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Resumo 
 
 
 
 
 
 

 
Esta tese examina o tema da recuperação de mais-valias 

fundiárias urbanas, situando-o como campo de investigação 
multidisciplinar e mapeando seu entendimento no contexto latino-
americano. O trabalho identifica relações entre o diagnóstico da 
debilidade na implementação de instrumentos de política urbana 
associados ao tema na América Latina e o das ambigüidades em sua 
interpretação, investigando a existência de um hiato entre o 
reconhecimento abstrato do tema e sua apropriação concreta na 
região. A reflexão sobre essa questão é acompanhada da proposição 
de uma estrutura abrangente de análise que venha contribuir para 
preencher o hiato entre essas duas formas de representação do tema 
e para estruturar o desenho dos instrumentos e práticas a ele 
associados nos países da América Latina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 



 
 
 

 
 
 
 
This thesis examines the theme of urban land value recapture, 

placing it as a multidisciplinary research issue and mapping its 
understanding in the Latin American realm. The work identifies the 
relationship between the diagnosis of debility in the implementation 
of urban policy instruments associated to the theme in Latin 
America and the ambiguities in its interpretation, analyzing the gap 
between the abstract perception of the theme and its concrete 
appropriation. The reflection upon this issue is combined with the 
proposition of a comprehensive analytical framework that can 
contribute to bridge the gap between these two forms of 
representation of the theme and, at the same time, to  structure the 
instruments and practices associated to it in Latin American 
countries.  

 



 
 
 
 

“- Poderia me dizer para que lado devo ir? 
- Isso depende muito de onde você quer chegar. 
- Não me importo muito… 
- Neste caso, pouco importa o caminho que você vai tomar. 
- … desde que eu chegue em algum lugar, explicou Alice. 
- Oh, com certeza você chegará - disse o Gato - desde que  
caminhe por tempo suficiente.” 
     Lewis Carroll - No País das Maravilhas  
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Introdução 
 

 

 

Apresentação 

 

A apropriação privada das mais-valias fundiárias urbanas é apontada de forma 

recorrente como questão central na literatura que examina os problemas associados ao 

processo de urbanização na América Latina. Estudos e diagnósticos convergem, há pelo 

menos duas décadas, para a necessidade e a oportunidade da utilização de instrumentos para a 

recuperação, pelo setor público, das mais-valias fundiárias geradas em decorrência de sua 

atuação. A questão atravessa distintas aproximações, estando presente na literatura acadêmica, 

em documentos oficiais e de políticas, em diagnósticos técnicos, em recomendações de 

organizações governamentais e em outros manifestos.1

A recuperação de mais-valias fundiárias, no entanto, parece permanecer mais no plano 

das intenções ou da retórica do que impulsionar o desenvolvimento de políticas. Ao passar do 

reconhecimento do tema ao mapeamento de suas manifestações na aplicação de instrumentos 

de recuperação, o que se observa é uma certa diluição da reconhecida importância do tema, 

conformando um hiato entre esses dois planos de representação. 

De fato, uma avaliação da trajetória histórico-institucional dos instrumentos de 

recuperação de mais-valias fundiárias na América Latina permite resgatar como eixo comum 

em diversos países um processo de concepção, institucionalização, regulamentação e 

aplicação desses instrumentos que é marcado por um quadro de forte fragilidade. Como 

conseqüência, a debilidade na implementação de instrumentos de recuperação de mais-valias 

fundiárias torna-se uma das características predominantes que o tema assume na região. Esse 

quadro de fragilidade é também definido por uma série de ambigüidades que permeiam todo o 

processo de apropriação do tema na região, envolvendo desde a interpretação de conceitos 

                                                 
1 O Trabalho Programado1, “Processos de valorização fundiária urbana (no Brasil): seleção e revisão da bibliografia”, 
realizado como parte dos requisitos do doutorado (apresentado em abril de 1997), percorre na literatura brasileira sobre 
mercados de terras urbanas esta questão central. A questão foi depois generalizada para a situação latino-americana (vide 
mais abaixo em Metodologia e Base Documental). 
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fundamentais necessários para a elaboração dos instrumentos até a interpretação das razões 

para a debilidade em sua implementação.2  

O hiato existente entre a avaliação consensual da importância do tema e a fragilidade 

de sua concretização na implementação de instrumentos de recuperação de mais-valias 

fundiárias, na América Latina, tem sido justificado por razões variadas que vão do âmbito 

técnico ao político, passando por questões de natureza econômica, legal e cultural. 

Aparentemente, o tema se desdobra em diferentes facetas que acabam por fragmentá-lo em 

uma multiplicidade de manifestações que só podem ser entendidas quando abordadas em sua 

especificidade. 

Em cada uma dessas manifestações, porém, permanecem aquelas características 

fundamentais da debilidade na implementação dos instrumentos e das ambigüidades em sua 

interpretação. A permanência dessas características aponta para a necessidade de uma melhor 

compreensão do tema em sua totalidade. Esta tese, que tem como objetivo central avançar 

nessa compreensão, toma aquelas características como ponto de partida e como elementos de 

resgate da unidade da temática concernente à recuperação de mais-valias fundiárias urbanas. 

 

Motivação  

 

A recuperação de mais-valias fundiárias urbanas decorrentes da atuação do Estado, na 

América Latina, é tida genericamente como um tema que tem papel importante a desempenhar 

na reorientação do processo de urbanização na região, estando na ordem do dia das 

recomendações de políticas e programas de desenvolvimento urbano. Essa relevância atual é 

também representada pela proliferação dos debates e projetos sobre a elaboração e aplicação 

de instrumentos especificamente destinados à recuperação de mais-valias fundiárias que 

venham apoiar o aprimoramento da capacidade de gestão e planejamento do desenvolvimento 

das cidades latino-americanas. 

Este debate, porém, é em geral focalizado em questões específicas, sendo muito 

escassas as iniciativas que abordem de modo mais integral as questões que o tema da 

recuperação de mais-valias fundiárias urbanas envolve. Sendo o tema reconhecido como de 

grande complexidade e amplitude, ele é objeto, no mais das vezes, de visões parciais que 

buscam dar-lhe concretude em programas orientados setorialmente ou dirigidos especialmente 

                                                 
2 No Trabalho Programado 2, “Recuperação de mais-valias na América Latina: debilidade na implementação, ambigüidades 
na interpretação”, também requisito do doutorado (apresentado em junho de 1997), a experiência latino-americana é 
sistematizada em uma primeira aproximação, sendo definidas essas características predominantes.   
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a manifestações determinadas. O tema, em seu aspecto conceitual e mais abrangente, 

permanece latente nessas iniciativas, e não tem sido objeto de estudos mais inclusivos. 

Meu interesse pelo tema como campo de investigação específico, consoante com os 

propósitos mais gerais da realização de uma pesquisa de doutorado enfocando as relações 

entre o funcionamento do mercado de terras urbanas e a elaboração de instrumentos de 

intervenção urbana, foi motivado pela participação em um projeto promovido pelo Lincoln 

Institute of Land Policy, denominado “Value Capture in Latin America”. Nesse projeto, cujo 

objetivo era introduzir o tema na agenda de pesquisa na região, foram selecionados 

inicialmente doze países latino-americanos, sendo escolhido em cada um deles um autor 

nacional para realizar ensaio sobre o tema em seu país3, e me coube, a princípio, apresentar o 

caso brasileiro.  

Ao objetivo inicial de minha participação, de colocar em perspectiva a experiência 

brasileira com instrumentos de intervenção sobre o mercado de terras urbanas, começaram a 

se somar outros fatores que me levaram a identificar uma abordagem latino-americana do 

tema como uma enorme oportunidade acadêmica e intelectual. Em primeiro lugar, ficou claro, 

desde a primeira reunião do grupo e da apresentação das primeiras versões esquemáticas, que 

estávamos muito aquém do que se poderia esperar em relação à importância atribuída ao tema, 

ainda que de forma genérica, na literatura latino-americana.  

Ademais, as dificuldades em recortar o tema, em selecionar as principais questões envolvidas, 

em identificar manifestações concretas representativas, eram inconsistentes com a 

representatividade do grupo constituído de especialistas em estudos sobre mercados de terra 

urbana.4  

 

Propus-me então a produzir uma primeira sistematização do material e das 

informações que foram sendo aportados ao projeto, e a começar a mapear as questões 

envolvidas, o que me colocou diante de outros importantes fatores de motivação. Por um lado, 

                                                 
3 Os países e autores inicialmente envolvidos neste projeto coordenado por Martim Smolka foram Argentina (Nora 
Clichevsky), Brasil (Fernanda Furtado), Chile (Francisco Sabatini), Colômbia (Samuel Jaramillo), Cuba (Ricardo Nuñez), 
Equador (Diego Carrión), México (Manuel Perló), Nicarágua (Ninette Morales), Paraguai (Pedro Abramo), Peru (Julio 
Calderón), El Salvador (Mario Lungo) e Venezuela (Alberto Lovera). Além dos ensaios, o projeto foi desenvolvido com a 
realização de reuniões para discutir questões pertinentes e avançar na compreensão do tema nos distintos países. Foram 
realizadas reuniões com (quase) todos os participantes em março e setembro de 1996, janeiro e abril de 1997. Posteriormente, 
houve algumas substituições de países e autores envolvidos. Os ensaios encontram-se em processo de rvisão final pelos 
autores.   
4 Os autores foram identificados inicialmente como especialistas para participar de outro projeto do Lincoln Institute, sobre o 
Funcionamento do Mercado de Terras Urbanas na América Latina. Naquele projeto, em que Martim Smolka acumulava as 
funções de coordenador e autor do caso brasileiro, participei como assistente geral de pesquisa e fui responsável pelo 
levantamento bibliográfico latino-americano. 
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em uma busca mais sistemática de referências bibliográficas específicas, foram identificados 

raros trabalhos com balanços latino-americanos ou que abordassem situações e experiências 

paralelas entre países da região. Por outro lado, a sistematização permitiu a identificação de 

uma série de regularidades, muitas vezes não suspeitadas pelos participantes, nas experiências 

dos distintos países, e a permanência das debilidades na implementação desses instrumentos e 

das ambigüidades na interpretação associadas. Esses fatores, somados ao foco uniforme em 

instrumentos muito similares, consolidavam a existência de um campo de investigação do 

tema a ser delimitado para a América Latina.  

Nos escassos estudos específicos encontrados para o caso latino-americano, o tema era 

reduzido à aplicação (e seus problemas) da contribuição de melhoria e similares, em contraste 

com a extensa bibliografia sobre o tema desenvolvida nos Estados Unidos e em outros países, 

à qual tivemos acesso complementarmente a partir de trabalhos desenvolvidos no Lincoln 

Institute.5 Um exame dessa bibliografia internacional possibilitou o reconhecimento da 

complexidade do tema, de modo geral, e também o reconhecimento de dificuldades em 

adaptar para o caso latino-americano muitos dos conceitos associados às situações 

estrangeiras. Essas dificuldades, quando colocadas lado a lado com o crescente interesse na 

região por instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias urbanas, evidenciaram a 

necessidade da construção de marcos para a análise do tema na América Latina. 

A decisão de me concentrar nessa abordagem, se teve o seu lado de constituir-se como 

uma oportunidade a ser aproveitada, teve também, em certa medida, uma parcela de frustração 

envolvida. Uma idéia inicial, a de mapear possibilidades e desafios de projetos mais atuais (de 

fronteira) que começam a ser gerados em diversos países da América Latina, teve que ser 

postergada. Mais que a impossibilidade de acumular tarefas, essa decisão passou pelo  

reconhecimento de que uma melhor compreensão das bases do tema e sua organização é uma 

condição necessária para uma estruturação do universo de questões envolvidas nessas 

iniciativas. 6

 

                                                 
5 O tema “Value Capture” é um dos principais eixos dos estudos desenvolvidos para o Lincoln Institute, abarcando a 
experiência americana em particular mas também estudos comparativos. No decorrer do curso de doutorado, tive a 
oportunidade de acessar a bibliografia européia através, principalmente, da revisão de toda a coleção da Revista Études 
Foncières, então disponível no NERU. Meu contato com essa e outras bibliografias se deu no âmbito do curso “Política 
Imobiliária Urbana Comparada”, ministrado pelo Prof. Emilio Haddad. 
6 Além de projetos como o do Porto Madero em Buenos Aires ou as Operações Urbanas brasileiras, incluem-se iniciativas 
que se constituem em uma apropriação mais complexa do tema, envolvendo a concertação dos diversos agentes envolvidos, e 
estabelecendo novos papéis para eles na mobilização de mais-valias fundiárias.  Um exemplo é o Programa Proriente 
elaborado pelo governo do Estado do México (GEM, 1997; Iracheta, 1998), que envolve a implantação de cinco novas 
cidades na zona oriental da Região Metropolitana da Cidade do México.  
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Objetivos 

 

As avaliações da experiência latino-americana com instrumentos de recuperação de 

mais-valias fundiárias têm sido, via de regra, associadas de forma mais imediata com a 

contribuição de melhoria e tributos similares desenvolvidos na região. Essa associação 

intuitiva, que percorre a literatura, permanece nos recentes ensaios elaborados sobre a 

apropriação do tema em vários países da região. Esses instrumentos, no entanto, têm em seu 

desenho latino-americano características que o colocam como um mecanismo facilitador do 

funcionamento do mercado imobiliário, situando-o em uma posição distante da base ética 

firmada para o tema da recuperação de mais-valias fundiárias, segundo a qual a apropriação 

privada dessas mais-valias é anti-social e, portanto, cabe ao poder público intervir no 

funcionamento do mercado para garantir a sua recuperação para a coletividade. 

Entre esses dois extremos, existe um vasto campo de inserção do tema na realidade 

latino-americana a ser reconhecido e mapeado, envolvendo desde instrumentos mais 

tradicionais como o imposto predial até uma série de iniciativas pontuais e localizadas, 

passando pelas tentativas de elaboração de novos instrumentos mais inclusivos. Uns como 

outros, em uma observação mais superficial, muitas vezes não são entendidos em suas 

conexões com o tema da recuperação de mais-valias fundiárias. Estabelecer as bases dessas 

conexões é um dos objetivos deste estudo. Para isso, definimos o objetivo mais geral da tese 

como o de avançar um arcabouço conceitual e analítico para o tema da recuperação de mais-

valias fundiárias urbanas que permita organizá-lo e entendê-lo em sua totalidade, 

possibilitando a estruturação e uma melhor avaliação de situações concretas, de manifestações 

e de iniciativas que não raro aparentam permanecer desconectadas ou independizadas do tema. 

