001, conhecida como Estatuto da 

Cidade (FERNANDES, 2006, p. 7). O Estatuto da Cidade reforça a centralidade do 

município no planejamento urbano, e a amplia em certa medida. 

Entre os instrumentos urbanísticos regulamentados pelo Estatuto da Cidade encontra-se no 

art. 7º a previsão em relação ao IPTU progressivo. De acordo com o texto legal, o IPTU 

progressivo poderá ser aplicado no caso de descumprimento, por parte do proprietário, de 

obrigação determinada pelo poder público municipal, de parcelamento, edificação ou 

utilização compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 

reforçando o que dispõe o art. 182, § 4º, II, da Constituição Federal de 1988. 

Neste caso, o IPTU poderá ter sua alíquota majorada pelo prazo de cinco anos 

consecutivos, sendo mantida a alíquota máxima até que a obrigação seja cumprida. Na 

hipótese do descumprimento da obrigação perdurar pelos cinco anos, sem que haja o 

efetivo parcelamento, a edificação ou a utilização, o poder público municipal ainda possui a 

prerrogativa contida no art. 8º de realizar a desapropriação do imóvel com pagamento por 

meio de títulos da dívida pública. 

No entanto, para que de fato o IPTU progressivo seja um instrumento disponível ao poder 

público municipal, ele deve ser detalhado, e os procedimentos de notificação e prazos para 

o cumprimento das obrigações estabelecidas pelo Município em relação ao parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios devem estar duplamente previstos na legislação 

municipal específica4. 

3 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E A FUNÇÃO SOCIAL DA 

PROPRIEDADE 

A Constituição Federal estabelece que o Distrito Federal, bem como os Municípios são os 

responsáveis pela instituição do IPTU – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana. A incidência do IPTU atende a alguns requisitos como: material, que diz respeito a 

posse ou propriedade do bem imóvel, e ainda a verificação de existência de edificações; 

temporal, o IPTU apenas será do tipo “edificado” quando finalizada a obra; espacial, o IPTU 

                                                 
4 Rosana Denaldi (2015, p. 41) afirma que não existe obstáculo nenhum ao aprofundamento em relação aos 
detalhes dos instrumentos em relação as condições, prazos e procedimentos no próprio plano diretor, 
dispensando a legislação municipal, mas como “a Constituição e o Estatuto da Cidade a estabeleceram como 
uma condição formal para a aplicação do instrumento, visando uma maior segurança para os municípios e para 
evitar questionamentos por parte dos proprietários, é recomendado que se aprovem as respectivas leis específicas 
com base no plano diretor”.  
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apenas irá incidir sobre propriedades localizadas na zona urbana, podendo ser considerada 

zona rural todo aquele imóvel que por exclusão não se encaixe em nenhum dos critérios 

alocados pelo art. 32 do CTN (SILVA JUNNIOR, 2016). 

É junto ao critério espacial que se encontra a função social da propriedade. Sabe-se que 

cidade é o espaço físico que visa atender as necessidades humanas tais como: saúde, 

educação, lazer e habitação, de acordo com o art. 182 da Constituição Federal. A função 

social da propriedade é caracterizada pelos limites e condições de uso da terra, devendo 

este direito estar sempre de acordo com os interesses da coletividade. 

Em meio a esta ligação entre o direito privado e o interesse coletivo é que passa existir o 

princípio da justa distribuição dos benefícios e ônus derivados do processo de urbanização, 

disposto pelo art.2º, IX do Estatuto da Cidade. Para incentivar que haja uma justa 

distribuição desses benefícios, e para incentivar que os proprietários deem uma destinação 

adequada aos seus imóveis urbanos, foi criado o IPTU progressivo. 

Neste sentido, é possível verificar que a função social da propriedade se constitui, de acordo 

com Rosana Denaldi (2015, p. 37) como um princípio que realiza uma “conciliação entre o 

interesse individual e o interesse da coletividade”. Ainda de acordo com a autora, a função 

social da propriedade deve levar em conta as diretrizes da política urbana, considerando 

especialmente: o aproveitamento adequado do solo, a moradia digna, a proteção ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, o combate à especulação imobiliária e correção das 

desigualdades no desenvolvimento urbano (DENALDI, 2015). 

