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RESUMO

Toda propriedade imóvel possui a necessidade de atender a sua função social, estando em consonância 
com o art. 5º, XXII c/c art. 182, § 2º da Carta Magna. Nesse caso, aquele imóvel que não cumpre 
essa função social poderá sofrer a ação do município prevista em seu plano diretor. Assim, ocorre 
na cidade de Montes Claros a prática da especulação imobiliária que desvirtua essa função social. 
Especulação constitui na falta de destinação de lotes, chamados de vazios urbanos, por grandes e 
pequenos proprietários Nesse sentido, o IPTU progressivo  no tempo, aplicado de forma sucessiva 
depois da tentativa do parcelamento, edificação ou utilização compulsória, vem como instrumento 
da política urbana para conter essa especulação de imóveis. Desta forma, o objetivo geral dessa 
pesquisa consiste no uso do IPTU progressivo no tempo como instrumento tributário a fim de conter 
a especulação imobiliária na cidade de Montes Claros/MG. Tendo como os objetivos específicos a 
análise dos motivos que levam a prática da especulação imobiliária, a verificação de quais instrumentos 
tributários são contemplados pelo plano diretor da cidade de Montes Claros e a averiguação da eficácia 
e importância em se utilizar o IPTU progressivo no tempo para conter a especulação imobiliária.

Palavras chaves: Propriedade imóvel. Função social. Especulação imobiliária. IPTU progressivo no 
tempo. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo presa o artigo 182 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), 
incumbi ao Poder Público Municipal desempenhar políticas públicas que tenham por meta organizar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Nessa constante, a propriedade torna-se não absoluta, pois esta deve está em conformidade com 
a função social prevista no artigo 5º, inciso XXII combinado ao artigo 182, § 2º da Carta Magna. Assim, 
se não há essa função social direcionada a propriedade urbana pode o município interferir.

Na primeira seção, serão tecidas considerações acerca da evolução e do conceito da função social 
da propriedade como princípio da política urbana a luz da atual CRFB/88, elencada em seu artigo 5º, 
inciso XXII.

Por conseguinte, na segunda seção discorre sobre a especulação imobiliária como forma 
de desvirtuamento dessa função social na área urbana no que atina aos vazios urbanos, trazendo 
mecanismos contra essa especulação e tratativas sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e a 
sua progressividade no tempo como meio de conter essa especulação através da extra fiscalidade.

Já na terceira seção, o enfoque chega ao seu ponto principal  a cidade de Montes Claros e 
o problema da especulação de imóveis, considerando a aplicação da legislação contida ou não para 
demandar sobre essa questão.

A justificativa da pesquisa em tela consiste na grande quantidade de vazios urbanos sem correta 
destinação na cidade de Montes Claros e o dever do Poder Público Municipal em interferir nesse problema 
por meio da política de desenvolvimento urbano. 

O método utilizado será o indutivo, utilizando materiais já publicados e revisão de documentos, 
compilados a partir de material que não teve tratamento analítico ainda.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE A LUZ DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 (CRFB/88)

Para Chalhub (2014) as particularidades mais importantes abarcam o direito de propriedade 
compreendem as seguintes: o absolutismo, a exclusividade e a perpetuidade. Contudo, o caráter absoluto, 
perpétuo e exclusivo, com o desenrolar do desenvolvimento da história da sociedade através de suas 
reflexões sobre o interesse individual e o coletivo chegou-se ao patamar de que toda propriedade deve 
ter por princípio latente atender a uma função social. Deste modo, a propriedade deve ter uma destinação 
e não apenas o ter sem sua finalidade social. Assim, deixa-se de haver proteção unicamente ao interesse 
individual do titular.

Esse princípio da função social vinculado à propriedade passou a ser de extrema importância 
para a efetivação a esse direito conjugado a nova realidade social que perpassa o ordenamento jurídico 
relativo a ela.

Assim, a propriedade concernente a imóveis deve ser observada e levada em conta a sua função 
social para o exercício e desempenho dela. Quanto a essa questão, o ordenamento jurídico dispõe de 
normas referentes ao correto uso dessa propriedade em conformidade com a função social.

Nesse sentido, o direito de propriedade se faz presente no Brasil desde o período do imperialismo. A 
primeira Constituição do país a inserir o tema da propriedade foi a de 1824, considerada uma Constituição 
imperial, recebendo intensa influência francesa, que detinha a propriedade como um direito absoluto. 

A partir da Constituição de 1824 seguindo até 1969 tinha-se a propriedade como um direito 
individual inviolável, a não ser quando havia necessidade pública legalmente comprovada para extraí-
la de quem a possuísse. Assim, o Constitucionalismo de 1891 ainda manteve o caráter absoluto da 
propriedade como a de 1824, visto ser baseado na doutrina liberalista que prega a defesa da liberdade 
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política e econômica.
Nessa constante, adveio a Constituição de 1934 fora a primeira a inovar incorporando uma 

concepção de intervenção do Estado na ordem econômica e social. Nessa Constituição houve a afirmação 
da propriedade não poderia ser exercida contra o interesse social ou coletivo. 