O estudo do tema se justifica pelo reconhecimento de que ele atravessa todo o universo 

da política urbana, e diz respeito aos diferentes setores de governo. A importância do tema, 

porém, não está limitada ao seu potencial como coadjuvante em objetivos de políticas 

específicas, nem à resolução de uma questão ética. Compreendê-lo melhor, definindo mais 

claramente, no plano abstrato e na realidade latino-americana, as relações que se estabelecem 

entre os incrementos de valor da terra e a atuação pública, é um passo necessário para abordar 

de maneira mais integral um dos problemas fundamentais da urbanização latino-americana, o 
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de como financiar a provisão de infra-estrutura e serviços urbanos para a população de baixa-

renda.7

 

Metodologia e Base Documental 

 

A ampliação da abrangência do estudo, inicialmente previsto somente para o Brasil, 

para abarcar o caso latino-americano, importou o desenvolvimento de uma estratégia 

metodológica específica, que teve como importante variável a base documental e a literatura 

revisada e a selecionada para o estudo.  

O recurso utilizado em todas as etapas do desenvolvimento da tese foi o de selecionar 

uma quantidade limitada de referências que pudessem estabelecer os contornos das diversas 

questões que foram sendo elaboradas. O resultado desse procedimento se manifesta 

claramente no texto, que tem em certas partes uma aparência compartimentada, sendo em 

alguns trechos evidente a fixação em algumas referências determinadas. A utilização desse 

recurso de considerar a literatura em blocos, e de selecionar referências representativas, teve 

várias razões concorrentes. Essas razões, delineadas a seguir, possibilitam identificar as 

diversas etapas - parcialmente sobrepostas - do desenvolvimento dos trabalhos. 

Desde a primeira etapa de revisão da literatura brasileira, foi necessário lidar com 

estudos não específicos, de modo a definir o campo de investigação da recuperação de mais-

valias fundiárias urbanas a partir da literatura que enfocava os mercados urbanos de terras de 

modo mais geral. Desta forma, buscávamos reconhecer a abrangência do tema, em grande 

medida limitado na literatura mais específica a estudos legais, técnicos e econométricos sobre 

instrumentos particulares.  Esse passo indispensável, no entanto, teve como conseqüência a 

realização de adaptações, releituras e mesmo posteriores reduções, na medida em que certos 

textos não se dirigiam especificamente ao nosso objeto de estudo.  

Um exemplo da abrangência dessa literatura pode ser dado pela delimitação de nosso 

objeto a partir do caso brasileiro. Tomando como base nossa revisão e seleção dessa 

bibliografia8, o problema da apropriação privada de mais-valias fundiárias urbanas 

                                                 
7 Nos ensaios promovidos pelo Lincoln Institute sobre o funcionamento dos mercados de terra urbana, cada autor enfoca, em 
seu país, uma questão que considere essencial (incluindo facetas como a segregação sócio-espacial ou a reforma do Estado) O 
grupo de trabalho constituído em torno do projeto identificou como questão central que percorre os diversos ensaios o acesso 
à terra servida pela população de baixa-renda. 
8 A seleção brasileira foi realizada em etapas. Inicialmente, foram selecionados cerca de cinqüenta textos representativos do 
estado da arte sobre o funcionamento do mercado de terras no Brasil, para uma bibliografia anotada. Desses, foram então 
filtrados 16 textos que marcaram uma época de efervescência do tema dos mercados de terra urbana no Brasil. Esses textos, 
que incluem de trabalhos conceituais a estudos aplicados, passando por pesquisas institucionais, avaliações oficiais e 
manifestos políticos, foram tomados como representativos da relação entre diversas manifestações do funcionamento do 
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decorrentes da atuação do Estado é associado, na literatura, a fenômenos espaciais como a 

expansão descontrolada e desmesurada da malha urbana, à manutenção dos vazios urbanos, e 

à existência de áreas centrais prematuramente deterioradas, bem como a manifestações da 

estruturação sócio-espacial como a segregação residencial e a dicotomização entre núcleos 

equipados e periferias desassistidas. A magnificação de problemas como as más condições de 

vida da população de baixa-renda, os altos custos do desenvolvimento urbano, a crescente 

deficiência de habitação popular, a concentração de renda da população, são analisadas a 

partir dos amplos graus de liberdade dos agentes detentores da terra, na captura de 

valorizações socialmente produzidas. Distorções sócio-econômicas e sócio-políticas, como a 

informalização do acesso à terra e à moradia, e a exclusão social, também são entendidas 

como magnificadas pela captura de valorizações fundiárias que caberiam à coletividade. 

Na abordagem das questões que surgiam a partir do reconhecimento desse universo, 

buscamos uma aproximação mais restrita a certos temas mais amplos associados ao processo 

de urbanização, como por exemplo a ação do Estado e o papel da propriedade imobiliária. 

Esses temas, bem como outros problemas genéricos como a ambigüidade e a arbitrariedade na 

aplicação da lei, são enfocados a partir das especificidades que adquirem em relação ao tema 

da recuperação de mais-valias fundiárias.  

 

Para a generalização de nosso objeto e da questão central da tese para o caso latino-

americano, com base em uma bibliografia definida de maneira similar ao caso brasileiro, 

recorremos a vários procedimentos: uma consulta mais genérica da bibliografia latino-

americana, a seleção da literatura sobre mercados de terra urbana que abordava questões 

conceituais em sua especificidade latino-americana, estudos comparados sobre mercados de 

terra na América Latina, consulta direta aos autores envolvidos nos projetos do Lincoln 

Institute e entrevistas específicas.9

Com o acesso a essa literatura, foi possível identificar uma série de ambigüidades mais 

gerais e comuns a distintos países latino-americanos na interpretação das relações entre o 

funcionamento do mercado urbano de terras e a apropriação privada de mais-valias fundiárias 

                                                                                                                                                         
mercado urbano de terras e a apropriação privada dos incrementos de valor da terra resultantes da atuação do Estado. São 
eles: Sayad (1977), FUNDAP (1978), PLAMBEL (1978), ASTEL (1978), Abreu (1987), Bolaffi (1979), Bonduki e Rolnik 
(1979), CNDU (1980), Santos (1980), Bolaffi (1980), Campanario (1981), Smolka (1981), Vetter e Massena (1981), Haddad 
(1982), CNBB (1982) e CEPAM (1982). 
9 O acesso mais genérico à bibliografia foi iniciado por minha seleção pessoal em bibliotecas e livrarias de centros de estudos 
urbanos, ou mais gerais, latino-americanos (por exemplo CIUDAD e PGU em Quito; IIED e CEUR em Buenos Aires; 
CEPAL, PUC e SUR em Santiago, etc.); foram também consultados acervos pessoais (por exemplo de Nora Clichevsky, de 
Samuel Jaramillo, de Pablo Trivelli, de Teolinda Bolívar, de Gustavo Riofrio, etc.).   
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urbanas. Ao mesmo tempo, o desenrolar do projeto latino-americano sobre o tema permitiu 

sistematizar um conjunto importante de informações específicas e relatos de experiências 

nacionais para identificar a debilidade na implementação de instrumentos de recuperação de 

mais-valias fundiárias na região. Esses ensaios, e alguns textos representativos da experiência 

latino-americana, foram tomados como base bibliográfica para a abordagem das situações 

concretas nos diferentes países. A identificação e o mapeamento de uma série de regularidades 

entre essas experiências contou com o aporte de informação complementar dos autores desses 

ensaios, na medida em que um corpo de literatura específico ainda está por ser organizado10.  

Para abordar as ambigüidades específicas relacionadas ao hiato entre a compreensão 

do tema e a elaboração (e o reconhecimento) de instrumentos de recuperação de mais-valias 

fundiárias, partimos para o exame de como esse processo se desenvolve na experiência 

estrangeira, buscando estudos mais abrangentes e, nesse caso, especificamente voltados para o 

desenvolvimento desses instrumentos, suas características e tendências.        

Em seguida, buscamos identificar na literatura referências, voltadas para a situação 

latino-americana, mais genéricas no desenvolvimento desses instrumentos e que estivessem 

centradas em teses mais fortes e mais marcantes que permitissem uma abordagem mais 

elucidativa das debilidades e ambigüidades específicas da apropriação do tema da recuperação 

de mais-valias fundiárias na região. No exame aprofundado dessas referências buscamos 

estabelecer relações entre as debilidades e as ambigüidades, utilizando o diagnóstico das 

principais debilidades na literatura específica como pivô de análise para a identificação das 

principais ambigüidades na interpretação do tema. 

Um procedimento similar foi utilizado no mapeamento de marcos teóricos e na 

construção de um arcabouço conceitual e analítico, dada a indisponibilidade de paradigmas 

específicos reconhecidos para a abordagem ao tema. O mesmo sucedeu na abordagem de 

experiências concretas, incluídas a partir de um exame seletivo de situações significativas e 

elucidativas da apropriação e do desenvolvimento do tema na região. No caso específico 

colombiano, cuja experiência se destaca e é objeto de maior atenção na literatura, foi realizada 

                                                 
10 Essa importante tarefa de organizar a literatura específica - selecionar, avaliar e classificar conjuntos de documentos 
oficiais e de iniciativas associadas ao tema - passa pelo reconhecimento, delimitação e mapeamento do próprio tema, nosso 
principal objetivo, o que nos levou a fazer uso dessa estratégia de aproximação. No decorrer do projeto e da composição dos 
ensaios, para os quais foi definido pelo conjunto dos autores um índice comum, foi solicitada a colaboração dos participantes 
em diversos momentos no sentido de incluir experiências relacionadas a questões específicas que surgiam e/ou a avançar 
hipóteses que permitissem explicar situações específicas.    
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uma pesquisa documental complementar que em grande medida reproduziu os mesmos 

procedimentos.11     

Em resumo, cada uma dessas tarefas, que se identificam com os capítulos organizados 

para a apresentação da tese, conforma blocos de referências que foram utilizadas para elaborar 

questões ou pontos específicos. Em cada um desses blocos, a literatura não é exaustiva, mas 

seletiva, e esta seleção foi orientada pelo propósito de mapear as questões essenciais que 

percorrem o tema. A interação desses diversos blocos é dada pela interseção entre essas 

questões que, em seu conjunto, definem a recuperação de mais-valias fundiárias na América 

Latina como campo de investigação. 

 

Organização da exposição e descrição dos capítulos   

 

O estudo é desenvolvido a partir de três níveis seqüenciais de aproximação ao tema. A 

primeira identifica como o tema se apresenta e é reconhecido. A segunda define bases 

conceituais e elabora marcos para a organização e análise do tema. A terceira avalia a 

apropriação latino-americana do tema à luz do mapeamento e da organização propostas.  

 

 

A organização da exposição resgata em linhas gerais esse processo de apreensão do 

tema, sendo composta de três subgrupos de capítulos que em essência representam esse 

processo: a) o primeiro capítulo, b) o segundo e o terceiro capítulos, e c) o quarto e o quinto 

capítulos. 

Nesta seqüência, o Capítulo I apresenta e atualiza o debate sobre as dificuldades e 

obstáculos na apropriação do tema e no desenvolvimento e aplicação de instrumentos 

associados à recuperação de mais-valias fundiárias na América Latina. O reconhecimento e 

exame desse debate, com o mapeamento do emaranhado de questões e mediações envolvidas, 

toma como ponto de partida a debilidade na implementação de instrumentos, para relacioná-la 

às ambigüidades na interpretação do tema, passando por uma crítica à avaliação orientada pelo 

                                                 
11 A aproximação ao caso colombiano teve como ponto de partida minha participação em alguns seminários promovidos pelo 
governo nacional da Colômbia, no âmbito da elaboração do novo instrumento denominado Participación en las Plusvalías. 
Foi fundamental, nesse caso, o acesso ao acervo privado de Carolina Barco de Botero, envolvida com a experiência 
colombiana desde sua avaliação da Contribución de Valorización em 1974, e coordenadora do projeto para a elaboração do 
novo instrumento, em convênio com o Programa de Gestão urbana das Nações Unidas, entre 1993 e 1996. A partir da 
consulta a seus arquivos pessoais pude mapear o conjunto de documentos necessários, além de identificar as pessoas e 
instituições envolvidas, para estruturar o caso colombiano. 
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paradigma neoclássico e pelas dificuldades da transposição imediata de conceitos associados 

ao tema para a realidade latino-americana. 

 No Capítulo II, o tema é abordado de forma mais abstrata, sendo delimitadas as bases 

teóricas e definidos os marcos conceituais para sua  organização e para a estruturação do 

conjunto de questões envolvidas na apropriação e desenvolvimento em geral e particularmente 

na situação latino-americana. A elaboração e o tratamento analítico dessas questões toma 

como ponto de partida uma abordagem semântica, em que diversas denotações do significado 

das palavras e expressões que representam o tema são examinadas. 

O Capítulo III trata de elaborar elementos para a construção de uma ponte entre o 

reconhecimento do tema e sua concretização na elaboração e aplicação de instrumentos na 

América Latina. O hiato existente entre essas duas formas de representação do tema é 

abordado em um nível intermediário de abstração, em que os elementos são elaborados e 

apresentados segundo sua concepção mais genérica e em relação às especificidades que 

adquirem na abordagem latino-americana. Os objetivos para a aplicação de instrumentos de 

recuperação de mais-valias fundiárias, e sua inserção em uma política fundiária urbana mais 

compreensiva, são tomados como eixo para a organização deste capítulo. 

No Capítulo IV é apresentada uma avaliação de manifestações concretas da 

apropriação do tema na realidade latino-americana. A abordagem é seletiva tanto em relação 

aos aspectos contemplados como no que se refere às experiências avaliadas, de modo que o 

capítulo não deve ser entendido como um exame em profundidade do caso latino-americano.  

O intuito é o de realizar um vôo sobre essa experiência à luz dos conceitos e elementos 

elaborados nos dois capítulos anteriores, detendo-nos, nesse percurso, em certas manifestações 

que consideramos representativas do caso latino-americano.  

Essas manifestações são completadas por uma avaliação da experiência colombiana, 

abordada em separado no Capítulo V. A abordagem específica, que se  justifica pelo amplo 

reconhecimento da Colômbia como caso paradigmático nas avaliações do tema e instrumentos 

associados na América Latina, não se constitui em uma descrição detalhada do histórico da 

evolução do tema na Colômbia. Essa evolução, porém, é essencialmente resgatada pela 

avaliação das diversas fases de aplicação da Contribución de Valorización e pelo exame da 

elaboração do novo instrumento de Participación en las Plusvalías. O capítulo enfoca uma 

série de ambigüidades que permeiam os processos de definição legal desses instrumentos, 

identificando e examinando razões para o seu surgimento e dissolução, permitindo requalificar 

a especificidade colombiana e contribuir para o entendimento do caso latino-americano. 
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Finalmente, o percurso realizado é recuperado na Conclusão, em que são sumariados 

os principais resultados de cada capítulo e são resgatados os eixos através dos quais a tese se 

desenvolve. Esses resultados são então colocados em perspectiva, situando a tese no campo do 

conhecimento específico e da prática cotidiana do planejamento e da política urbana, e 

sugerindo alguns passos seguintes para seu avanço.    