Conclui-se, portanto, que o IPTU poderá ser aplicado de modo progressivo sempre que 

verificada a ausência de edificações ou quando propriedades estiverem abandonadas e sem 

utilização. Tal instrumento tem como principal objetivo estimular a ocupação da cidade onde 

há de fato estrutura urbana e evitar a especulação imobiliária, que de acordo com Candido 

Malta Campos Filho (2001, p. 48) é: 

Uma forma pela qual as proprietários da terra recebem uma renda 
transferida dos outros setores produtivos da economia, especialmente 
através de investimentos públicos na infra-estrutura e serviços urbanos, que 
são os meios coletivos de produção e consumo ao nível do espaço urbano. 
 

É o Plano Diretor que estabelecerá os pontos da cidade em que a aplicação do IPTU se 

dará de modo progressivo, bem como, as características que configuram a subutilização de 

terras. Supõe-se necessário o levantamento de dados municipais, intra-urbanos, a respeito 

da utilização, subutilização ou não utilização de imóveis urbanos, pois a partir de dados 

gerais se torna mais difícil estabelecer critérios de caracterizarão a subutilização, por 

exemplo (RODRIGUES, 2004, p.21-22).  

Deste modo, é facilitada a identificação dos locais em que não está sendo verificado o 

cumprimento da função social da propriedade. Caso identificada a ausência de cumprimento 

da função social da propriedade, a Prefeitura pode então aplicar o IPTU progressivo sobre 
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respectiva propriedade aumentando a cada ano a alíquota do imposto até o limite 

estabelecido na legislação. 

 

4 A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E A ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA: OS 

VAZIOS URBANOS EM LONDRINA  

Como apontado nos capítulos anteriores, o IPTU Progressivo no Tempo é um instrumento 

urbanístico importante por colocar à tona a função social da propriedade. Em agosto de 

2014, o poder público tomou a iniciativa de revisar a lei do IPTU Progressivo em Londrina ao 

enviar um projeto de lei à Câmara. Porém, pouco tempo depois, o projeto foi retirado de 

pauta, uma vez que para atualizar a progressividade do IPTU no município é necessária a 

construção da Lei do Parcelamento Compulsório, que determina o tempo máximo para o 

loteamento do terreno e a edificação serem efetivados depois da notificação da prefeitura 

(SILVEIRA, 2014). 

Em novembro de 2016, o IPTU Progressivo no Tempo voltou a ser pautado, devido a 

atualização da Planta Genérica de Valores (PGV). Atualmente, conforme o Código Tributário 

Municipal, a cobrança do IPTU Progressivo em Londrina se inicia em 3% sobre os terrenos 

ociosos. A proposta de atualização da PGV, que é um tributo pago por toda propriedade, iria 

corresponder a 1% do valor venal da alíquota dos imóveis edificados e 2% dos imóveis 

(terrenos) vazios, o que iria suprimir, portanto, a cobrança mínima do IPTU Progressivo no 

Tempo (SILVEIRA, 2016) 

Segundo estudo realizado pela Secretaria do Município de Londrina, os terrenos ociosos 

representavam 30% dos imóveis que teriam o IPTU reduzido com a atualização da PGV. 

Assim, devido o embate nas audiências públicas, o Poder Executivo da época 

desconsiderou a correção da PGV que seria aplicada em 2016 (SILVEIRA, 2014). 

Desse modo, os vazios urbanos em Londrina continuam sendo um entrave para a 

(re)produção da cidade, uma vez que os terrenos ociosos, além de não cumprirem com a 

função social, tendem a aumentar o preço da terra, uma vez que o preço das piores terras é 

determinado pelo preço das melhores terras localizadas no espaço urbano.  

Conforme uma pesquisa de Agnaldo da Silva Nascimento (2014), em 2011, Londrina 

possuía 93,69km2 de terras ociosas, o equivalente a 42,95% da área total do perímetro 

urbano na ocasião (218,13km2). Os vazios urbanos considerados no trabalho do autor 

consistem em lotes não construídos e áreas não loteadas dentro do perímetro urbano do 

município. Áreas públicas não construídas foram desconsideradas, tais como praças e áreas 

verdes, ao passo que foram contabilizados os vazios urbanos de áreas públicas como, por 

exemplo, áreas abandonadas rotuladas como terrenos baldios, pelo autor supracitado.  
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Devido a essa metodologia, de desconsiderar algumas áreas públicas, o perímetro urbano 

considerado para o cálculo dos vazios urbanos foi inferior ao que determina a legislação 

atual do município, a Lei no 11.661/2012, que estipula 264,36 km² de perímetro urbano 

(LONDRINA, 2012). De acordo com Agnaldo da Silva Nascimento (2014, p. 101), os vazios 

urbanos em Londrina são áreas de grandes extensões, localizadas predominantemente 

próximas aos limites do perímetro urbano, mas que também pontuam, em diferentes 

dimensões, todo o conjunto do tecido urbano. A expressividade dos vazios urbanos na 

cidade permite considerar a especulação imobiliária como uma prática corriqueira em 

Londrina-PR. Expressão da lógica capitalista da produção do espaço onde o valor de uso, 

isto é, o direito à moradia, é subordinado ao valor de troca, ou seja, a manutenção da terra 

ociosa para obtenção da renda fundiária.  