Assim, é verificável na Constituição de 1934 vem a ser a primeira que introduz a consagração da 
função social da propriedade em seu texto. Uma grande novidade para a época então. 

Com o advento da Constituição de 1946 manteve-se o princípio da função social em seu texto, 
mas o diferencial encontra-se na referência ao bem-estar social apregoava essa Constituição.

A Constituição de 1967 como verifica Maluf (2010) observou, dentre os princípios basilares da 
ordem econômica e social, cujo alvo era a de realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, a 
“função social da propriedade”. 

Tal princípio fora mantido pela Constituição de 1969, anunciando pela derradeira vez numa carta 
constitucional o termo função social da propriedade. Destarte, é necessário destacar a propriedade aqui 
deixa de ter caráter absoluto, direcionando-se para uma função socialmente eminente.

Por fim, temos a nossa atual Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 
1988. A função social da propriedade da atual está expressa em seu artigo 5º, XXIII.  Para Maluf (2010) 
o direito de propriedade na CRFB/88 ao mesmo tempo em que é normatizado como direito pessoal 
basilar, manifestar-se o interesse público de seu emprego e de sua aplicação sobre os anseios sociais.

Assim, verificamos uma limitação constitucional frente ao uso indevido no que diz respeito 
à propriedade imóvel, tendo esta, por obrigação, uma finalidade social em sua existência. Sendo a 
propriedade aqui mantedora do seu caráter individual, porém, essa propriedade deverá também valorizar 
o bem-estar da sociedade.

Portanto, ao longo do tempo fora entendido o quão necessário se faz a limitação constitucional 
da propriedade imóvel no atendimento a sua função social para que traga o bem-estar coletivo. 

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE COMO PRINCÍPIO DA POLÍTICA URBANA

Diante da evolução da função social em âmbito constitucional no Brasil, imprescindível se faz 
entender nesse momento o que vem a ser esse princípio da função social da propriedade atinente a 
imóveis na política urbana. 

O princípio da função social da propriedade é abstraído da própria função social, se constituindo 
na limitação ao direito de propriedade, na acepção de que integra o próprio perfil desse direito. Trata-se 
essa função social como um dos mais sensatos entendimentos na história do homem. Assim, o proprietário 
deve usar e desfrutar do seu bem, mas exercendo esse direito em prol da coletividade, dando uma correta 
destinação a seu bem.

Nessa questão, impõe a CRFB/88 em seu artigo 5º inciso XXII e XXIII a  garantia o direito de 
propriedade, mas esta deverá atender a sua função social. 

Ademais, entre os princípios gerais da atividade econômica arrolados no artigo 170 da CRFB/88, 
preceitua-se como um deles a função social da propriedade.

Para Souza e Lomeu [19??], a função social vinculada à propriedade imobiliária urbana se institui 
na possibilidade de garantir a justiça social. Manifesta-se como um meio de concretização do bem-estar 
comum, a impedir a especulação imobiliária e outros abusos no exercício do direito de propriedade.

A função social da propriedade é um norteador principiológico para o correto uso de algum 
imóvel urbano. Não retira os poderes do proprietário do bem, mas restringe seu uso para evitar que seja 
destinado a uma forma indevida. Assim, o proprietário deve usar e desfrutar do seu bem, mas exercendo 
esse direito em prol da coletividade, pois a nossa atual CRFB/1988, cerne do nosso ordenamento jurídico, 
garante o direito de propriedade, mas desde que atenda a esse princípio da função social.

Dessa maneira, tal princípio vem a ser um limitador constitucional frente aos abusos cometidos 
por quem não promove uma correta utilização de seu bem imóvel, atingindo o bem-estar social.
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Preleciona Chalhub (2014) o princípio da função social passou a ter maior zelo na contemporaneidade, 
atribuindo-se, na caracterização da propriedade, maior importância ao conteúdo econômico e social dos 
bens, considerando sua destinação e o apropriado bom emprego do seu potencial.

A Carta Magna de 1988 delineia em seu texto, normativas referentes às políticas públicas tendentes 
a trabalhar contra a falta da destinação correta de um imóvel urbano, como o solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, valorizando o desenvolvimento social pleno.Assim, a propriedade torna-
se não absoluta, pois esta deve está em consonância com a função social prevista no art. 5º, XXII c/c art. 
182, § 2º da CRFB/88.

A Lei 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade, traz a regulamentação dos artigos 182 e 
183 da CRFB/88. Tratam da política urbana para a busca de uma correta finalidade social, estabelecendo 
diretrizes gerais dessa política urbana. 

O Estatuto da Cidade é um guia de normas regulamentadoras, dentre as quais a que institui a 
utilização do plano diretor como instrumento da política urbana. 

Assim, afirma Maluf (2010) a política de desenvolvimento urbano necessita-se valer 
obrigatoriamente de um plano antecipadamente constituído, plano diretor.

Conceitua Machado (2015) o Plano Diretor significa um conjugado de regras imperativas, 
formado por lei municipal específica, com precedência sobre outros planos existentes no município ou 
que possam vir a ser instituídos.