  

 
 
 

 



CAPÍTULO I

Debilidade na Implementação e 
Ambigüidades na Interpretação
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CAPÍTULO I 
Debilidade na Implementação e Ambigüidades na Interpretação  
 

 

1. Introdução 

 
Tomando a debilidade na implementação de instrumentos de recuperação de mais-

valias fundiárias na América Latina como uma das características capazes de sintetizar a 

trajetória do tema e de políticas correspondentes na região, precisamos explicitar a que se 

refere essa debilidade. Alternativamente, poderíamos chegar à constatação, para uma 

determinada região, de que o tema é débil em si, ou débil em relação a outras regiões do 

mundo, pelo fato de ser irrelevante ou não pertinente àquele caso particular.  

Esse, no entanto, não é o caso da América Latina, com a exceção de Cuba, nas três décadas 

limitadas pela revolução e pela queda do muro de Berlim1. Nos demais países, ao contrário, 

e mesmo em Cuba no período mais recente, vários fatores contribuem para a relevância do 

tema. Revisando a literatura sobre o estado da arte da recuperação de mais-valias fundiárias 

na América Latina, e de modo especial aquela que tem como foco os instrumentos 

tributários definidos como contribuições, podemos identificar diversos fatores concorrentes 

que justificam e magnificam o reconhecimento dessa debilidade. Um desses fatores se 

reporta ao desenvolvimento e à amplitude alcançada por esses instrumentos em outras 

realidades, e em particular nos países desenvolvidos. Outros se referem ao seu potencial 

como fonte alternativa de recursos, ou como instrumentos de planejamento e gestão dos usos 

do solo urbano. Outros, ainda, conduzem às razões de ordem ética ou de racionalidade 

econômica, que preconizam seu uso, ou mesmo às relativas à existência, na legislação da 

grande maioria dos países, de instrumentos legalmente constituídos com essa finalidade.  

Entendemos que todos esses fatores são importantes para uma abordagem mais 

inclusiva do tema. Para melhor organizar a questão, no entanto, nos pareceu adequado 

adotar inicialmente uma perspectiva mais restrita, selecionando alguns desses fatores, e a 

partir deles chegar aos demais. Assim, os outros fatores não estão sendo colocados em 

                                                 
1 O autor do ensaio cubano sobre o tema, no âmbito do projeto “Value Capture in Latin America” justifica a sua não 
pertinência no período: “O fato de que a quase totalidade do solo estivesse em mãos estatais constituiu um elemento que 
reforçava o absurdo da tentativa de capturar valores cuja decisão e realização cabia em última análise ao próprio Estado. 
Este não ganharia nada cobrando-se a si mesmo um preço ou renda; este processo portanto foi eliminado e conduziu a que 
o solo não fosse considerado um ativo contábil dentro do sistema empresarial estatal.” (Nuñez, 1998, p.8).    
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segundo plano: eles irão aparecer de forma recorrente no desenvolvimento do tema, e alguns 

serão desenvolvidos em tópicos específicos desta tese. 

Iniciamos a análise da debilidade a partir de sua definição em relação a duas 

características que podem ser tomadas como de uma relativa generalidade nos países da 

América Latina, e que tomamos aqui apenas em sua aparência mais evidente: por um lado, a 

carência de recursos suficientes para financiar a provisão de infra-estrutura e serviços 

urbanos e, por outro lado, a grande valorização fundiária nas cidades, associada ao processo 

de desenvolvimento urbano. Essas características, amplamente reconhecidas, têm servido de 

base para o desenvolvimento, por renomados autores, de argumentos que justificariam o uso 

de instrumentos contributivos de recuperação de mais-valias nos países da América Latina, 

imprimindo relevância à questão da debilidade na implementação desses instrumentos na 

região. 

Nosso objetivo é o de qualificar essa debilidade, como passo necessário para 

estabelecer relações entre a debilidade na implementação e as ambigüidades na 

interpretação. Vejamos, para isso, como são construídos esses argumentos para, a seguir, 

passarmos a uma análise mais cuidadosa de cada um deles, identificando as dificuldades que 

se apresentam, na América Latina.  

Primeiramente, a debilidade constatada é referida à escassez de recursos públicos 

para responder de forma adequada ao rápido crescimento urbano, e ao potencial desses 

tributos contributivos como fonte de recursos adicionais. O argumento de Doebele (1977) é 

capaz de representar essa linha de entendimento: “Essas contribuições têm como objetivo 

tornar auto-financiável a provisão de serviços urbanos nas cidades dos países em 

desenvolvimento, reduzindo a carga do sistema geral municipal de tributação. Diminuindo 

esses constrangimentos financeiros, a contribuição de valorização tem o potencial, nessas 

cidades, de facilitar a provisão de infra-estrutura urbana em quantidade e ritmo 

comensuráveis com seu rápido crescimento.” (Doebele, 1977, p.2) 

Em segundo lugar, a debilidade reporta-se à idéia de que em um ambiente em que a terra 

servida por infra-estrutura é escassa, como é o caso geral na América Latina, a valorização 

gerada por um investimento público em infra-estrutura é usualmente maior que o custo do 

investimento que beneficia aquela terra. Nessa situação, a obra em questão deve ser, em 

teoria, auto-financiável. A racionalidade econômica dessa proposição e os problemas de sua 

adequação para o caso latino-americano são avaliados por Shoup (1994), que argumenta que 

a debilidade na implementação de instrumentos que permitam mobilizar mais-valias 
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fundiárias para financiar esses investimentos é neste caso uma anomalia, na medida em que 

o seu uso seria algo individualmente lucrativo e, ao mesmo tempo, socialmente desejável. 

Shoup formaliza o reconhecimento dessa anomalia com a seguinte questão: “Por que é tão 

difícil financiar infra-estrutura pública que incrementa o valor da terra servida em muito 

mais que o custo da infra-estrutura em si?” (Shoup, 1994, p.236). 

Em ambos os casos, a debilidade é referida primeiramente aos instrumentos 

tributários de natureza contributiva e, em especial, à contribuição de melhoria. É necessário 

observar, porém, que a recomendação da contribuição de melhoria, e o posterior 

reconhecimento da debilidade em sua implementação, está associada a uma debilidade 

anterior, que se refere às dificuldades existentes no sistema tributário tradicional, de 

natureza impositiva, e mais especificamente em relação ao imposto predial, em prover os 

recursos necessários para o desenvolvimento urbano nos países latino-americanos. 

Neste capítulo, vamos examinar em detalhe cada um desses argumentos. Ao 

questioná-los, buscamos qualificar a debilidade na implementação desses instrumentos 

contributivos usualmente associados à recuperação de mais-valias fundiárias. No percurso, 

em que são mapeadas as questões que surgem na abordagem ao tema, transparecem 

importantes ambigüidades em sua interpretação, permitindo estabelecer relações entre esses 

dois traços característicos da apropriação e do desenvolvimento do tema na região latino-

americana.  

 

 

2. Debilidade em relação às necessidades fiscais 

  
2.1 Introduzindo a questão: a incapacidade fiscal do Estado 

 

A proverbial incapacidade do setor público latino-americano em seus diversos papéis 

aparece como característica recorrente em inúmeros aspectos do desenvolvimento social. No 

campo mais específico da política urbana e fiscal imobiliária, é corriqueiro relacionar 

diretamente esta incapacidade ao rápido processo de urbanização da região. É comum a 

referência, neste campo, a um Estado cuja atuação é pautada por “apagar incêndios” ou por 

“correr atrás dos processos”. A permanência de uma situação de deficiência garantiria, 

assim, a perenidade desta manifestação.  
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Jaramillo (1992) oferece uma interpretação mais consistente para a relação entre a 

incapacidade do Estado e a rapidez do crescimento urbano, ao incluí-los em um conjunto de 

fenômenos que têm um papel estruturador na urbanização latino-americana, estabelecendo a 

associação entre esses fenômenos a partir da acumulação capitalista periférica. No que se 

refere mais especificamente ao nosso tema, o mesmo autor reconhece uma importância 

especial à debilidade do aparato estatal, em seus diversos níveis, mas especialmente no nível 

local, no delineamento de diversas peculiaridades no funcionamento do mercado de terras 

urbanas na América Latina e na configuração sócio-espacial das cidades da região 

(Jaramillo, 1997).  

Para qualificar essa debilidade, que envolve de maneira combinada os setores fiscal, 

regulatório e coercitivo, vamos aqui nos concentrar nos aspectos mais especificamente 

relacionados ao desenvolvimento do tema da recuperação de mais-valias fundiárias. Entre 

esses aspectos, ressalta a insuficiência dos impostos imobiliários locais.   

 

2.2 A debilidade do imposto predial na América Latina  

 

A arrecadação local com o imposto predial é insuficiente 

Existe uma vasta e já tradicional literatura sobre os sistemas de tributação à 

propriedade imobiliária nos países em desenvolvimento em geral e na América Latina em 

particular, que em boa parte sintetiza ou avalia estudos promovidos por agências  

multilaterais 2. Nesses estudos, é amplo o consenso de que os impostos sobre a propriedade - 

e em especial o que conhecemos como imposto predial, que vem a ser a referência básica 

nesses trabalhos - são muito baixos. Esse é tanto o resultado de investigações realizadas em 

países específicos ou grupos de países, como o ponto de partida para a proposição de 

reformas, nesses países, do sistema impositivo de base patrimonial, e notadamente do 

imposto predial. 

Mais uma vez nos defrontamos com a mesma pergunta anteriormente feita sobre a 

debilidade dos instrumentos de recuperação de mais-valias: o imposto predial é baixo em 

relação a que parâmetros? A explicação passa por duas considerações. Em primeiro lugar, é 

considerado baixo em relação à experiência dos países desenvolvidos, e em especial à dos 

países do continente, alcançando o tributo nos Estados Unidos no período 1989-1991 cerca 

                                                 
2 Destacam-se diversos estudos específicos realizados nos anos 70 e 80 para o BID e o Banco Mundial por R.Bahl, R.Bird, 
W.Dillinger, L.Holstein, J. Macon,  J.F.Linn, O.Oldman, G. C. Guarda, entre outros.  
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de 75% da arrecadação com impostos locais, e algo como 80% no Canadá em 1989 

(Youngman and Malme, 1994), contra, na melhor das hipóteses, algo como 40% nos países 

da América Latina 3 . Outro indicador de que o imposto é baixo em relação aos países 

desenvolvidos, agora em termos de sua arrecadação em nível nacional, é o seu baixo 

percentual em relação ao PIB dos diferentes países 4.  

Em segundo lugar, o imposto predial é considerado baixo em relação ao que seria 

teoricamente esperado do rápido processo de urbanização da região. Sendo o imposto sobre 

a propriedade conceitualmente um meio potencialmente atrativo de financiar o governo 

municipal nos países em desenvolvimento (Dillinger, 1991) e na prática a fonte de recursos 

mais usada em todo o mundo para o financiamento de governos locais (Prest, 1982; Kelly, 

1994), esperava-se que o crescimento urbano fosse acompanhado por uma ampliação da 

arrecadação com esses impostos, como se pode entender da seguinte avaliação sobre esse 

processo nos países menos desenvolvidos: “Em teoria, o aumento da urbanização deveria 

ampliar os recursos do imposto predial local. Conforme a terra se torna escassa, o estoque 

residencial se expande, e as atividades residenciais e comerciais aumentam, os valores das 

propriedades também crescem. De fato, os valores das propriedades podem ter aumentado 

tão rapidamente como as necessidades de gastos públicos urbanos, mas os recursos 

provenientes do imposto predial claramente não cresceram na mesma medida” (Bahl, 

Holland e Linn, 1983, citado em Oldman, 1992, p.78). 

Além de ser baixa a base de arrecadação, ou seja, o valor cadastral das propriedades, 

o sistema de arrecadação do imposto predial opera com um baixo nível de eficácia na região, 

sendo alto o percentual de inadimplência e evasão (Clichevsky, 1990). Dado o elevado custo 

político imputado ao imposto sobre a propriedade, este custo acaba por ultrapassar suas 

vantagens econômicas e, por isso, as autoridades locais preferem explorar outras fontes de 

recursos, que mesmo que menos eficientes, sejam politicamente mais viáveis (Dillinger, 

1991). Essas fontes, no entanto, não são viabilizadas localmente e, como resultado, as 

administrações locais têm uma reduzida arrecadação própria e, com isso, uma débil 

autonomia financeira e consequentemente política (Clichevsky et al., 1990). O abrangente 

estudo de Guarda (1989) demonstra que “os gastos dos governos regionais e locais 

                                                 
3 Os dados comparativos são reconhecidamente escassos. No caso do Brasil, por exemplo, o município que atinge maiores 
níveis de arrecadação com o IPTU no período considerado, a cidade do Rio de Janeiro, o imposto é responsável, entre 1988 
e 1992, por em média 25,6% da receita tributária do município (Smolka e Furtado, 1996) 
4 Mais uma vez, as informações são pontuais. No continente, enquanto nos Estados Unidos essa parcela da arrecadação 
representa 2,8% do PIB e no Canadá 2,6% (Youngman and Malme, 1994), no Brasil e no México são estimados em 0,24% 
de seus PIBs (Smolka e Furtado, 1996; Iracheta, 1998) 
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tradicionalmente ultrapassam suas arrecadações próprias em praticamente todos os países 

examinados. Nos países maiores (Argentina, Brasil, Colômbia, Venezuela), o lapso é da 

ordem de 50%. Em outras palavras, as arrecadações autônomas das autoridades locais nesses 

países dificilmente são suficientes para cobrir seus custos administrativos básicos. A 

provisão de serviços públicos vem sendo financiada através de outras fontes.” (Guarda, 

1989, p.67).  

Uma importante parcela dos recursos locais, nos países latino-americanos, provém 

de transferências desde os níveis regionais e nacionais de governo que, se por um lado 

operam com um sentido distributivo (Guarda, 1989), por outro lado acabam por tornar as 

administrações locais altamente dependentes desses recursos. Os estudos são unânimes em 

apontar essas transferências como fator de redução da responsabilidade política local, um 

desincentivo à aprimoração da arrecadação local e, mesmo, contribuindo para o desperdício 

dos recursos disponíveis.  

Assim, mesmo contando com estes recursos extra-locais, é comum os orçamentos 

municipais apresentarem um deficit sistemático, sendo os serviços municípais financiados 

parcialmente através do endividamento e contando com a provisão de boa parte dos serviços 

básicos por parte dos governos centrais (Clichevsky et al., 1990). 