Como Tânia Maria Fresca (2007) e Elisa Roberta Zanon (2013) colocam, devido às trocas 

econômicas, o comércio do maquinário e produtos para a lavoura, bem como a 

concentração dos serviços e a infraestrutura urbana na área central do município de 

Londrina na sua trajetória, promoveram a valorização imobiliária dessa área e dos bairros 

próximos. Em contrapartida, as áreas periféricas do município, sendo mais desvalorizadas, 

passaram a ser alvo das ocupações irregulares, situação agravada a partir da década de 

1960 (ZANON, 2013, p. 7).  

Nesse contexto, a Companhia de Habitação de Londrina (COHAB) iniciou a construção de 

diversos conjuntos habitacionais, principalmente na região norte de Londrina, com destaque 

para os Cinco Conjuntos. A principal característica do Cinco Conjuntos foi a distância e 

consequente desconexão com o núcleo urbano, sendo desprovidos de equipamentos 

coletivos básicos, e outras necessidades, como emprego, acentuando as desigualdade 

espacial (ZANON, 2013, p.7). 

O marco da especulação imobiliária em Londrina, de acordo com Danilo Marcondes 

Alcantara (2010), Tânia Maria Fresca (2013) e Elisa Roberta Zanon (2013) e outros autores 

foi a instalação do shopping Catuaí em 1990 na região sudoeste do município, uma área até 

então rural, que pelos interesses imobiliários passou a ser uma área urbana com a alteração 

da legislação e expansão do perímetro urbano. “O shopping-center Catuaí não foi instalado 

em área residencial de maior poder aquisitivo, mas tornou-se sucessivamente o atrativo 

para implementação destas” (FRESCA, 2013, p. 8). 

 Nesse período, devido o vetor imobiliário ser os investimentos na região sul de Londrina, a 

produção de moradias populares declina. Apenas em 2009 a cidade volta a ser alvo de 

políticas públicas habitacionais e são iniciadas as construções do Programa Minha Casa, 

Minha Vida (PMCMV), com destaque para o Vista Bela, um dos maiores conjuntos 
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habitacionais do período, com 2.712 unidades habitacionais, localizados na zona norte 

(COHAB, 2015)5. 

O PMCMV mediante a Caixa Econômica Federal (CEF), que é o agente financiador, destina 

a maior parte do subsídio para as empresas privadas, que ficam responsáveis pelo 

loteamento, construção e venda das unidades habitacionais. Para as empresas lucrarem 

com as moradias populares, elas escolhem as terras mais baratas, concentrando a 

produção das unidades habitacionais nesses locais. Eis a razão pela qual as periferias 

precarizadas tornam-se atrativas para as habitações subsidiadas pela política pública em 

questão que, ao fim, é quem fomenta e sustenta financeiramente a especulação imobiliária. 

Segundo Lúcio Adauto Cardoso, Thêmis Amorim Aragão e Flávia de Souza Araújo (2011, p. 

6) as empresas construtoras contratadas pela CEF são duplamente beneficiadas: no ganho 

com a redução do preço da terra (lucro imobiliário) ou pela redução dos gastos com a 

produção (lucro da construção). A lógica da prevalência dos interesses do setor privado na 

condução do PMCMV acaba por reforçar a segregação da população com baixo rendimento 

familiar e a afasta dos equipamentos urbanos, uma vez que a oferta de terras urbanizadas e 

extensas, na maioria dos municípios, encontra-se relativamente limitada na centralidade do 

espaço urbano (CARDOSO; ARAGÃO; ARAUJO, 2011, p. 6).  

Combinada com a ausência de políticas efetivas contra a especulação imobiliária e que 

garantem o cumprimento da função social da terra, “[...] seja pelo preço ou tamanho dos 

terrenos disponíveis, o setor empresarial irá, inevitavelmente, privilegiar as periferias para a 

localização dos seus empreendimentos” (CARDOSO; ARAGÃO; ARAUJO, 2011, p. 7). 