Nessa diapasão, impõe a CRFB/88 e o Estatuto da Cidade nas cidades acima de vinte mil habitantes 
ou situados em regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em área que possuem interesse turístico 
ou influência de empreendimentos que poderão causar impacto ao meio ambiente, têm, por obrigação, 
constituir um plano diretor.

Sendo o plano diretor denominado pela CRFB/88 de instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão da cidade, no qual este traçará normas para a ampliação estruturada da 
área urbana. Esse plano diretor apregoa as exigências basilares de ordenação da cidade cujo acolhimento 
concretiza o cumprimento da função social da propriedade.

Almeida (2004) aduz em meio aos instrumentos municipais de planejamento, destaca-se o plano 
diretor, como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.Silva diz

O aspecto físico do plano diretor refere-se a ordenação do solo municipal. É, sem dúvida, 
o aspecto fundamental do plano diretor, dado que é nele que se manifesta o fundamento da 
competência dos municípios no sistema constitucional brasileiro. É aí, também, que se realiza 
a função urbanística essencial dos municípios. O planejamento urbanístico municipal, visa a 
transformar a organização do solo no sentido da melhoria da qualidade de vida da população 
local. (SILVA, 2010, p.138)

Esse tão importante plano diretor tem que ser aprovado por lei. Silva (2010) afirma na própria 
Constituição Federal de 1988 ordena sua admissão pela Câmara Municipal, tornando-se os elementos do 
plano diretor fazendo parte integrante dessa lei, modificando-se, pois, em normas jurídicas.

No Estatuto da Cidade, em seu artigo 39, apregoa a propriedade urbana cumpre sua função social 
quando acolhe às exigências basilares de ordenação da cidade apregoadas no plano diretor.

Portanto, sem a inclusão desse princípio da função social na política urbana entre o ordenamento 
jurídico constitucional não haveria a oportunidade de um desenvolvimento urbano sustentável, 
comprometendo-se assim o progresso social. Isso, pois, de acordo Venosa (2015) a propriedade, na 
época presente, não é exclusivamente vista como um direito, mas também como uma função e como um 
bem coletivo de ajuste social e jurídico.
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A ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA COMO MEIO DE DETURPAR A FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE URBANA E OS MECANISMOS CONTRA ESSA PRÁTICA

Diante do que foi explanado sobre a inclusão da função social da propriedade no ordenamento 
jurídico e o que constitui essa função social, ocorre frequentemente desvio dessa finalidade social 
através da especulação imobiliária. Essa prática, em se tratando de área urbana, configura-se como a 
falta de destinação de lotes, chamados de vazios urbanos, por grandes e pequenos proprietários, no qual 
estes proprietários não dão uma finalidade útil ao bem-estar da coletividade quanto esse imóvel, não 
edificando-o nem utilizando-o.

Geralmente essa especulação de imóveis dá-se em áreas mais centrais que possuem saneamento 
básico, pavimentação, iluminação, saúde, educação, distribuição de água potável, entre outros benefícios 
feitos pelo Poder Público para oportunizarem a uma melhor qualidade de vida. 

A especulação imobiliária constitui-se em amplo impedimento à concretização do direito à 
moradia urbana.Assim sendo, tal prática têm por um dos objetivos do dono do bem não edificado o 
aumento do valor econômico do imóvel em razão das benfeitorias cometidas pelo progresso nesses 
lugares durante o tempo. 

Não há interesse em dá uma correta destinação a esses imóveis pelos seus proprietários, há sim, 
a espera do aumento do valor econômico do terreno. 

Destarte, a especulação acontece quando não se constrói, quando não se empreende em um 
terreno motivado pelo aguardo da sua valorização. São chamados de vazios urbanos esses terrenos sem 
destinação que surgem devido à especulação. Constituem espaços desocupados dentro do perímetro 
urbano.

Nessa constante, um espaço pode ser valorizado por várias formas, apenas fazendo mudanças em 
seus arredores, pois as construções no entorno do lote aumentam o seu valor porque trazem progresso 
para o bairro.

O desenvolvimento da infraestrutura da rua, como instalação de redes de esgoto, água e energia 
elétrica, o asfaltamento, além de melhorias nos sistemas de transporte e, até mesmo, construções na 
vizinhança são maneiras de aumentar o valor de um terreno no presente caso. 

Entretanto, especular traz como consequência principal violação a direitos fundamentais 
garantidos na CRFB/88 como a dignidade da pessoa humana, à igualdade, o direito à moradia, segurança, 
lazer, transporte, saúde, educação, entre outros.

Isso se justifica pelo fato da população menos favorecida economicamente tende a evadirem-se 
para aquelas regiões urbanas afastadas do centro urbano, sem adequado desenvolvimento e preparo por 
parte dos poderes públicos, sendo baixo o custo habitacional nessas regiões. Assim, nesses lugares não 
há interesse na prática da especulação imobiliária.

Nesse diapasão, esses cidadãos encontram nesses ambientes falta de completa estrutura, o 
que acarreta anomalias no pleno desenvolvimento da cidade para oferecer condições iguais aos seus 
munícipes, pois a cidade não se desenvolve da maneira como deveria ser. Milaré (2005) assegura que a 
especulação imobiliária equivale a um dos piores opositores do meio ambiente urbano, se não for o pior 
deles.