 

O insucesso das iniciativas de reforma do imposto predial 

Complementando esse histórico, resta avaliar em que medida o papel do imposto 

predial tem se alterado com as iniciativas de reforma do sistema de administração e 

cobrança do imposto predial impulsionada na maioria dos países latino-americano nas duas 

últimas décadas. Essas reformas obedecem tanto ao reconhecimento do imposto sobre a 

propriedade como elemento-chave para uma efetiva descentralização e meio para reforçar a 

capacidade dos governos locais na provisão de serviços públicos (Kelly, 1994), como à 

tentativa de aprimoramento do sistema de arrecadação, em vista do quadro de recessão das 

economias nacionais que, de modo, geral afetou o retorno proveniente das fontes 

impositivas nas quais esses esquemas eram baseados (Guarda, 1989). 

A interpretação de que “os recursos com o imposto predial urbano não 

acompanharam o crescimento da base fiscal, em grande medida devido ao modo como o 

tributo é administrado na maioria dos países em desenvolvimento” (Bahl, Holland e Linn, 

1983 citado em Oldman, 1992, p.78), levou à concentração dessas reformas do imposto 

sobre a propriedade em uma combinação das atividades legais e administrativas. Essas 
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reformas, no entanto, não apresentaram em geral resultados importantes ou sustentáveis 5. 

Na visão de alguns estudiosos, elas falharam “em uma avaliação sistemática da interação de 

políticas e fatores administrativos, ou tenderam a se concentrar em apenas um dos aspectos 

administrativos como, por exemplo, o da avaliação, negligenciando aspectos da arrecadação 

e implementação efetiva.” (Kelly, 1994, p.133).  

Com o relativo insucesso ou a ausência de sustentabilidade das reformas inicialmente 

empreendidas, cujas prioridades eram colocadas “no estabelecimento de cadastros 

sofisticados, em vez do estabelecimento de um sistema administrativo integrado entre a base 

fiscal, a arrecadação e a implementação” (idem, p.141), as limitações dessa abordagem mais 

técnica e pouco inclusiva passaram a ser examinadas, sendo reconhecido por alguns 

analistas que fenômenos como a não inclusão nos cadastros de uma grande proporção das 

propriedades, o valor defasado das propriedades cadastradas, e a ineficácia da arrecadação, 

só refletiam parcialmente deficiências na administração do imposto, sendo portanto 

improvável que somente melhorando os procedimentos administrativos se pudesse alcançar 

efeitos sustentáveis. (Dillinger, 1991) Esses analistas passam então a sugerir o aumento do 

alcance das reformas, envolvendo alterações de natureza política e institucional. 

Desenvolvendo esse enfoque, as estruturas institucionais e culturais passam a ser 

consideradas como determinantes importantes no processo de reformas específicas 

administrativas e de políticas (Kelly, 1994). Como conseqüência, há o reconhecimento de 

que o transplante dos sistemas norte-americanos para o ambiente latino-americano, a partir 

de relatórios que possuam apenas o ponto de vista de observadores externos, acaba por ser 

na maioria das vezes contraproducente, quando não desastroso, sendo recomendado que os 

estudos sejam liderados por “pessoal local, que conhece a história, a cultura, a política e a 

prática administrativa de seus respectivos países.” (Woolery, 1992, p.101) 

 

Questionando a lógica do argumento de Doebele 

Muito ainda deve ser explicitado sobre as razões subjacentes à manutenção dos 

baixos níveis de arrecadação do imposto predial na atualidade, e de como essa situação se 

relaciona com a elaboração e tentativa de implementação de instrumentos especificamente 

destinados à recuperação de mais-valias fundiárias. Os dados recolhidos até aqui, no 

                                                 
5 Tanto Clichevsky et al (1990) como Oldman (1992) referem-se ao trabalho de Bird et al (1987) sobre a experiência da 
reforma colombiana, que demonstra a reincidência de obstáculos de natureza política cada vez que uma reavaliação das 
propriedades é necessária.  
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entanto, são suficientes para criticar o argumento apresentado por Doebele (1977) e sugerido 

por diversos autores que estudaram e recomendaram a implantação das contribuições de 

melhoria e similares na América Latina.  

A lógica do argumento toma como base a necessidade de uma carga tributária 

municipal muito alta para fazer face à provisão de infra-estrutura em um compasso 

adequado ao crescimento urbano muito rápido das cidades da região. Ela aponta, como 

conseqüência, para a implementação de tributos contributivos como forma de ampliar esta 

provisão sem carregar demais os impostos tradicionais locais, e especialmente os impostos 

prediais. 

Ora, vimos que esses impostos são historicamente baixos, que não acompanham o 

crescimento dos estoques urbanos, e que mesmo com a iniciativa de reformas em diversos 

países eles seguem sendo baixos ou experimentam uma recuperação que não é mantida no 

médio prazo, sendo rapidamente erodida pela inflação e pela resistência política a esses 

impostos de base local. Assim, a base do argumento, de não sobrecarregar os impostos,  

perde a sua sustentação. Ademais, ela pode assumir outra conotação: se os impostos são 

considerados baixos, qualquer iniciativa para não carregá-los mais servirá na verdade para 

que eles continuem baixos. 

Quanto à recomendação da implementação de tributos contributivos, ou seja, aqueles 

lançados sobre beneficiários diretos de investimentos públicos, pode-se inferir, em uma 

primeira aproximação a partir das avaliações das iniciativas de reforma do imposto predial, 

que a grande quantidade de dificuldades administrativas reconhecidas para o seu 

aprimoramento possivelmente aplicam-se de forma similar para essas contribuições, com o 

agravante de que estas, na grande maioria dos casos, não têm uma implementação difundida 

como têm os impostos prediais. 

Mas, para melhor entender como os diversos obstáculos acabam por se concretizar 

em cada um desses diferentes tributos, é necessário avançar na delimitação desses 

obstáculos que, como vimos, ultrapassam o campo dos procedimentos administrativos.  

 

2.3 Razões subjacentes à debilidade fiscal 6

                                                 
6 Nossa aproximação, nesta seção, tem o propósito de demarcar o conjunto de questões mais diretamente envolvidas. 
Abordar essas questões em maior profundidade, porém, é algo que em muito ultrapassa o objeto e os objetivos desta tese, 
pois elas remetem às raízes do desenvolvimento das sociedades latino-americanas. Para os nossos objetivos, interessa 
reconhecer que a apropriação de nosso tema na região passa necessariamente por essas questões. Em alguns momentos e 
em relação a aspectos específicos, desenvolvemos o argumento para explicitar as formas específicas como elas são 
absorvidas pelo tema.   
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Rejeição: conjugação de elementos econômicos e extra-econômicos  

Oldman (1992), ao realizar uma revisão de algumas das mais reconhecidas pesquisas 

e trabalhos realizados sobre o imposto predial na América Latina, faz um balanço do 

aprendizado obtido a partir desses estudos, introduzindo tópicos que lançam alguma luz 

sobre as razões subjacentes à manutenção de uma baixa arrecadação com tributos sobre a 

propriedade. O autor toma como base para suas observações um ensaio realizado por C. 

Shoup7, ainda nos anos 70, quando o foco dos problemas identificados era majoritariamente 

o da necessidade de aprimoramento do aparato administrativo. Esse ensaio denota a 

existência, já então, de entendimentos alternativos.  

Para o autor, apesar dos “formidáveis obstáculos administrativos” para a tributação à 

propriedade, explicar “porque esse grande reservatório de financiamento para o progresso 

urbano é usado de forma muito menos importante, com poucas exceções, que a maioria dos 

observadores externos consideram desejável e viável” (Oldman, 1992, p.81) requer 

ultrapassar as questões puramente econômicas, sendo necessário recorrer à sociologia, à 

ciência política e talvez mesmo à antropologia. 

Uma razão prioritária apontada, segundo Oldman, para a negligência com a base do 

imposto predial, está na estrutura da propriedade imobiliária urbana na maioria dos países 

em desenvolvimento. Na imagem apresentada por Carl Shoup, “a base fiscal é dividida entre 

as mansões e apartamentos de luxo politicamente não tributáveis, de um lado, e os casebres 

dos pobres que não vale à pena tentar tributar, do outro lado.” (Shoup, C., 1979, citado em 

Oldman, 1992, p.81) 

Com essa forte imagem, o autor faz referência a uma forte interdependência entre o 

poder político e o desenvolvimento econômico ou pelo menos sua parcela relativa ao 

desenvolvimento urbano, nessas cidades. Arlo Woolery, em seus comentários ao texto de 

Oldman (1992), explicita essa relação de forma mais clara, apresentando uma possível 

conclusão a partir da análise indutiva dos numerosos estudos realizados sobre o tema: “A 

resistência à tributação da propriedade nos países da América Latina está relacionada à 

grande desigualdade na distribuição de riqueza desses países. Talvez na América Latina, 

                                                 
7 O ensaio de C.Shoup, datado de 1979,  não consta da bibliografia do texto de Oldman; este contém apenas referências a 
estudos realizados por Carl S. Shoup sobre o sistema fiscal na Venezuela, em 1959. Segundo Oldman, a questão levantada 
por C.Shoup é “Porque o uso dos tributos imobiliários locais é tão modesto nos países menos desenvolvidos”? 
Curiosamente a mesma pergunta, como vimos, é feita pelo homônimo Donald Shoup para o caso da contribuição de 
melhoria.  
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mais do que em outras partes do mundo, o poder político provenha do controle dos recursos 

econômicos. Uma minoria rica é capaz de congregar suficiente poder político para desenhar 

uma legislação tributária que protege sua riqueza de qualquer carga tributária importante.”  

(p.95) 

Esta interpretação, embora sugestiva da relação de retro-alimentação entre a 

distribuição da riqueza e a tributação da propriedade, não dá conta da complexidade da 

questão. A legislação, na verdade, é muitas vezes bastante desenvolvida, sendo inclusive 

considerada por muitos como excessiva. Além disso, há um amplo consenso de que a 

rejeição aos impostos não está limitada aos mais ricos mas, ao contrário, que “nos países em 

desenvolvimento de orientação capitalista, virtualmente todas as classes sócio-econômicas 

resistiram a qualquer alteração substancial na tributação à terra.” (Doebele, 1997, p.58)   

Com relação à legislação, o próprio Oldman e seu comentarista Woolery sugerem 

uma simplificação do escopo legal do imposto predial, com a concentração dos esforços em 

seu aspecto arrecadatório, na medida em que “o estudo de casos revela que as cidades nos 

países em desenvolvimento tendem a usar a tributação à propriedade como indutor de efeitos 

alocativos, isto é, desencorajar a especulação fundiária, promover a descentralização de 

população metropolitana, encorajar a manutenção e renovação residencial, promover a 

verticalização e a propriedade. Estes, porém, são triunfos em princípio que não são 

traduzidos para a prática. Essas modalidades especiais raramente são implementadas. Elas 

permanecem como declarações de intenções, e não de realizações. E elas podem trazer mais 

prejuízo que vitórias porque elas sugerem que “estamos fazendo algo” e consequentemente 

tendem a obstruir esforços mais construtivos.” (Oldman, 1992, p.83). A questão, como 

vemos, desloca-se do desenho da legislação para o uso (ou o desuso) que se faz dela.   

Este importante ponto pode ser usado para voltarmos à questão da unanimidade na 

rejeição aos tributos sobre a terra. Guarda (1989) aponta para a inclusão, nos estatutos legais  

ou nos preceitos constitucionais da maioria dos países latino-americanos, da manutenção de 

um nível básico de bem-estar para o conjunto da população, que se traduz na obrigação 

pública da provisão de serviços locais, para concluir que é “difícil iniciar o pagamento de 

exações por funções cuja provisão gratuita por parte do governo central era tradicionalmente 

esperada, e particularmente difícil nas comunidades que no passado tiveram suas 

necessidades inadequadamente atendidas (ou não atendidas) pelas autoridades superiores. 

Isto tende a criar um ciclo auto-alimentado pelo qual nenhum melhoramento dos serviços é 
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viável sem a mobilização de recursos adicionais, e nenhum aumento no sistema contributivo 

é aceitável sem uma visível melhora na provisão de serviços.” (Guarda, 1989, p.86) 

Com base na responsabilidade legal do Estado, seja ela efetivamente realizada ou 

apenas uma figura de retórica, o autor traz ao debate um importante elemento explicativo de 

uma resistência mais generalizada aos tributos imobiliários: o círculo vicioso criado pelo 

desenvolvimento histórico das relações entre o Estado e a população no processo de 

desenvolvimento urbano. Essa ampla resistência é reconhecida de forma unânime nos países 

envolvidos em nossa pesquisa; a referência explícita a esse ponto, e sua relativa 

uniformidade, permitem a caracterização, aqui, de um caso geral latino-americano para a 

rejeição aos tributos imobiliários. 

    

Sistematização da rejeição latino-americana à tributação imobiliária  

A escassez de uma cultura tributária em geral, e notadamente no que se refere à 

tributação imobiliária, é compartilhada na América Latina pela população e pelas próprias 

autoridades.  

Da parte das autoridades, observa-se uma negligência em geral com os impostos 

imobiliários, que historicamente sempre contribuíram pouco com as receitas tributárias. Se 

para os governos locais é politicamente mais interessante contar com os recursos das 

transferências inter-governamentais que desenvolver suas próprias fontes, da parte dos 

governos nacionais, no ambiente de reconhecida centralização na maioria dos países latino-

americanos, existiu historicamente pouca pressão para o desenvolvimento de tributos que 

escapavam a um controle nacional mais amplo. 

As autoridades locais, quando responsáveis pelos tributos imobiliários, não 

demonstram interesse em aprimorar a arrecadação desses tributos, dado o custo político que 

representam, optando pelo endividamento ou contando com as transferências inter-

governamentais, que geralmente amparam as receitas locais. Daí que os impostos prediais 

são em geral muito baixos, baseados em cadastros desatualizados e plantas de valores fiscais 

ineficientes, gerando uma baixa arrecadação, o que vem a reforçar o desinteresse da 

administração local por esses tributos. 

Essa situação começa a ser alterada com a tendência dominante de processos de 

descentralização que, no entanto, se desenvolve com fortes contradições entre o aumento das 

responsabilidades dos governos locais e a sua necessidade de enfrentar os novos gastos.     



 28

Apesar dos propalados esforços para o aprimoramento do sistema do imposto predial 

urbano, nas últimas décadas, as alterações pontuais dessa situação, como a inclusão de uma 

atualização cadastral na agenda de um novo governo, ocorrem mais como estratégias para a 

ampliação momentânea de receitas do que como movimentos para um aprimoramento mais 

consistente da arrecadação. As atualizações muitas vezes não se completam, ou são 

rapidamente tornadas obsoletas por processos inflacionários e/ou pela própria dinâmica do 

mercado imobiliário. 