Como já citado, o conjunto Vista Bela é a melhor expressão da especulação das terras 

periféricas e da segregação sócio-espacial no município de Londrina por estar localizado a 

cerca de 10 km do centro da cidade, o que acarreta o aumento das distâncias a serem 

percorridas para que a população tenha acesso às infraestruturas e serviços básicos 

necessários à fruição mínima da vida urbana.  

De acordo com a COHAB, 99% das famílias do Vista Bela possuem rendimento familiar 

inferior a 3 salários mínimos, logo, trata-se de uma área adensada pela população de baixo 

poder aquisitivo (PAGANI, 2013, p. 106). O Vista Bela possui rede de esgoto, água 

encanada, iluminação elétrica e aquecedor solar para o chuveiro. Não obstante, foi entregue 

totalmente desprovido de serviços urbanos coletivos, como escolas, hospitais, postos de 

saúde, comércio, arborização, áreas de lazer etc (PAGANI, 2013).  

Sendo as terras no limite do perímetro urbano atrativas, muitos promotores imobiliários 

compram terras rurais próximas a essa delimitação para ficarem à espera de um projeto 

                                                 
5 Empreendimentos para famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos 
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lucrativo para os “jogos políticos e econômicos” do capital imobiliário virem à tona. Assim, os 

42,95% de vazios urbanos concentrados no limite do perímetro urbano de Londrina, 

exprimem a territorialização das estratégias de valorização dos terrenos e, por extensão, da 

segregação sócio-espacial, manifestada na periferização da população com baixo poder 

aquisitivo.  

Deste modo, o programa reforça as estratégias de conversão de terras rurais em urbanas. 

Sendo a valorização da terra urbana maior que a da rural, os agentes imobiliários 

conseguem intervir nas leis de delimitação do perímetro urbano e de uso e ocupação do 

solo em favor da expansão do tecido urbano, condição de renda suplementar nos negócios 

com loteamento, construção e comercialização de unidades habitacionais.  

Em regra, o êxito do programa Minha Casa, Minha Vida costuma ser medido segundo o 

número de empreendimentos habitacionais e moradias construídas, sendo os resultados 

relevantes. Porém, se medido segundo os princípios da justiça social e do direito à cidade, 

revela um projeto de privilegiamento do mercado imobiliário que, em nome da solução do 

déficit habitacional, torna os municípios brasileiros mais segregados e violentos, porque 

esse é o resultado do aprofundamento das desigualdades sócio-espaciais. 

Em outros empreendimentos do programa, a mesma lógica foi aplicada para a construção 

dos empreendimentos localizados na Zona Sul, sendo necessário modificar a Lei do 

perímetro urbano, regida pelo Plano Diretor, que permitiu a expansão da área urbana e, com 

isso, a conversão de terra rural em terra urbana (WILTEMBURG, 2014).  

Aqui, se avista mais uma vez o cerne dos conflitos do planejamento urbano – a terra como 

mercadoria com base na especulação imobiliária versus a terra do viver. Antes mesmo que 

sejam iniciadas as obras, três problemas já são conhecidos: a geologia do local pode 

apresentar incompatibilidades com a implantação de infraestrutura urbana, como 

calçamento, escoamento de águas pluviais e edificações, devido ao substrato rochoso do 

terreno e da sua morfologia acidentada (WILTEMBURG, 2014).  

Em segundo, a falta de recursos públicos para construção dos equipamentos públicos 

necessários, uma vez que, “[...] embora haja previsão de terrenos para unidades básicas de 

saúde, de pronto-atendimento e outros equipamentos sociais, como unidades do CRAS 

(Centros Regionais de Assistência Social), não há ainda garantia de recursos para as obras” 

(SANCHES, 2014). O terceiro problema é a distância de 18 km do centro urbano de 

Londrina, evidência clara de que irá marginalizar sobremaneira a população à qual se 

destina. O golpe parlamentar, assim considerado enquanto rompimento da experiência 

democrática iniciada em 1985, consumado em 30 de agosto de 2016, com a deposição da 

Presidente da República democraticamente eleita, pode postergar esse empreendimento, 
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visto que a pauta do governo empossado definitivamente não é o investimento público em 

habitação, como ademais em qualquer setor de interesse social (MIGUEL, 2016). 

As negociações envolvendo a inclusão de áreas rurais para as habitações do PMCMV em 

Londrina foram feitas sob a justificativa do poder executivo de que não havia outras 

possibilidades de localização em vista do preço das terras, embora ao mesmo tempo esse 

tenha renunciado a qualquer medida legal que coíba a ação de curto e médio prazo dos 

produtores dos espaços de segregação na cidade. Essa situação revela a capacidade que o 

capital imobiliário tem tido de influenciar o planejamento e a gestão do município de 

Londrina coadunando-as com a desigualdade territorial que é produzida para incrementar os 

dividendos auferidos sob a forma de renda fundiária.  