Assim, ocorre o não cumprimento da função social por parte de algum proprietário com propriedade 
urbana não edificada. E estabelece em seu Estatuto da Cidade no artigo 182 §4º da CRFB/88, pode o 
Poder Público, em sua municipalidade, em atenção a essa contradição ao que deverá ser determinado no 
plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, de forma sucessiva instrumentos de sua política urbana 
para conter esse abuso.
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Segundo Venosa (2015)  as leis referentes ao parcelamento do solo urbano, edificação e utilização 
compulsória, IPTU progressivo juntas, promovem a correta utilização da propriedade, bem como a 
desapropriação por aproveitamento inadequado como instrumento da política urbana. O Estatuto da 
Cidade veio regularizar esse artigo 182, impondo as diretrizes gerais da política urbana e dispondo para 
os fins do que prescreve a lei uma de suas ferramentas será o plano diretor.

Assim, o Poder Público deverá promover a existência de um plano diretor nas cidades que 
possuem exigência para isso, e este, deverá trazer em sua bagagem as normas narradas no artigo 182 da 
CRFB/88 para que haja a efetivação da função social na cidade.Este plano tem por missão normatizar e 
conduzir o desenvolvimento econômico, estrutural e social da cidade, adequado à realidade urbana do 
município do qual pertence.

Assim, se o proprietário de imóvel urbano não promover uma destinação correta ao seu bem nos 
termos da lei, poderá o Poder Público agindo em sua municipalidade atribuir a esse proprietário de forma 
sucessiva o parcelamento do solo urbano, a edificação ou utilização compulsória.

Entretanto, se tal proprietário não obedecer a essa normativa legal, sofrerá a progressividade do 
imposto predial e territorial urbano- IPTU em caráter progressivo no tempo. Retirando dessa gradação e 
trazendo como um dos pontos imprescindíveis para essa discussão, temos o IPTU progressivo, previsto 
no artigo 182, §4º da CRFB/88 inserido nos planos diretores obrigatoriamente. 

Tal tributo se encontra no rol da extrafiscalidade, constituindo como instrumento tributário para 
finalidade não-arrecadatória, mas desestimulante da prática em pauta da especulação imobiliária. 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) E SUA PROGRESSIVIDADE

O Código Tributário Nacional (CTN) prescreve em seu artigo 32 sobre o Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU).

Coêlho (2009) diz que o CTN revela expressamente o IPTU constitui-se em um imposto incidente 
sobre o patrimônio, sendo essa de categoria jurídica a apontar um direito, o de propriedade, elemento 
da relação jurídico-tributária desse imposto municipal. Ademais, fora instituído pela CRFB/88 em seu 
artigo 156, inciso I, tendo por função a fiscalidade. 

Tal tributo tem aplicação sobre a propriedade, a posse ou domínio útil de bem imóvel. Os 
contribuintes desse tributo são as pessoas físicas ou jurídicas que possuem, por justo título a posse do 
imóvel. Esse tributo é de competência dos municípios e do Distrito Federal de acordo o artigo 156, I, 
CRFB/88 concomitante com o artigo 147 também da CRFB/88.

Para Paulsen e Melo (2015) a propriedade é a manifestação de riqueza que enseja a sujeição do 
seu titular a esse imposto. 

O objetivo principal do IPTU está na arrecadação financeira para o município cobrador. Entretanto, 
pode desenvolver sua extrafiscalidade para atender a finalidades sociais. A base de cálculo desse imposto 
é feita de acordo for o valor venal do imóvel. Quanto às alíquotas, estas são fundadas em lei municipal, 
segundo Paulsen e Melo (2015), não carecerá fixá-las em percentuais exagerados, infringindo o princípio 
da capacidade econômica e provocar o confisco do imóvel. 

Nesse diapasão, essa modalidade de tributo poderá se tornar progressiva no tempo, nos moldes 
do artigo 182 § 4º inciso II da CRFB/88, se acaso o proprietário de algum imóvel urbano não promover 
o parcelamento ou edificação compulsórios desse bem, qual seja, um vazio urbano.

O município deverá promulgar uma lei específica, tendo como base o plano diretor municipal, 
referente à aplicação do IPTU como forma de sanção na modalidade da progressão no tempo. De acordo 
Almeida e Medauar (2004), sendo sanção a aplicação do IPTU progressivo tão-somente poderá acontecer 
após averiguado o inadimplemento da obrigação respectiva. 

Então, não será desde logo constatado a falta da finalidade da propriedade se aplicará ao IPTU 
progressivo. 

Deve-se ater ao procedimento sucessivo estabelecido em lei federal e regulado pela lei municipal 
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específica sobre o assunto. 
Coêlho (2009) diz que a progressividade no tempo tem como único embasamento a 

contrariedade ao plano diretor. Podendo ser exercitada até a exaustão se o proprietário de solo urbano 
não edificado, subutilizado e não utilizado se mantiver teimoso e recalcitrante em promover o seu correto 
aproveitamento.

Logo, para o doutrinador acima citado, o proprietário, porém não cumpre a determinação instituída 
pelo município, este deverá construir nesse vazio urbano, não edificado? Pode obrigar o proprietário a 
fazer construção? Obviamente, que não. 