Pelo lado da população, não há o reconhecimento de uma relação entre os gastos 

públicos com o ambiente construído urbano e o sistema impositivo imobiliário. Dada a  

tradicional expectativa da responsabilidade do governo nacional pelos itens da urbanização, 

é frágil o compromisso público com a ação governamental local. 

O desconhecimento da destinação do imposto predial é um fator importante para a 

rejeição ao tributo por parte dos contribuintes. Esses impostos não são, por definição, 

vinculados a uma contraprestação de serviços, ao contrário das taxas, nem estão diretamente 

relacionados a um benefício específico ao contribuinte, como é o caso das contribuições. As 

suspeitas de corrupção contam como outro fator associado à ausência de compromisso da 

população, e a idéia de que servirão na verdade para  “encher o bolso de algum funcionário” 

(Clichevsky, 1998, p.11) motiva o não cumprimento das obrigações fiscais. 

Podem ser identificados casos pontuais de ampliação da motivação dos contribuintes 

municipais no pagamento do imposto predial. Um exemplo foi o estabelecimento de um 

imposto predial único, no distrito de Villa El Salvador, em Lima, durante o governo 

municipal da Izquierda Unida, nos anos 80, e outro exemplo é o de Porto Alegre, nos 

últimos anos, inserido na reforma da política imobiliária municipal promovida nas seguidas 

gestões do Partido dos Trabalhadores. Esses casos estão em geral relacionados a um 

compromisso político de vinculação do imposto a melhorias urbanas, inseridos em um 

ambiente específico de maior confiança da população em governos locais comprometidos 

com o bem-estar social.  

Por outro lado, argumentos como o do necessário uso social da terra urbana, que se 

traduz na região pela efetiva ocupação do solo urbanizado, esbarram no fato de que o 

governo não dá o exemplo. O poder público é em geral proprietário de grandes extensões de 

terra, que muitas vezes as administrações locais  desconhecem, e não é raro que não tenham 

conhecimento mesmo daquelas de propriedade municipal. 



 29

A baixa credibilidade por parte da população é reforçada pelo caráter arbitrário ou 

casuístico das estratégias pontuais de modernização de cadastros e plantas de valores, e a 

debilidade coercitiva do poder público amplia as margens de sonegação ou o adiamento do 

pagamento dos impostos. Tais práticas, por parte dos contribuintes, são facilitadas pelas 

baixas multas aplicadas, e pela recorrência de políticas de anistia fiscal e ainda outras 

negociações do poder público com os devedores 8, corroborando a noção disseminada na 

América Latina de que “só os idiotas pagam impostos” (Lovera, 1996). 

Essas características, apresentadas em grandes linhas, conformam uma situação que 

não é  simples de ser alterada, e o aprimoramento do sistema do imposto predial certamente 

passa por fatores não previstos pela literatura normativa desenvolvida. Mas a rejeição não 

está limitada ao imposto predial, ela contagia envolve todo o sistema tributário local de base 

imobiliária, incluindo os instrumentos contributivos associados ao tema da recuperação de 

mais-valias fundiárias.  

Uma das explicações para este fenômeno, também abordada pelos ensaios latino-

americanos, está no papel da propriedade imobiliária na região. Sendo os impostos 

imobiliários uma tributação à riqueza, sua rejeição na região remete ao marco de sociedades 

de base patrimonial, e aos contornos do direito de propriedade nesses países. Vejamos como 

esses contornos definem mediações na apropriação latino-americana de nosso tema. 

     

Direito de propriedade e o papel da propriedade imobiliária na América Latina 

Uma das formas de abordar a importância do direito de propriedade na região é a 

partir do reconhecimento de sua consolidação legal e institucional. As Constituições e os 

Códigos Civis nacionais tradicionalmente definem com clareza o conteúdo exclusivo do 

direito de propriedade, atribuindo ao proprietário, e somente a ele, o direito de uso, gozo e 

disposição da propriedade. 

O exercício do direito é regulado pelo poder público, que pode estabelecer - através 

de legislações específicas - limitações administrativas ao exercício do direito de 

propriedade, de modo a garantir o interesse público. O instituto mais diretamente 

relacionado a essas limitações é o da desapropriação, presente com maior ou menor 

amplitude nas diversas constituições.  

                                                 
8 Vale observar que essa como outras características não estão limitadas aos impostos imobiliários, estendendo-se por todo 
o sistema tributário. Nosso propósito, aqui, é o de situar como elas são absorvidas na apropriação de nosso tema. 
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Ao Estado, cabe aplicar as decisões administrativas definidas pelas normas legais, de 

modo a disciplinar os direitos de propriedade no interesse coletivo. No desenho de tais 

normas, e nas intensas disputas jurídicas em torno do campo de ação do Estado nas 

limitações administrativas, transparece o forte peso do direito de propriedade. 

A título comparativo, podemos usar aqui uma imagem de Joan Youngman9 para 

ilustrar as diferenças entre o direito de propriedade nos países da América Latina, que 

provém do direito romano e do código napoleônico, e nos países de origem anglo-saxônica, 

com base no direito consuetudinário. Nesta imagem, o nosso direito de propriedade é como 

uma caixa, onde estão dispostos todos os itens que compõem este direito. A idéia é a de que 

existe uma vinculação forte entre esses itens, e que a caixa permanece nas mãos do 

proprietário de forma independente do que existe dentro dela. A diferença para os países de 

tradição anglo-saxônica é que para eles não existe a caixa. Os ítens são definidos como um 

conjunto de direitos dispersos (a bundle of rights) que são considerados de forma conjunta 

por uma conveniência em seu manuseio.   

Embora o processo de urbanização tenda a provocar um movimento renovador para o 

conceito de propriedade (Pessoa, 1981), impulsionando alterações no papel da propriedade 

imobiliária urbana, como no caso das novas constituições promulgadas no Brasil (1988) e na 

Colômbia (1991), essa tendência pode ser contra-arrestada pelos princípios do neo-

liberalismo, hoje com forte penetração em diversos países da região. Em alguns países, 

inclusive, isto pode vir a se consolidar em modificações constitucionais e/ou nos Códigos 

Civis, com a ampliação das garantias à propriedade privada, como ocorreu no Chile em 1980 

(Sabatini e Cáceres, 1998), na Argentina em 1994 (Clichevsky, 1998) e no Peru em 1995 

(Calderón, 1998).  

Assim, o contexto no qual o tema da recuperação de mais-valias fundiárias está 

compreendido tem como elemento preponderante o papel da propriedade na formação e no 

desenvolvimento sócio-econômico e cultural das sociedades latino-americanas. A defesa 

reiterada do direito de propriedade, cuja origem remete ao caráter patrimonialista histórico 

das classes hegemônicas, ultrapassa no entanto os limites das classes mais abastadas, 

estendendo-se a todos os setores sociais, e permanece em geral com poucas alterações 

substantivas.  

                                                 
9 Esta imagem foi apresentada por Youngman em uma palestra realizada em Bogotá, em novembro de 1995. 
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Para uma compreensão mais ampla dessa permanência, ou do significado da 

propriedade para o conjunto da sociedade, é conveniente  situá-la em ambientes históricos 

marcadamente instáveis, seja no campo econômico como no sócio-político. Esse contexto é 

bastante familiar ao caso latino-americano, e nele a propriedade imóvel funciona como um 

esteio para diferentes grupos sociais.  

De fato, a terra, base material da propriedade imóvel, é a melhor, senão a única, 

alternativa amplamente reconhecida na região como capaz de resistir às fortes turbulências 

econômicas, e a fatores perturbadores como a inflação. A fragilidade dos mercados de 

capitais na região é flagrante, e sujeita a incertezas da política econômica. Além disso, sendo 

garantida  como princípio da ordem econômico-social, a propriedade imóvel é também 

considerada como relativamente imune a oscilações de ordem política. Ademais, ela é a 

única que pode oferecer a qualquer indivíduo uma segurança que compense a ausência de 

suficientes garantias de seguridade social. 

Assim, tanto a forma de “investimento” como a da poupança preferidos pelas 

famílias na região ainda é a propriedade imóvel, mesmo em situações como a do Chile atual, 

onde a queda do desemprego e o crescimento econômico já se sustentam há mais de uma 

década (Sabatini e Cáceres, 1998). 

Mas, além das qualidades da terra em relação à sua estabilidade como bem 

econômico, as possibilidades de valorização desse bem, como conseqüência do processo de 

urbanização são também amplamente disseminadas, sendo esperada e desejada por todos.  

Estando perfeitamente absorvida culturalmente, “longe de ser motivo de censura ou de uma 

sensação de ganho não merecido” (Sabatini e Cáceres, 1998, p.4), o acesso de cada 

proprietário à valorização de seu imóvel é compreendido de modo geral como uma extensão 

do direito de propriedade.  

Mais que isso, o proprietário urbano em geral se sente no “direito”10 à valorização de 

sua propriedade, impondo a responsabilidade desse processo ao poder público. Ou seja, ele 

tem a expectativa de que a valorização ocorra e, se ela não ocorre, ele imputa à má 

administração pública da cidade o seu prejuízo11. Neste contexto, as mais-valias fundiárias 

são tidas como uma conseqüência “natural” da propriedade, e da mesma forma é entendida a 

apropriação privada dessas mais-valias. 

                                                 
10 As aspas são para caracterizar esse “direito” como algo que é considerado justo, embora não necessariamente em 
conformidade com a lei.  
11 Esta interpretação é devida originalmente a Samuel Jaramillo. 
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2.4 Breve resumo dos pontos percorridos 

 

A carga tributária relativa ao imposto predial é reduzida na América Latina. O 

imposto é baixo e ineficaz, e as tentativas de aumentá-lo e aprimorá-lo não têm sido 

exitosas. As iniciativas de reforma, mesmo quando são implementadas, caracterizam-se em 

geral pela ausência de sustentabilidade. Entre as explicações para essa falta de efetividade, é 

apontada a inadequação dessas reformas, tanto por serem baseadas em visões parciais da 

realidade, como por serem em geral lideradas por observadores externos.  

Essa característica, por um lado, dissolve a base do argumento que recomenda o 

desenvolvimento da contribuição de valorização como forma de evitar o aumento excessivo 

do imposto predial. Por outro lado, e sob uma ótica diversa, essa mesma característica 

poderia impulsionar o desenvolvimento das contribuições de valorização, como instrumento 

alternativo pelo qual se estabelece de forma visível a relação entre as melhorias urbanas e a 

arrecadação municipal. No entanto, na grande maioria dos países a implementação do 

instrumento é avaliada como débil. 

Nesse contexto, destaca-se a questão de que o marco legal instituído para definir as 

responsabilidades do Estado e os deveres da população, e que delimita esses instrumentos, 

pode funcionar como um dos elementos que contribui para reforçar a debilidade na 

implementação desses instrumentos. Uma legislação excessiva sob vários aspectos mas que 

não é utilizada funciona como uma cortina de fumaça que obstaculiza o desenvolvimento de 

iniciativas mais simples e efetivas.  

A debilidade dos instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias em relação 

às necessidades fiscais das administrações locais deve ser qualificada por pelo menos três 

traços característicos que condicionam o desenvolvimento desses instrumentos na região 

latino-americana:  

- em primeiro lugar, há de modo geral uma forte resistência a qualquer tributo que 

incida sobre a  propriedade, característica que tem o apoio de diversos setores da sociedade;  

- em segundo lugar, o amplo espectro de dificuldades que se interpõem ao 

aprimoramento do imposto predial é aplicável em grande medida a qualquer tentativa de 

desenvolver outros instrumentos destinados à recuperação de mais-valias fundiárias;  

- por último, mas não menos importante, fica claro, pelo entendimento que existe 

sobre o “direito” à valorização imóvel, que o argumento ético que genericamente sustentaria 
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a implementação de instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias, de que cada um 

deve ser recompensado apenas pelo seu próprio esforço 12 (Brown and Smolka, 1997), 

longe de estar consolidado na América Latina, parece carecer de maior sentido ou 

reconhecimento social na região.  

Para avançar na compreensão do tema, porém, cada um desses traços deve ser 

analisado em maior profundidade. A seguir, voltamos nossa atenção para o primeiro desses 

traços, tarefa que permitirá expor a forte imbricação entre eles na delimitação e apropriação 

do tema da recuperação de mais-valias fundiárias na América Latina. 

 

 

3. Debilidade em relação à racionalidade econômica 

 
3.1 Introduzindo um novo argumento: a racionalidade econômica 

 

Dadas as dificuldades apontadas na seção anterior, a debilidade na implementação de 

mecanismos de recuperação de mais-valias na América Latina adquire uma outra conotação: 

trata-se de buscar uma explicação para o reconhecimento formal de instrumentos associados 

de forma mais específica ao tema na maioria dos países da região.  

As condições em que são abertas as oportunidades para a sua elaboração e 

implantação remetem a desenvolvimentos históricos particulares, e entender as 

especificidades dessas condições em maior profundidade é algo que em muito ultrapassa 

nossas possibilidades neste estudo. Assumimos, porém, que existem tendências e pontos 

comuns, como os que aqui nos ocupam, cuja análise e síntese são necessárias para avançar 

em direção ao nosso objetivo. 

Essas regularidades podem estar associadas tanto às dificuldades no 

desenvolvimento do tema da recuperação de mais-valias fundiárias na região como, em 

determinadas situações, a manifestações de tentativas de impulsioná-lo. Destaca-se, como 

elemento para uma avaliação dessas regularidades, a existência da contribuição de melhoria 

ou de instrumentos similares na legislação da maioria dos países, e seu desenho 

relativamente uniforme.  

                                                 
12 Nessa proposição ética baseia-se o entendimento de que é justo que os resultados da ação da comunidade retornem à 
comunidade. No Capítulo II essa proposição e suas distintas apropriações são examinadas.   
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Sendo o argumento ético de pouca penetração na região, aparentemente a existência 

e implementação desses tributos específicos poderia ser sustentada pelo argumento da sua 

racionalidade econômica. Na avaliação de Macon e Merino Mañon (1977) ,“o fato de que o 

pagamento da contribuição esteja vinculado a um benefício real e visível aproxima esse 

sistema a uma forma de financiamento da economia de mercado, normalmente não obstruída 

pelas mesmas desvantagens, como a resistência política, dos impostos.” (p.111) 

Identificar e qualificar o discurso que justifica a consideração desses mecanismos e 

contribui para que eles sejam oficialmente reconhecidos como parte integrante do sistema 

tributário de base imobiliária é o objeto desta seção. 