O Projeto de Lei 90 de 2016 que trata sobre a institucionalização e operação do IPTU 

Progressivo no Tempo, apesar de adequar a periodicidade e o aumento da alíquota dos 

terrenos conforme o Estatuto da Cidade, foi alvo de críticas de especialistas na audiência 

pública em março de 2017 perante a metodologia de aplicação do IPTU Progressivo no 

Tempo. Os vazios urbanos com 650 metros², cujo dono tenha apenas esse terreno, não 

serão alvos do IPTU Progressivo no Tempo. A maior parte dos terrenos do município 

possuem 250 metros², sendo assim, os terrenos de 650 metros² são aqueles que se 

localizam nas áreas de alto padrão (COMELI, 2017). 

Ao resguardar os terrenos de alto padrão, o município esta construindo uma reserva de 

valor para o uso futuro, uma vez que esses terrenos tendem a se valorizarem, isto é, tendem 

ao aumento do preço da terra. Esse mecanismo demonstra o privilegiamento aos 

proprietários de terra. Ao definir a operação do instrumento pela quantidade de terrenos que 

o proprietário possui, o Projeto de Lei também contraria o seu princípio, que não é promover 

a especulação, mas colocar à tona o valor de uso da terra, isto é, a função social da 

propriedade. 

A setorização para a aplicação do instrumento é outra crítica apontada ao Projeto de Lei. O 

IPTU Progressivo no Tempo nessa metodologia é aplicado primeiro na área central e 

somente após 80% da cobertura dessa área é que as demais áreas periféricas serão 

incluídas (COMELI, 2017). O IPTU Progressivo no Tempo já é cobrado em todos os vazios 

urbanos do município de acordo com o Código Tributário Municipal, assim, a setorização 

acaba sendo incoerente e não atinge a especulação imobiliária na periferia do município. O 

tempo para a cobertura de cada área até as áreas periféricas também deve ser considerado 

para não dar margem para a especulação de terras em determinadas áreas do município.  

Destarte, ainda cabe questionar a real função de combate à especulação imobiliária do IPTU 

Progressivo em Londrina, bem como a necessidade de alterações do Projeto de Lei para 
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plena operacionalidade do instrumento de acordo com o Estatuto da Cidade, uma vez que a 

“fúria imobiliária” se encontra, principalmente, nas áreas periféricas do município com a 

produção de moradias populares, sendo exceção a região sudoeste em Londrina, onde a 

especulação é direcionada as residências de alto padrão nas proximidades do shopping 

Catuaí.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A expressividade dos vazios urbanos na periferia do município mediante as moradias 

populares, além de segregar a população mais carente na periferia, causa o ônus pago pelo 

município na expansão das redes de abastecimento, como energia elétrica, água, esgoto, 

dentre outros. Igualmente, por se tratar de redes, o poder público não pode expandir os 

serviços e a infraestrutura urbana e desconsiderar os vazios urbanos no município. Assim, a 

expansão dessas redes à periferia de Londrina acaba por valorizar os vazios urbanos, o que 

incentiva a prática da especulação imobiliária. 

O Projeto de Lei 90 de 2016, como exposto, atualiza a periodicidade e os valores na 

alíquota do município conforme as diretrizes do Estatuto da Cidade. No entanto, o Projeto 

privilegia o auferimento da renda fundiária pelos proprietários e especuladores imobiliários 

de terras localizadas em áreas de alto padrão e não alcança a “fúria imobiliária” na periferia 

do município, devido a aplicação do instrumento por setores e a falta de definição do tempo 

de aplicação em cada setor.  

Verifica-se, portanto, que se a legislação municipal continuar com a forma que foi 

apresentada, ela não será capaz de efetivar o princípio da função social da propriedade e da 

cidade. Observa-se a necessidade de existir uma cadeia legislativa que se empenhe 

efetivamente no combate à especulação imobiliária, pois evidencia-se que para a efetivação 

do princípio da função social da propriedade e da cidade não bastam que existam previsões 

legais em nível, nacional, federal, é necessário que a legislação municipal seja elaborada  

de maneira a efetivar estes princípios, senão o município não será  capaz de combater a 

especulação imobiliária e promover um desenvolvimento urbano justo e equilibrado.  
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