Nesse caso, poderá adotar outra providência: alíquotas radicalmente progressivas no tempo para 
tornar a manutenção da propriedade insuportável, pois se for branda a progressividade, inócua se faz a 
sua utilização, pela suportabilidade do encargo, já o IPTU é anual.

Almeida e Medauar (2004) afirma o IPTU progressivo tem fundamento expresso no artigo 182 
§4 II da Constituição Federal e deve ainda ser regulamentado pela mesma Lei Municipal específica 
aludida no caput do artigo 5° do Estatuto da Cidade e no artigo 182 § 4º da CRFB/88.

Disciplina o artigo 7º do Estatuto da Cidade (lei 10.257/2001) no caso de inadimplemento das 
condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 5º desta lei, ou não sendo exercidas as etapas 
previstas no §5º art. 5º desta lei. O Município promoverá à aplicação do imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo 
de 5 (cinco) anos contínuos. 

O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o caput 
do art. 5o  desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota 
máxima de 15% (quinze por cento). 

Segundo Almeida e Medauar (2004) a progressividade da alíquota do IPTU como penalidade 
pelo não-atendimento da função social da propriedade não apresentará relação com valor do imóvel, 
pois de acordo esse doutrinador

O fundamento dessa progressividade é diverso da progressividade hoje prevista no artigo 156, 
§1º, I: este é simplesmente o valor do imóvel; aquele é o não-atendimento da função social 
da propriedade refletido no descumprimento da obrigação de parcelamento, edificação ou 
utilização do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. Frise-se: não qualquer 
desatendimento da função social da propriedade (cf. CF, art. 182, §2º), mas desatendimento que 
reflita no descumprimento dessa obrigação. (MEDAUAR; ALMEIDA, 2004, p. 86/87)
 

Se a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja feita em 5 anos, o poder público 
procederá a continuação da exigência pela alíquota máxima, até que se realize a devida obrigação.

Assim, dispõe Almeida e Medauar (2004) se o embasamento é o descumprimento de uma 
obrigação aí sim será aceitável que a alíquota aplicável possa ser majorada com o passar do tempo, até 
que a obrigação seja exercida.

Necessário dizer que é proibida a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação 
progressiva do artigo 7º do Estatuto da cidade.

Almeida e Medauar (2004) interpela que há de ponderar esse caso peculiar de tributação via 
IPTU tem, por força de norma constitucional, caráter de penalidade, tendo clara papel extrafiscal. 

Para que cesse a manutenção desse IPTU progressivo, resta ao proprietário contribuinte cumprir 
com sua obrigação. Qual seja, dar a destinação correta ao seu imóvel. Assim, Almeida e Medauar (2004) 
afirma quando satisfeita essa obrigação, a cobrança do IPTU terá de, a partir do próximo exercício, ser 
feita pela alíquota normal.

 



12 13

MONTES CLAROS E A ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA

O Município de Montes Claros está situado ao norte do Estado de Minas Gerais- Brasil, na 
Bacia do Alto Médio São Francisco, tendo área total de 3.568,941km², enquanto sua sede ocupa área de 
aproximadamente 97 km. Segundo dados do IBGE (2015) sua população atual encontra-se em torno de 
394.350 pessoas.

No que diz respeito à conjuntura da cidade de Montes Claros, hoje já é considerada uma cidade de 
porte médio no Brasil. Tendo se tornando um polo norte-mineiro no que tange ao desenvolvimento. Possui 
em sua estrutura vários setores da economia, como indústria, comércio, construção civil, agropecuária, 
entre outros, mas sua base econômica encontra-se no setor de serviços.

De acordo Leite e Batista [20??] o desenvolvimento de Montes Claros deu-se isoladamente se 
comparado com os outros municípios ao seu entorno. Isto colaborou para que a cidade aqui em questão 
fosse um polo de atração regional, deste modo à migração foi um fator importante para sua expansão.
Por conseguinte, a referida cidade se tornou lugar compensatório para essa migração de quem busca 
emprego e negócios. Segundo Pereira a cidade de Montes Claros 

É um importante polo no desenvolvimento do Estado e exerce papel fundamental na estrutura 
urbana do Norte de Minas. A realidade urbana brasileira e o crescimento urbano de Montes 
Claros são resultados de alterações socioeconômicas que orientaram o país nas últimas décadas. 
(PEREIRA, 2003, p.5)

Leite e Batista aduzem 

A rápida urbanização territorial de Montes Claros foi também ocasionada pela inclusão da região 
norte mineiro na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE 
(órgão federal que tinha como um dos objetivos, fomentar e equiparar o desenvolvimento nas 
regiões brasileiras, nessa época a industrialização era a melhor alternativa para que isso ocorresse, 
os subsídios eram aplicados na industrialização.), nas décadas de 1960-1970. O fato da cidade 
supracitada já possuir certa infra-estrutura favoreceu o processo industrial e crescimento urbano, 
visto que a cidade tornou-se uma área atrativa. No ano de 1965 com a chegada da energia elétrica 
(Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG) a industrialização é impulsionada. (LEITE 
e BATISTA, [20??], p.?)