  

3.2 Colocação do problema e da discussão 

 

A anomalia de Shoup 

A questão colocada por Shoup (1994) à qual nos referimos no início deste capítulo é 

definida a partir das seguintes três proposições que, apresentadas pelo autor como elementos 

do conhecimento convencional sobre a terra urbana e a provisão de infra-estrutura nos 

países em desenvolvimento, são reconhecidas como pertinentes ao caso latino-americano 

(p.236): 

“a) A maior parte das terras urbanas não possui infra-estrutura pública básica; 

 b) A provisão de infra-estrutura pública básica aumenta enormemente o valor da 

terra urbana, normalmente em muito mais que o custo da infra-estrutura em si; 

 c) A dificuldade de financiar a infra-estrutura pública urbana impede sua provisão.” 

Utilizando-se de pressupostos da análise neoclássica, o autor identifica no conjunto 

dessas proposições uma anomalia, na medida em que teoricamente, nessa situação os 

investimentos em infra-estrutura, além de socialmente desejáveis do ponto de vista do 

desenvolvimento urbano, seriam também individualmente lucrativos para o conjunto dos 

proprietários. 

Essas três proposições resultam da sua apreciação da realidade dos países em 

desenvolvimento. Shoup ilustra essa realidade de duas formas: primeiramente, colocando em 

perspectiva as duas primeiras proposições: a grande escassez de terra servida, característica 

nesses países, tem como conseqüência a apropriação de imensos ganhos pelos raros 

proprietários favorecidos por investimentos públicos em infra-estrutura. Em seguida, 

confronta as duas últimas proposições: a maioria da população não conta com itens tão 
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básicos como a água encanada, e mesmo nos casos em que tal investimento aumentaria de 

forma imediata o valor da terra beneficiada em mais que o custo do investimento, não tem 

sido viável mobilizar fundos para o pagamento desses investimentos. 

Para buscar as razões dessa anomalia, Shoup avalia o potencial e as limitações, para 

o caso dos países em desenvolvimento, da contribuição de melhoria (special assessment)13, 

o instrumento adequado, segundo o paradigma neoclássico, para viabilizar o financiamento 

público de investimentos em infra-estrutura nessas condições. 

Em outras palavras, Shoup questiona exatamente as razões da debilidade desses 

instrumentos, mesmo quando são dadas, segundo a sua perspectiva, as condições necessárias 

para a sua utilização. O autor realiza uma análise consistente com o corpo teórico que 

sustenta suas proposições: “Eu simplesmente assumi que existia alguma imperfeição de 

mercado (i.e. a realidade falhou em reproduzir a teoria, mais que o contrário), e dentro da 

estrutura convencional neoclássica eu procurei uma solução para o problema do sub-

investimento em infra-estrutura pública.” (id., p.237) 

O texto de Shoup, centrado na defesa da contribuição de melhoria como o 

instrumento por excelência para solucionar a questão apresentada, adquire especial interesse 

para os nossos propósitos pelo debate que instaura entre o paradigma neoclássico e a 

perspectiva desde a economia política, surgido a partir da apresentação original de seu 

estudo.14  Desta forma, o estudo nos fornece a oportunidade de avançar na qualificação da 

debilidade desses instrumentos, na América Latina, e no mapeamento das suas 

ambigüidades. 

 

A interpretação e a solução de Shoup 

Em sua avaliação da contribuição de melhoria como instrumento que em teoria 

possibilitaria sanar o problema do financiamento de obras públicas “lucrativas” 

(investimentos em infra-estrutura que originam incrementos de valor das propriedades 

beneficiadas superiores ao custo proporcional desses investimentos), Shoup não faz 

referência à complexidade existente na própria delimitação do tributo. Ao contrário, busca 

                                                 
13 Embora o texto, no original em inglês, refira-se ao special assessment, Shoup se refere ao mesmo instrumento que 
Macon e Merino Mañon (1977) denominam de betterment levies. Além das referências apresentadas nesta seção sobre a 
forma e o desenho do instrumento como entendido por Shoup, voltamos a algumas questões sobre essa identificação entre 
os dois conceitos e correspondentes instrumentos no Capítulo IV, onde abordamos a sua apropriação concreta na América 
Latina.  
14 Apresentado inicialmente no Fitzwilliam Workshop, em 1991; assim como os demais trabalhos publicados em  Jones e 
Ward (1994), o trabalho incorpora, e busca responder, as principais críticas à análise de Shoup ocorridas naquele 
Seminário.  
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salientar formas de entendimento mais simples, usando explicações como “… é um tipo de 

clube compulsório de proprietários formado para pagar por um melhoramento público de 

vizinhança que beneficia a todos eles” (ibid.), e “é simplesmente um meio de dividir o custo 

de um projeto público entre as partes beneficiadas, de um modo justo” (id., p.238). 

A delimitação de que a contribuição “…é limitada a recuperar o custo do projeto, 

mesmo se a valorização criada pelo projeto for muito maior que o custo” (ibid.), a forma 

mais comum de entendimento do instrumento, complementa uma situação em que sendo a 

valorização maior que o custo, cada proprietário beneficiado estará em uma posição melhor 

ao final, e a proposição básica do critério do benefício, de que “é justo para a comunidade 

que o indivíduo deva pagar por isso”15 acaba por ser substituída por algo como “é vantajoso 

para o proprietário aderir a essa solução”.  

Em resumo, Shoup busca apresentar a contribuição de melhoria - da forma como 

reconhecida por ele - como um meio não somente justo e eficiente mas também “sensível” 

(politicamente) de viabilizar o financiamento de investimentos públicos, na medida em que 

possibilita conciliar o interesse público com o interesse dos proprietários beneficiados . Na 

prática, porém, o instrumento continua com uma penetração débil. 

Ao buscar as razões para a debilidade do instrumento, Shoup reconhece uma “falha” 

nessa solução que considera teoricamente adequada: o fato de que a contribuição deve ser 

paga quando o projeto é executado, enquanto a valorização só é realizada capitalizada pelo 

proprietário no momento da venda da propriedade. Assim, a valorização potencial criada 

pela execução do projeto não ofereceria, para o proprietário, a liquidez necessária para o 

pagamento da contribuição. 

Segundo o autor, apesar das vantagens do instrumento na teoria, na prática ele 

apresentaria a séria desvantagem de estar estritamente vinculado ao princípio do benefício, 

constituindo-se talvez no único tributo que ignora totalmente a capacidade de pagamento 

dos contribuintes, característica que Shoup percebe como situada na contra-corrente do 

pensamento contemporâneo16.  

Avaliando o problema da liquidez, Shoup centra a atenção nos proprietários de 

menores rendimentos e naqueles que não têm uma renda previsível e confiável, para quem 

                                                 
15 Musgrave (1959) e Macon e Merino Mañon (1977) remetem a Seligman (1908 e 1925) ao situar essa proposição básica 
associada ao critério do benefício. O ponto é detalhado no item 4.2 do Capítulo II. 
16 O argumento de Shoup não é claro, porém sua referência aos proprietários de menor rendimento permitem situá-lo. 
Musgrave (1959) chama a atenção para a absorção do critério da capacidade de pagamento, na margem inferior, como 
característica do desenvolvimento do critério do benefício, desde Adam Smith. 
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mesmo o mecanismo clássico de financiamento dessas obras através da emissão de títulos 

pelo poder público, e o parcelamento da dívida a mais longo prazo, não se apresenta como 

uma solução viável. A magnitude desse problema, nos países em desenvolvimento, seria 

assim a fonte da anomalia encontrada por Shoup, já que nessa situação “muitos eleitores não 

sustentarão, e os governos locais relutam em impor, um tributo que negligencia tão 

completamente a capacidade de pagamento do contribuinte.” (id., p.239) 

Identificada a anomalia - o problema técnico da ausência de liquidez dos 

proprietários beneficiados - Shoup propõe como solução a possibilidade do diferimento do 

pagamento das contribuições, acrescido dos juros correntes acumulados, para o momento da 

venda dessas propriedades. Na prática, ainda, uma parte ou todo o pagamento poderia ser 

pago antecipadamente à venda da propriedade, no momento considerado mais conveniente 

para o proprietário. A liberdade de cada proprietário em definir esse momento, então, 

distinguiria este tributo - a contribuição de melhoria diferida - da solução convencional. 

Shoup define esse novo tributo como “a contribuição de melhoria com uma face 

humana” (id., p.241), e considera que ela é capaz de sanar os problemas que o desenho 

convencional do tributo apresenta: “Assim, reduzindo a ‘culpa’ dos políticos associada à 

imposição de garantias que não levem em conta a renda corrente dos proprietários, a oferta 

da opção pelo diferimento do pagamento pode ampliar a vontade política de financiar os 

investimentos públicos por intermédio dos proprietários beneficiados.” (ibid., grifos do 

autor) 

Para demonstrar a viabilidade de sua proposta para os países em desenvolvimento, 

Shoup apresenta os resultados dessa solução em um projeto desenvolvido em uma área 

pobre de Los Angeles, na Califórnia, onde, com a colaboração do autor, a legislação 

necessária para o uso da contribuição de melhoria diferida foi aprovada em 1984. Não 

entraremos nos detalhes dessa exposição17. Para o nosso argumento, é suficiente apontar 

duas coisas sobre essa exposição: primeiro, que Shoup apresenta esse caso como forma de 

fortalecer sua teoria de que o diferimento do pagamento pode tornar a contribuição de 

melhoria um instrumento de “grande valor nos países em desenvolvimento, e especialmente 

na América Latina, onde o instrumento convencional já é familiar, e onde a necessidade de 

infra-estrutura é mais extrema.”(id., p.244); e, segundo, que a apresentação de Shoup desta 

proposta no Fitzwilliam Workshop (1991) vem causar uma importante reação negativa por 

                                                 
17 O leitor interessado poderá consultar, além do trabalho em referência, o título publicado e indicado por Shoup “New 
funds for old neighborhoods: California’s deferred special assessments”. Berkeley: California Policy Seminar, 1990. 
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parte de outros participantes do Seminário, como se pode observar pela incorporação pelo 

autor, na versão revisada de seu texto original (1994), de respostas a algumas das críticas 

apresentadas. 

 

As críticas e os contra-argumentos 

As críticas apresentadas ao trabalho de Shoup são sintetizadas pelo autor em seu 

próprio texto: “… me foi dito rapidamente, da maneira mais gentil possível, que o que eu 

pensava que fosse somente uma proposta técnica pragmática era visto por outros como [uma 

proposta] carregada de ideologia suspeita. … Eu fui informado que havia assumido uma 

série de premissas que não havia explicitado e que poderiam não ser encontradas nos países 

em desenvolvimento. E que meu paradigma econômico neoclássico era no mínimo irreal, e 

até ingênuo. Em resumo, que meu paradigma tinha mais anomalias do que as com que eu 

contava.” (id., p.245)  

Shoup reconhece as críticas à sua apresentação como dirigidas não à proposta em si, 

mas fundamentalmente à sua opção paradigmática, como se pode inferir em várias 

passagens no texto. Assim sendo, ele organiza sua resposta buscando evidências, nos textos 

apresentados por seus próprios críticos, que reforcem seu paradigma e justifiquem as suas 

premissas. O autor agrupa essas críticas, e seus contra-argumentos, no que reconhece como 

três questões metodológicas básicas. Elas podem ser relacionadas diretamente à 

adequabilidade da utilização da contribuição de melhoria na América Latina, em seu 

formato convencional ou na forma diferida proposta por Shoup. São as seguintes questões:  

 

a) as premissas do paradigma neoclássico não são realistas? 

b) os investimentos públicos realmente incrementam o valor da terra? 

c)  a contribuição de melhoria é regressiva? 

Nossa avaliação é a de que de modo geral as respostas do autor para cada uma dessas 

questões são pelo menos problemáticas. Há, por exemplo, argumentos que encerram um 

claro non sequitur, e mesmo falácias. As evidências apresentadas são muitas vezes 

contestáveis, e a defesa assume uma conotação ideológica que reafirma o modo com que o 

autor recebe as críticas ao seu trabalho.  

Embora a própria definição dessas questões possa também estar impregnada de 

premissas não explicitadas, entendemos que qualquer que seja a entrada escolhida para a 

avaliação do tema, ela obrigatoriamente encontrará, em seu caminho, questões fundamentais 
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para uma melhor compreensão do universo temático em mãos. Assim, optamos por retornar 

a cada uma das questões propostas por Shoup, de modo a simultaneamente atualizar o 

debate e buscar identificar essas questões fundamentais. Antes de prosseguir, porém, cabe 

uma observação mais geral sobre o conjunto do trabalho.  

Shoup baseia toda a sua tese no fato de que o special assessment, em sua concepção, 

ignora totalmente a capacidade de pagamento dos proprietários. No entanto, ele mesmo 

acaba por confirmar - embora seja preciso chegar quase à última página de seu texto para ter 

essa informação - que algumas cidades da Califórnia, como Santa Mônica, “isentam 

proprietários de baixa-renda do pagamento da contribuição de melhoria (ou melhor, usam o 

orçamento geral para pagar pela contribuição de melhoria dos proprietários de baixa-renda)” 

(id., p.248). É possível que ele esteja se referindo ao desenho do instrumento, quando alega 

essa negligência com a capacidade de pagamento dos contribuintes, e não aos procedimentos 

práticos necessários no momento da implementação. Se é este o caso, ele deveria ter sido 

explicitado, assim como diversas outras passagens pouco claras.  

No entender de Smolka (1997), a contribuição de Shoup, a partir desse  

entendimento de que o instrumento, apesar de ter como base o critério do benefício, depende 

em alguma medida da capacidade de pagamento, pode ser vista alternativamente como um 

mecanismo engenhoso de ampliação da base contributiva - incluindo os pobres nessa base - 

através de um mecanismo de financiamento público.   

Mas é possível uma leitura alternativa ao texto de Shoup, embora talvez usando as 

mesmas armas que ele usou para escrevê-lo. Se pudéssemos vislumbrar em qualquer dos 

países da América Latina uma contribuição de melhoria de tal modo que toda a população 

de baixa-renda fosse incluída nos projetos financiados através da utilização deste  

instrumento, com a garantia de mecanismos de proteção para que só pagassem na medida de 

sua liquidez e quando efetivamente tivessem recebido “benefícios especiais”, ou seja, 

benefícios com os quais a população de maior renda não tenha sido contemplada (na maioria 

das vezes, gratuitamente), com certeza muitas das críticas recebidas por Shoup poderiam ter 

sido evitadas. Por outro lado, talvez neste caso a sua proposta  perdesse inteiramente o 

sentido. 

 

3.3 Uma atualização do debate: as questões fundamentais 

 

“As premissas do paradigma neoclássico não são realistas?”  
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Essa primeira questão de Shoup é dirigida às críticas que apontam para a falta de 

realismo de diversas premissas adotadas pelo autor de maneira não explícita; essas críticas 

são referidas basicamente a especificidades dos países em desenvolvimento em relação aos 

países desenvolvidos, que imporiam variadas condições à viabilidade da proposta de Shoup. 