Nesse sentido, há aproximadamente quatro décadas, Montes Claros começou o seu desenvolvimento 
industrial devido a investimentos nesta área. Igual acepção tem Souza e França também afirmam 

A partir da década de 1970, amplia-se o processo de expansão urbana, viabilizado pela 
industrialização financiada através da política desenvolvimentista do Estado. O crescimento 
urbano que se segue passa a ser rápido e desordenado, assim, Montes Claros apesar do 
desenvolvimento industrial, não consegue absorver toda a mão-de-obra disponível. (SOUZA E 
FRANÇA, 2011, p.?)

Tal aceleração do crescimento econômico gerou consequentemente um crescimento demográfico 
que se atrelou aos problemas de ordem infra estrutural, pois com um contingente da migração chegando à 
cidade, não houve espaço adequado suficiente para acolher essa população que aumentava e aumenta. 
Ademais, o crescimento da cidade não se deu de modo organizado, seguindo um planejamento.Segundo 
Souza e França 

A ocupação da cidade de Montes Claros se deu de maneira desigual entre as diferentes regiões 
da cidade. O dinamismo econômico, o crescimento populacional e a expansão urbana não 
ocorreram acompanhados de políticas públicas e de planejamento urbano eficientes. Por isso, 
a cidade cresceu em meio a problemas urbanos de ordem infraestrutural e social a exemplo da 
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questão habitacional. (SOUZA e FRANÇA, 2011, p.?)

A parte central da cidade durante o seu desenvolvimento começou a tomar feição comercial e 
seus antigos residentes, na maioria dos casos, possuem poder aquisitivo mais elevado, foram evadindo-
se para a periferia da cidade devido ao barulho, movimento constante de carros, entre outros motivos. 
Entretanto, essa transferência se deu em bairros contemplados com desenvolvimento urbano, como 
asfalto, rede de energia elétrica, água e esgoto, entre vários benefícios.

Nesses espaços onde se tinha casas pelo centro montesclarense, em muitos casos estas casas 
são demolidas e feitos nesses terrenos estacionamentos, a fim de camuflar a falta de uma destinação útil 
como prevê ordenamento urbano. Vários são os estacionamentos encontrados ao longo das ruas centrais 
da cidade.

Como exemplo, as figuras 1 e 2 abaixo, na qual referem-se a uma casa na rua Coronel Ribeiro 
cruzando com a Rua Dom Pedro II no Centro de Montes Claros. Tais imagens relatam apenas mais uma 
ação de demolição de casas no centro da cidade e construção de estacionamento nesses locais.
Figura 1 - Ano 2011.                                     Figura 2 – Ano 2015.

Fonte: Google Maps

Ademais, na maioria dos casos o proprietário do terreno vazio e de algum que sofreu demolição 
da sua construção o deixa sem qualquer cuidado. Esses terrenos geralmente ficam abandonados com 
crescimento de mato que pode virar abrigo de bandidos em seus crimes, abrigo de usuários de drogas, 
animais peçonhentos, entre outros problemas que afetam a população em geral. Exemplo nas figuras 3 
e 4 a seguir.
Figura 3 - Ano 2011.                                       Figura 4 – Ano 2015.                     

Fonte: Google Maps.
Há alguns proprietários para também camuflar essa especulação imobiliária muram seus terrenos, 

fazem uma calçada, mas, enfim, não o destinam corretamente, ficando esses lotes aumentando seu valor 
de acordo o tempo passa.

Decorre dessa maneira, um certo proveito adequado ao lote em está aumentando a cada dia mais 
a especulação imobiliária na cidade. Assim, é um meio de camuflar essa especulação, dando ensejo 
a elevação do valor do imóvel, ficando a espera desse aumento. Nesse sentido Souza e França ainda 
afirmam 

As transformações ocorridas na região central, principalmente o desenvolvimento do comércio, 
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ocasionando uma perda na qualidade devida, tendo em vista que essa sofreu com o aumento 
na circulação de veículos, poluição sonora e ambiental, levaram a uma dispersão das famílias 
de alto poder aquisitivo para os espaços mais distantes do centro, fomentando a formação de 
periferias altamente desiguais. (SOUZA e FRANÇA, 2011, p. ?)

Para Leite (2006), a ampliação urbana não acarretou somente a constituição de novos loteamentos, 
mas também existe uma modificação no uso e apropriação da área central, essa se tornando cada vez 
mais uma área comercial, ocorrendo valorização intensa do solo urbano agravado pela especulação 
imobiliária. Assim, a propriedade será determinada pelo poder econômico. A qualidade do ambiente a 
ser ocupado se dará de acordo o poder de aquisição do proprietário. Leite e Batista ainda prelecionam

O uso comercial do solo atua como um agente imobiliário direcionando as áreas de crescimento e 
de especulação. A partir de tal valorização a população que outrora residia ali, vê-se pressionada 
a vender sua propriedade residencial para o comércio atuante em tal área – caracterizando assim 
o que Corrêa denominou de invasão-sucessão. A população redirecionada tende ocupar as franjas 
da cidade que na maioria das vezes encontra-se sem condições básicas para abrigar a população; 
aumentando assim o processo de favelização. (LEITE e BATISTA [20??], p.?)

Segundo Leite (2006), o solo urbano passou a ter valor de mercadoria, estabelecido pelo direito 
à propriedade privada. O acesso do indivíduo à moradia será definido pelo seu poder aquisitivo, isto 
provocou a formação de áreas residenciais diferenciadas, ou seja, segregadas. Leite e Batista apregoa 

A cidade atual sofre um processo de (re) estruturação espacial oriunda das mudanças econômicas, 
sociais e do espraiamento da malha urbana. Diante de tal expansão a área central teve suas 
características modificadas tornando-se uma área estreitamente comercial, isso levou a população 
com maior poder aquisitivo transferir-se para a periferia. Outro fenômeno que pode ser percebido 
é a descentralização desta localidade, favorecendo assim a formação de novas centralidades, 
como os bairros Major Prates e Esplanada. (LEITE e BATISTA, 20??, p?)

Nessa acepção, Souza e França (2011) discorre em Montes Claros 

Ocorreu a intensificação da especulação imobiliária em algumas áreas que se tornaram 
supervalorizadas e pouco acessíveis para a grande maioria da população. Os assentamentos 
precários multiplicam-se e ocupam, em geral, terrenos onde a especulação imobiliária não ocorre, 
como: as encostas de morro, áreas inundáveis, que cada vez mais expandem em direção à zona 
rural desprovida dos aspectos que caracterizam a urbanidade. (SOUZA E FRANÇA, 2011, p.)

Assim, verifica-se em Montes Claros é corriqueiro a prática da especulação imobiliária pelo 
próprio costume motivado pelo crescimento histórico da cidade.Esse modo de deturpar a função social 
da terra urbana afeta o pleno desenvolvimento do município. 

Isso, a especulação imobiliária, tende a ter como reflexo o aumento das desigualdades sociais 
entre os cidadãos montesclarenses devido a segregação dos polos habitacionais, aumentando os bairros 
afastados que se multiplicam e a maioria destes carece dos serviços prestados pelo Poder Público.

LEGISLAÇÃO MONTESCLARENSE FRENTE À ESPECULAÇÃO DE IMÓVEIS

Como discutido, dispõe o artigo 182 §2º da CRFB/88 da propriedade urbana exercer sua função 
social no momento em que cumpre às condições fundamentais de ordenação da cidade expressas no 
plano diretor.

Tal artigo prescreve a exigência do plano diretor em cidades do porte de Montes Claros. Como 
instrumento da política urbana, exige o plano diretor citadino seja atualizado a cada dez anos, para 
atender as necessidades que surgirem ao longo do tempo na cidade, ou seja, adequar à realidade da 
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cidade.
Assim, Montes Claros não deixa em falta quanto ao seu plano diretor, pois possui em sua 

carga legislativa, mesmo desatualizado, o seu plano com última atualização do ano de 2001. Essa Lei 
Municipal nº 2.921 de 27/08/2001 fora um meio de nortear o crescimento da cidade. Entretanto, como 
analisa Pereira

No caso de Montes Claros, o atual Plano diretor aprovado e vigente foi elaborado com base em 
outros municípios, sem considerar a realidade da sociedade montes-clarense. É, em síntese, um 
instrumento influenciado por uma visão urbana técnico-racional, sem a preocupação de integrar 
as dimensões sociais e culturais como preconiza Estatuto da Cidade. (PEREIRA, 2010, p. ?) 

Nesse caso, é verificável o plano diretor da cidade de Montes Claros mostra-se superficial em 
vários de seus aspectos, pois não há uma verdadeira adequação a realidade social da população montes-
clarense na atualidade, pois já conta com mais de dez de sua última atualização.

Entretanto, está em tramitação na Câmara de Vereadores do município uma atualização do Plano 
diretor de Montes Claros. Esse projeto está passando por todas as etapas previstas no ordenamento 
jurídico para essa atualização.

Contudo, mesmo o plano diretor montesclarense possua suas irregularidades, este prescreve 
sobre os instrumentos para promover a função social da cidade, qual seja nesse momento, a falta de 
destinação correta para propriedade, aqui chamada de vazio urbano. E, essa função social ou finalidade 
social tem como um de seus meios de ser deturpada a especulação imobiliária. 

Nessa Constante especular imobiliariamente não é ato de não ser observado por quem tem o 
dever de zelar pelo pleno desenvolvimento da cidade, a municipalidade.  Cabe ao Gestor Público da 
cidade aplicar sanções aos proprietários que cometem especulação imobiliária. E um dos modos de se 
fazer isso é através do IPTU progressivo no tempo, tendo aí um tributo com a função extra fiscal. 