Entre essas possíveis condições, o próprio Shoup destaca, referindo-se a premissas que ele 

supostamente teria assumido de forma implícita: “as propriedades têm limites geográficos 

claros, existe um cadastro completo, os direitos de propriedade são estabelecidos sem 

ambigüidades, o mercado imobiliário funciona bem, o sistema de avaliação é profissional e 

justo, um governo local eleito executa melhorias urbanas, os proprietários são contribuintes, 

e as pessoas vendem suas casas.” (id., p. 245) 

O contra-argumento de Shoup tem uma base muito simples: ele reconhece como 

óbvio que todas essas premissas não são satisfeitas em todas as partes, mas argumenta que 

devem existir em diversas partes premissas suficientes para a implementação da 

contribuição de melhoria, mesmo que existam de forma menos sofisticada que no caso 

californiano. O autor toma como base para esse diagnóstico as evidências, como as de 

Doebele (1977) para a Colômbia, e as de Macon e Merino Mañon (1977) para outros países 

da América Latina, do uso do instrumento, em sua forma convencional. A partir dessas 

evidências, Shoup argumenta então que existiria uma forte capacidade para a contribuição 

de melhoria diferida em muitos dos países em desenvolvimento, e que elas são pelo menos 

viáveis, embora possam não ser consideradas, por alguns, como uma forma desejável de 

pagar pela infra-estrutura pública. 

Contestar o contra-argumento de Shoup é nesse caso também muito simples, 

bastando recorrer às mesmas evidências a que ele se refere18. Macon e Merino Mañon, no 

estudo mais abrangente  e detalhado sobre o desenvolvimento desses instrumentos na 

América Latina, encontram evidências de um uso regular desse tributo apenas na Colômbia. 

No restante de um total de onze países estudados, somente o México apresenta uma 

experiência razoável, e ainda assim limitada a alguns períodos (anos trinta e anos sessenta). 

Em geral, o que os autores relatam são “frustações em várias tentativas” (1977, p.1). Este 

diagnóstico, aliás, corroborado em grande medida pelos ensaios mais recentes sobre a 

evolução do tema na América Latina, está também contido nas proposições que motivam o 

estudo de Shoup. 

                                                 
18 Embora as referências usadas por Shoup não sejam as mesmas das quais nos servimos, elas se referem aos mesmos 
estudos, sendo versões similares publicadas em diferentes lugares. 
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Quanto ao caso da Colômbia, é verdade que o uso extensivo do tributo, avaliado por 

Doebele e vários outros especialistas, evidencia que “existem premissas suficientes para a 

implementação do instrumento em algumas partes”, porém há que se considerar que 

premissas são essas e que partes são essas 19, para só então avaliar em que medida o uso do 

instrumento possibilita resolver o problema colocado por Shoup. Para Geisse e Sabatini, o 

uso desse instrumento em Bogotá “levou à concentração dos benefícios desses investimentos 

nas áreas de alta-renda” (1982, p.153), e o próprio Doebele explica que “os projetos de 

valorização inquestionavelmente impulsionaram os valores imobiliários da área central de 

Bogotá” (1977, p.66) e que “os grupos de renda média e alta indubitavelmente se 

beneficiaram mais diretamente dos projetos de [contribuição] de valorização que os pobres” 

(id., p.69). 

Essas contra-evidências debilitam o argumento de Shoup, assim como seu discurso 

de “ajuda aos pobres”. No entanto, para melhor contestar seu argumento, e tentar responder 

à sua questão inicial (se as premissas neoclássicas são realistas), voltemos às suas próprias 

proposições básicas, buscando qualificá-las em relação à América Latina. Comecemos pela 

terceira proposição, que diz que “a dificuldade de financiar a infra-estrutura pública urbana 

impede sua provisão”. 

Ora, não é preciso um estudo aprofundado para perceber que, nas grandes cidades 

latino-americanas, certas áreas possuem uma infra-estrutura pública urbana considerável, em 

muitos casos comparáveis a qualquer capital de país desenvolvido. Basta olhar um cartão 

postal de uma dessas cidades latino-americanas, que certamente estará retratando o que ela 

tem “de melhor”. Nessas áreas, não parece ter havido dificuldades impeditivas para financiar 

a infra-estrutura pública.  

Podemos observar que em todos esses casos foram acionados  mecanismos de 

financiamento para a provisão da infra-estrutura, básica ou não, considerada necessária para 

o desenvolvimento dessas áreas, apesar da debilidade na utilização da contribuição de 

melhoria na grande maioria desses países. Da mesma forma, podemos inferir que o uso da 

contribuição de melhoria na Colômbia, com a mesma finalidade de equipar essas áreas 

privilegiadas, foi acionado pela fragilidade desses mecanismos alternativos de 

financiamento, o que certamente demonstra que, satisfeitas algumas condições, “a aplicação 

da contribuição de melhoria é pelo menos viável, mesmo se não se considera uma forma 

                                                 
19 O caso da Colômbia, de evidente relevância, é examinado em separado no Capítulo V, onde são avançadas algumas 
especificidades da experiência colombiana em relação aos demais países estudados.  
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desejável de pagar pelos investimentos públicos.” (Shoup, 1994, p.246, grifo nosso). Shoup 

se refere aos seus críticos, como aqueles que não consideram a aplicação do tributo 

desejável, porém a evidência sugere que mesmo nos casos em que ela é viável, essa 

“desejabilidade” é bastante restrita, funcionando mais como solução de última instância que 

como uma opção propriamente dita. 

No entanto, e aí passamos para a primeira proposição, “a maior parte das terras 

urbanas não possui infra-estrutura pública básica”, e para essas áreas pode ser válida a 

proposição de que existem dificuldades para o financiamento dessa infra-estrutura. 

Salientamos que essa dificuldade deve ser relativizada quando considerado o conjunto 

urbano das cidades, ou seja, é importante deixar claro que essa dificuldade, se é 

generalizada, não impede totalmente essa  provisão, e que a provisão parcial que ocorre ao 

longo do tempo não é direcionada de forma randômica na cidade mas, ao contrário, na 

maioria das vezes atinge cumulativamente as mesmas áreas ou beneficia a expansão dessas 

áreas, como evidenciado pelos casos de Santiago, San Salvador e Bogotá (Geisse e Sabatini, 

1982) e do Rio de Janeiro (Vetter e Massena, 1981), dentre outros. Em todos esses casos, 

como demonstram esses estudos, as áreas beneficiadas são prioritariamente as que 

satisfazem majoritariamente as premissas da existência de mercados formais organizados, 

propriedades legalmente definidas, a concentração espacial de poder econômico e político, a 

população de mais alta renda, altos valores do solo urbano, enfim, as premissas assumidas 

de forma implícita por Shoup.  

As áreas que não possuem infra-estrutura básica, por contraste, são áreas que 

concentram os mercados informais de terras, os loteamentos irregulares e os assentamentos 

informais, a população de baixa-renda, as áreas não cadastradas, as áreas de propriedade 

ambígua, enfim, uma série de condições que realmente dificultam enormemente a aplicação, 

nessas áreas, que são as que Shoup assume como foco em seu estudo, de instrumentos como 

o proposto por ele. Nesse sentido, a crítica de que as premissas não explicitadas pelo autor 

não são realistas procede. 

Mas, além de conter premissas não realistas, sua proposta tem um elemento falacioso 

pois, como explica Smolka (1997), a solução de Shoup considera que o que falta para que as 

populações que vivem nessas áreas carentes tenham acesso aos investimentos em infra-

estrutura de que tanto necessitam é um financiamento adequado, e propõe uma forma de 
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financiamento ao qual essas populações, sem as credenciais necessárias, não terão acesso 20. 

O próprio Shoup toca implicitamente nesse ponto, ao reconhecer que a “garantia” dos 

governos nacionais de países em desenvolvimento muitas vezes não é suficiente para 

empréstimos externos, e que para esse tipo de financiamento os créditos devem obedecer ao 

que chama de “método pontilista de financiamento público” (1994, p.240), cuja garantia são 

exatamente as propriedades beneficiadas, consideradas de forma individual.  

É importante perceber, no entanto, que a dificuldade de financiamento de infra-

estrutura urbana pública não é necessariamente o que impede a provisão de infra-estrutura 

básica nessas áreas, como indicado pela proposição de Shoup. Mantidas as demais 

condições, nada garante que se o crédito para investimentos em infra-estrutura fosse farto, 

ele seria canalizado para esta provisão. Assim, outros fatores da realidade latino-americana 

precisam ser reconhecidos, para explicar a manutenção da falta de infra-estrutura básica 

nessas áreas, e para buscar soluções para esse problema.   

Trazendo essa discussão, mais ampla que nossos propósitos21, para o tema mais 

específico do potencial e das limitações para a implementação de instrumentos de 

recuperação de mais-valias fundiárias na América Latina, a existência de determinadas 

condições que impulsionam ou possibilitam a implementação deste ou daquele instrumento 

coloca em questão a evidência de que há hoje uma tendência internacional na busca e 

elaboração de mecanismos alternativos de financiamento do desenvolvimento urbano.  

Essa tendência, nos Estados Unidos, é representada pela crescente popularidade das 

exações (exactions), em seus diferentes formatos, a partir do final dos anos setenta 

(Altshuler e Gómez-Ibañez, 1993). Na América Latina, instrumentos inovadores, em muitos 

aspectos similares aos norte-americanos, vêm sendo desenvolvidos em diversos países22, 

como evidenciam os ensaios mais recentes elaborados sobre o tema. Aparentemente, o 

contexto  para o desenvolvimento desses instrumentos, na América Latina, segue uma 

tendência que ultrapassa os limites da região, e poderia ser equiparado ao que impulsiona as 

exações americanas.  

Referindo-se ao instrumento de que seu estudo se ocupa, Shoup define sua posição, 

dizendo que “… se o que eu tenho a dizer sobre financiamento de infra-estrutura tem algum 

valor, deveria ter valor tanto na Califórnia como nos países em desenvolvimento, e a 

                                                 
20 Smolka aponta para a mesma falácia existente no conhecido trabalho de De Soto (1987) , El Otro Sendero.  
21 No Capítulo III examinamos elementos da urbanização latino-americana estreitamente associados à provisão (e ausência 
em certas áreas) de infra-estrutura urbana, avançando nas explicações para a manutenção dessa característica. 
22 Vide especificamente o Capítulo IV onde são apresentadas manifestações desse desenvolvimento na América Latina. 
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evidência mais convincente que eu posso mostrar de que a contribuição de melhoria diferida 

vai funcionar no México é a de que ela já funciona na Califórnia.” (1994, p.249).  

Examinando as críticas ao seu trabalho, por outro lado, vemos que basicamente, elas  

podem ser entendidas como um alerta ao autor de que o fato de que o uso do instrumento 

tenha sido um sucesso na Califórnia não garante a sua replicabilidade se as várias condições 

para esse sucesso não são preenchidas. Essa posição alternativa, embora não apareça 

textualmente (lembremos que o texto é de autoria de Shoup, por isso não podemos afirmar 

se esse alerta foi enunciado de forma explícita ou não), sugere que as motivações de caráter 

internacional para o desenvolvimento de instrumentos alternativos aos tradicionalmente 

utilizados para o financiamento de infra-estrutura e serviços urbanos devem ser qualificadas 

em relação às condições específicas em que estes instrumentos são impulsionados.  

Essa é uma questão que tem vários desdobramentos, pois as condições a que se refere 

estão associadas a aspectos do desenvolvimento social em nossos países diferentes em 

relação aos países desenvolvidos, que ainda estamos por percorrer, razão pela qual uma 

tentativa de síntese neste estágio seria prematura. Vale, no entanto, apontá-la como uma  

importante questão, que provavelmente origina diversas ambigüidades na interpretação deste 

tema na América Latina, para resgatá-la em um momento posterior deste estudo. 

Passemos agora à segunda questão proposta por Shoup. 

 

 

“Os investimentos públicos realmente incrementam o valor da terra?” 

Essa segunda questão de Shoup é dirigida mais especificamente a Jones, Jiménez e 

Ward, que apresentam na mesma ocasião (1991) um estudo sobre políticas públicas e  

valorização fundiária, com o estudo de casos em cidades do México, e no qual colocam em 

questão a premissa de que a valorização originada por obras públicas seja líquida e certa23. 

Shoup, ao se referir ao trabalho desses autores, questiona os casos selecionados para estudo 

por considerá-los pouco representativos das prioridades da maioria da população, 

argumentando que o único desses casos que responde a esse quesito, um projeto de provisão 

de água para um assentamento de baixa-renda em San Rafael, é justamente o único que 

apresenta evidências claras de que o investimento público valorizou as terras.  

                                                 
23 Esse texto, publicado na mesma edição que compila os trabalhos apresentados no Fitzwilliam Workshop (Jones e 
Ward,1994) hoje já bastante difundido na comunidade científica, tem sido objeto de severas críticas orais, no entanto não 
temos conhecimento de nenhuma publicação que as contenha de forma específica. 
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Shoup aproveita este ponto para explicitar as vantagens da contribuição de melhoria 

sobre outras formas de financiamento, apresentando-a como um instrumento que permite 

controlar a manipulação e a corrupção políticas presentes nas decisões sobre os 

investimentos públicos, evidenciada, segundo o autor, em vários dos trabalhos apresentados.  

A contribuição de melhoria, por ser um instrumento contributivo, necessariamente aprovado 

pela maioria de seus beneficiários, “… ajudaria a impedir alguns investimentos públicos 

desnecessários e onerosos, e orientaria o gasto público para projetos de maior prioridade que 

os habitantes reconhecem como claramente necessários” (1994, p.246).  

Além de que “quando a infra-estrutura é financiada por níveis mais altos de governo, 

há uma ampla oportunidade para o favoritismo e a corrupção na distribuição dos 

investimentos públicos”, o uso da contribuição de melhoria permitiria “com certeza 

aumentar o poder de recuperação pública dos custos, ao menos se comparado com a política 

de somente prover infra-estrutura, e de forma gratuita, para grupos hoteleiros de turismo24.” 

(id., p.247) 

Jones, Jiménez e Ward (1991) colocam em questão a relação imediata que existiria 

entre a ação estatal e a valorização da terra urbana, situando este entendimento como 

produto do argumento neoclássico de que  “qualquer atividade governamental no mercado 

deve, ceteris paribus, influenciar a distribuição e o preço das mercadorias” (p. 214). Para os 

autores, duas características majoritárias da literatura produzida sobre o tema dos impactos 

dos investimentos públicos sobre os mercados de terras seriam conseqüência desse 

entendimento: um corpo de literatura concentrado em estudos econométricos, sendo 

secundarizadas as implicações sociais desses processos e, de maneira consistente com essa 

visão, uma redução do papel do Estado a um simples provedor neutro de bens públicos, 

sendo reduzidas as considerações de seu papel, em uma perspectiva ampla, em impingir ou 

engendrar o conflito social. 