Está no artigo 73 do plano diretor do município a previsão do IPTU progressivo no tempo. 
Art. 73 - O Município deve exigir, nos termos fixados em lei específica, que o proprietário do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado promova seu adequado aproveitamento, sob 
pena de aplicar os mecanismos previstos no art. 182 parágrafo quarto, da Constituição Federal, 
respeitados os termos da lei federal que regulamente esse dispositivo e lhe dê eficácia.
Parágrafo Único - O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU – Progressivo somente poderá 
ser aplicado nas áreas definidas em conformidade com o art. 55, em terrenos que tenham mais de 
5.000 m2 (cinco mil metros quadrados), salvo se a lei federal citada no caput fixar outro limite. 
(MONTES CLAROS, Lei nº 2.921/01, art. 73)

Assim, estatui o plano diretor da cidade de Montes Claros em seu art. 73 da lei municipal nº 
2.921/01, o poder público municipal deve exigir, nos termos definidos em lei específica promulgada pelo 
município, o proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado proceda ao seu 
adequado aproveitamento, sob pena de aplicar os mecanismos previstos no art. 182 §4º da CRFB/88. Tal 
artigo refere-se a todas as áreas existentes na cidade.

Todavia, dispõe o artigo 55 do plano diretor que é referido no parágrafo único do artigo 73:
Art. 55 - Identificar as áreas que, além de possuírem condições favoráveis de topografia, 
acessibilidade e infra-estrutura, possam ser configuradas como centros de polarização regional 
ou municipal.
Parágrafo Único - Deve-se permitir maior adensamento demográfico e maior verticalização nas 
áreas referidas no caput. (Lei nº 2.921/01, art. 55)
 

Ademais, se o vazio urbano estiver localizado em área de centros de polarização regional ou 
municipal, esta aplicação do IPTU progressivo no tempo deverá se dá em áreas com terreno acima de 
5.000 m². 

Porém, infelizmente há um entrave na aplicação desse IPTU progressivo no tempo em Montes 
Claros, visto que, necessário é, a promulgação de lei específica que norteie o Poder Público a executar 
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esse instrumento da política urbana, o que até o presente momento não existe. Sem tal lei, ineficaz se 
torna o estabelecido no plano diretor citadino.

Mesmo que tenha o IPTU progressivo previsto na normativa geral, a própria normativa, qual seja 
o plano diretor, impõe a promulgação de lei específica sobre a aplicação do instrumento em questão.

A informação que se tem e o que se faz normalmente pela Prefeitura Municipal de Montes Claros, 
visando incentivar os proprietários de vazios urbanos, é conceder descontos no Imposto de propriedade 
predial e territorial urbano- IPTU. São incentivos fiscais sobre o valor do IPTU quando o proprietário em 
seu terreno fizer as seguintes benfeitorias: murar o lote (desconto de 20%), b) houver passeio (desconto 
10%) e quando houver muro e passeio (desconto de 30%).

Entretanto, mesmo com esses incentivos fiscais os vazios urbanos pela cidade continuam a 
existir, pois torna-se apenas um meio de camuflar a especulação imobiliária, pois o proprietário do 
terreno constrói o muro, mas não o destina, ficando esse lote vazio pela cidade.

Com a aplicação do IPTU progressivo no tempo essa questão dos vazios urbanos pela cidade 
iria ser resolvida em grande parte. Isso, pois interfere na condição econômica do cidadão proprietário do 
bem ocioso.  Este proprietário se ver estimulado a promover a adequação de seu terreno como determina 
a lei para que não continue a sofrer a penalidade de pagar a mais o tributo municipal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão da aplicação do princípio da função social entre as políticas públicas de desenvolvimento 
urbano foi um grande avanço para o desenvolvimento das cidades. Sem a inclusão desse princípio na 
CRFB/88 não haveria a oportunidade de um desenvolvimento urbano sustentável, comprometendo-se 
assim o progresso social das cidades. 

O proprietário agora deve usar e desfrutar do seu bem, mas exercendo esse direito em prol da 
coletividade, dando uma correta destinação ao imóvel que lhe pertence. Assim, a prática da especulação 
imobiliária em Montes Claros vem a ser um gravame para o pleno desenvolvimento urbano da cidade, o 
que configura um meio de deturpar essa função social da propriedade apregoada constitucionalmente. 

Contudo, instrumentos municipais devem ser usados para conter essa prática da especulação 
urbana, sendo que o plano diretor prevê isso. Nesse caso, um dos instrumentos que verificados é o IPTU 
progressivo, pois lida diretamente com a situação financeira do proprietário, o que o estimula a não 
praticar essa especulação, motivado pelo pagamento a mais que nesse caso iria se operar imposto pelo 
município. 

Entretanto, não há ainda previsão legal de aplicação desse IPTU progressivo no tempo, pois 
ainda não existe lei específica municipal que regularmente essa aplicação como prevê o plano diretor da 
cidade. 

Assim, se houvesse a aplicação da IPTU progressivo no tempo pelo Poder Público montesclarense, 
seria um meio de forçar o proprietário a dar uma correta destinação a seu bem imóvel, pois funcionaria 
como sanção a sua conduta de especular.

Portanto, sem o uso do instrumento tributário para finalidade não-arrecadatória, mas desestimulante 
da prática em questão que é a especulação imobiliária, vários vazios urbanos continuam espalhados pela 
cidade, interferindo no pleno desenvolvimento urbano de Montes Claros, deturpando a função social 
prevista na Carta Magna de 1988.
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