Esse entendimento, embora contestável do ponto de vista mais geral, pode ser 

tomado, e assim o tomamos, como uma provocação do autor ao relativo descaso, durante um 

período considerável, por parte da literatura de outras correntes de pensamento, com a 

instrumentalização conceitual do tema da recuperação de mais-valias fundiárias. Essa 

apreciação tem origem em três experiências vividas no processo de elaboração desta tese. 

Em primeiro lugar, por uma série de indefinições ou imprecisões conceituais sobre o tema e 

                                                 
24 Embora nesse trecho se reporte a Beatriz García, provavelmente o autor se refere ao estudo de Priscilla Connoly sobre 
Cancún (ambos em Jones e Ward, 1994)  
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sobre os instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias, que se tornaram evidentes 

desde a primeira reunião do grupo de pesquisadores latino-americanos para iniciar o debate 

sobre o escopo dos ensaios a serem produzidos25. Em segundo lugar, pela evidente 

relevância de uma compreensão mais adequada das relações que se estabelecem nos planos 

abstrato e concreto entre o custo dos investimentos  públicos e a valorização das 

propriedades, no desenho de instrumentos de recuperação dessas mais-valias, objeto dessa 

tese26. Por último, pela dificuldade em encontrarmos, na literatura específica disponível, 

análises sobre o tópico. Jaramillo (1994) se refere aos equívocos oriundos da simplicidade e 

nitidez que o tema aparenta, e de como ele é absorvido sem a devida consideração, inclusive 

pela literatura de corte marxista.   

A questão central do estudo de Jones, Jiménez e Ward (1991), entretanto, está na 

ausência de certeza e na imprevisibilidade dos impactos das políticas públicas sobre os 

preços das terras afetadas: “o problema não é uma interpretação incorreta da valorização, 

mas a incerteza que cerca as políticas públicas” (p.233). Ou seja, os autores utilizam o ponto 

de que a valorização é tomada ubiquamente como resultado necessário dos investimentos 

públicos para argumentar que, mesmo que teoricamente essa relação imediata tenha 

fundamento, na realidade ela é mediada pelas relações entre o poder público e a sociedade. 

Assim, e a partir de estudos de casos desenvolvidos no México, onde mostram que apenas 

com a finalização e a visível implementação dos projetos os aumentos de preços são 

verificados, os autores sugerem que “a incerteza, pelo menos na situação mexicana, parece 

ter um impacto negativo nos preços fundiários e nos processos de valorização da terra.” 

(p.228) 

Essa questão é reconhecida por Shoup, e utilizada como reforço para a sua proposta, 

já que a incerteza da finalização do projeto poderia ser tomada como um elemento adicional 

para a resistência ao pagamento de contribuições no decorrer das obras: “Se os incrementos 

de valor da terra não ocorrem antes que um investimento público seja completado, essa 

evidência dá suporte ao argumento de que o pagamento de qualquer contribuição de 

melhoria deveria ser diferido pelo menos até que os moradores estejam recebendo os 

benefícios do investimento público.” (1994, p.247).  

                                                 
25 Essas imprecisões são percorridas em vários momentos deste trabalho. 
26 Nos Capítulos II e III, abordamos essas relações em um plano mais abstrato, e nos Capítulos IV e V voltamos a elas no 
exame das situações concretas. 
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Essa interpretação de Shoup é insensata, pois deixa de lado o amplo consenso sobre a 

existência da valorização potencial como pelo menos um dos componentes do preço dos 

terrenos, mesmo que não a reconheça, por sua filiação teórica, como um dos elementos 

cruciais para entender o funcionamento do mercado de terras urbanas. Na verdade, embora o 

elemento de credibilidade na ação pública tenha o seu peso, o preço de qualquer terreno 

incluído em uma zona de influência de uma obra pública não desconsidera a existência dessa 

obra, mesmo que ela não tenha sido iniciada. Sendo os benefícios diferenciais do 

investimento público exatamente o objeto da imposição da contribuição de melhoria, 

qualquer manual do tributo estabelece que “deve ser salientado que não é necessário que 

esses benefícios diferenciais existam de fato; sua existência potencial é suficiente para sua 

capitalização na forma de incrementos de valor da terra.” (Macon e Merino Mañon, 1977, 

p.6)  

Não tendo esse argumento de Shoup uma base sustentável, ele concentra seus 

esforços em apresentar as vantagens da contribuição de melhoria diferida como instrumento 

que permitiria reduzir a manipulação política na alocação dos investimentos públicos, e 

dessa forma tanto direcionar esses investimentos para as prioridades dos habitantes como 

ampliar a capacidade pública de recuperação desses investimentos, em geral limitada pela 

submissão do governo a essas manipulações. 

Essas vantagens são apresentadas por Shoup de forma pouco convincente. Se os 

projetos que não lidam com a provisão de infra-estrutura básica jamais seriam votados por 

proprietários de baixa-renda, como argumenta Shoup, isto não significa que com a 

contribuição de melhoria os gastos públicos serão dirigidos a projetos de maior prioridade 

para estes mesmos contribuintes, como rapidamente ele parece concluir. 

Shoup chama a atenção para o fato de que esse instrumento, para ser aplicado, tem 

que ser votado pela maioria dos beneficiários. Mesmo se consideramos esta característica 

como a regra mais geral, o autor suprime a questão fundamental de como os projetos desses 

investimentos são alocados. “Uma auto-confiança maior obtida com o uso da contribuição 

de melhoria haveria de, obviamente, transferir mais decisões sobre os investimentos 

públicos dos governantes diretamente para os habitantes beneficiados” (1994, p.247).  

Mesmo que com a disseminação da contribuição de melhoria os supostos 

beneficiários estejam em posição de aceitar ou rejeitar determinado projeto, permanece 

indefinida a seleção desses potenciais beneficiários. Temos aqui uma excelente ilustração do 

ponto defendido por Jones, Jiménez e Ward, da redução do papel do Estado a essa posição 
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neutra fictícia, e da necessidade de inserir no debate sua função de administrar conflitos 

sociais. 

Shoup junta evidências, nos estudos de seus críticos, de que as diversas instâncias de 

governo, em países latino-americanos, intencionalmente ou porque são levados a isso, 

acabam por beneficiar o capital imobiliário ou grandes grupos privados quando da  alocação 

dos investimentos públicos. É importante notar, porém, que essa atuação não é desprovida 

de uma justificativa, ao contrário, ela costuma apoiar-se na proposição, muito difundida (e 

cara aos neoclássicos), de que o critério prioritário seria o da eficiência econômica desse 

procedimento. Como Geisse e Sabatini(1982) explicam, “acredita-se que essa seria a única 

maneira de que os retornos dos investimentos alcancem um nível suficientemente alto para 

garantir o financiamento de novos investimentos”, e a teoria do bolo - primeiro crescer para 

depois distribuir, em sua versão urbanística (Smolka, 1995), orienta boa parte desses 

investimentos. 

Sendo este o tipo de procedimento para o qual Shoup oferece a contribuição de 

melhoria diferida como remédio, ele parece inteiramente inócuo, pois não existe nenhum 

elemento, na sua proposta, que faça supor que esta seleção dos potenciais beneficiários dos 

investimentos públicos possa ser alterada pela implementação da contribuição de melhoria 

em sua forma diferida. Ao contrário, dada a própria característica de recuperação de custos 

do tributo, a tendência que se pode esperar com maior segurança com o uso do instrumento é 

a de que o critério da eficiência econômica ganhe maior relevância sobre outros critérios, 

inclusive o de uma possível maior equidade na distribuição desses benefícios27, e este 

parece ser o núcleo das críticas ao trabalho de Shoup agrupadas nessa segunda questão 

colocada pelo autor. 

A questão da valorização oriunda de investimentos em infra-estrutura, na realidade 

latino-americana, passa necessariamente pelo reconhecimento de que as desigualdades 

sócio-espaciais existentes nessas cidades dão às áreas urbanas um caráter dicotômico. 

Núcleo e periferia, ricos e pobres, formal e informal, legal e ilegal, zona nobre e zona 

proletária, arranha-céus e casebres, são diferentes imagens usadas para caracterizar essa 

dicotomia, que no entanto não entendemos como produtos de dois diferentes processos,  mas 

ao contrário, como o resultado de uma compreensão da dinâmica da urbanização capitalista 

(Harvey, 1989). Não nos cabe, nos limites deste trabalho, avaliar em profundidade a 

                                                 
27 No Capítulo III abordamos a noção de equidade e as características que assume na situação latino-emricana.  
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evolução teórica de uma compreensão mais global da urbanização latino-americana28, mas 

apenas reconhecer, como parte dessas imagens, a existência de um padrão de infra-estrutura 

e serviços que opõe áreas bem dotadas, similares às encontradas nas cidades dos países mais 

avançados, a áreas onde não existem os serviços e equipamentos mais elementares (Smolka, 

1997).    

Nessas últimas áreas predominam as populações de menor rendimento e os 

assentamentos informais; por isso, qualquer proposta de como provê-las de infra-estrutura 

urbana deve minimamente reconhecer as dificuldades existentes, na realidade, para 

viabilizar a aplicação desses instrumentos. Tratemos de apontar, em linhas gerais, as que 

consideramos como principais dificuldades relacionadas ao nosso tema29. 

À parte o já descrito papel da propriedade em geral como um mecanismo tradicional 

de apropriação de mais-valias , e que é extensivo, no caso dos mais pobres, a qualquer 

moradia com uma certa segurança da posse e, até, em última instância, a simplesmente um 

teto, a habitação pode ter um papel importante na complementação de uma renda familiar 

mínima, mediante o aluguel de uma parte a terceiros, mecanismo que pode ocorrer de 

maneira mais permanente ou ser acionado em momentos de necessidade (Bonduki e Rolnik, 

1979). Poderia ser argumentado que esse seria um motivo adicional para que essas famílias 

comprometessem parte de seus rendimentos para pagar pela infra-estrutura urbana, mas 

ocorre que se a provisão está vinculada à regularização dessas moradias como é o caso 

muitas vezes, esses mecanismos informais de complementação de renda podem se tornar 

mais difíceis de viabilizar30.  

Nesta situação, predomina a opção pela (lenta) distribuição de infra-estrutura pública, 

de forma subsidiada pelo Estado, e com a posterior cobrança de taxas pela prestação dos 

serviços correspondentes pelas concessionárias de serviços públicos. Tendo sido esta a 

forma tradicional de atuação do Estado na provisão de infra-estrutura, para o conjunto da 

cidade, essa provisão subsidiada beneficiou historicamente a população de maior renda 

instalada nas áreas centrais. O argumento da equidade intergeneracional, que nas cidades 

americanas impulsiona a cobrança de exações aos novos empreendimentos periféricos de 

                                                 
28 Jaramillo (1992), apresenta uma revisão dos principais eixos teóricos desenvolvidos nos estudos sobre esse fenômeno, e 
propõe as bases de um novo paradigma de interpretação, a partir de uma síntese crítica da Teoria da Dependência e da 
“crítica singeriana” (desenvolvida por Paul Singer). Voltaremos a esse ponto na última seção do Capítulo III.  
29 Reconhecendo que essas dificuldades tomam formas concretas específicas que variam de um país a outro, e até dentro de 
um mesmo país, nosso objetivo aqui é o de oferecer um panorama mais genérico dessa situação. 
30 Por exemplo, no caso do projeto de regularização das favelas no Rio de Janeiro, o Favela-Bairro, as famílias assinam um 
termo de responsabilidade de não realizar nenhum acréscimo construtivo na moradia, como condição para entrar no 
programa de regularização. 
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alta-renda (Altshuler e Gómez Ibáñez, 1993), assume nas cidades latino-americanas a 

conotação inversa: na urbanização latino-americana, os mais ricos não tiveram que pagar por 

essa provisão, de maneira que torna-se questionável impor essa carga aos mais pobres. 

Há que se considerar ainda, neste argumento, as grandes disparidades de renda 

predominantes na região, a grande extensão da população pobre, e os baixíssimos níveis de 

rendimento dessa população, de maneira que, como lembra Doebele em seu estudo sobre o 

caso da Colômbia (1977), “poderia, é claro, ser questionado se a contribuição de 

valorização, ou qualquer outra taxa ou imposto, tem o direito a consumir todos os recursos 

adicionais de uma família na margem de subsistência.” (p.77).  Jaramillo (1997), em sua 

mais recente avaliação do mesmo caso, coloca como uma das principais objeções ao uso da 

contribuição de valorização, em uma perspectiva mais geral, o fato de que esses tributos 

podem levar ao deslocamento de ocupantes que não tenham a capacidade de assumir esses 

pagamentos. Evidências desse resultado questionável são um dos elementos que levam 

Jones, Jiménez e Ward (1994) a considerar necessário o desenvolvimento de técnicas de 

mensuração mais realistas dos impactos de políticas públicas sobre o preço da terra urbana. 

Outro elemento a ser considerado, na opção pela utilização de um instrumento que 

objetiva a recuperação de custos, seja para as novas áreas formais como para as áreas 

informais existentes, é o de que de modo geral é maior o custo relativo de prover infra-

estrutura básica nas áreas já ocupadas. As populações que se dirigem a essas áreas, seja em 

processos de invasão ou pela forma mais generalizada na América Latina que é a da 

aquisição no mercado informal de um lote produzido sem atender às normas urbanísticas, o 

fazem porque não podem ascender ao mercado formal. Esse acesso, no entanto, deve ser 

compreendido de uma forma mais ampla, incluindo itens nem sempre considerados como 

por exemplo o crédito formal. 

Desta forma, embora não paguem necessariamente menos do que poderia custar um 

lote formal com infra-estrutura básica, e existam evidências de que em muitos casos acabam 

pagando mais (Iracheta, 1998), o fato é que essa infra-estrutura básica não entra como 

componente direto do preço de aquisição desses lotes. Nessa realidade, a contribuição de 

melhoria diferida para o momento da venda, como instrumento para permitir a instalação  de 

infra-estrutura pública nessas áreas, restringe a captura do benefício pelas famílias 

correspondentes que, sem essa opção no caso em que vendam suas moradias, poderão não 

ter os meios necessários para adquirir um lote no mercado formal em outro lugar. Como 
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conseqüência, o instrumento se torna um mecanismo de reprodução da informalidade, além 

de impor restrições à mobilidade residencial (Smolka, 1997).  

Há ainda um elemento que coloca em questão em que medida, na realidade latino-

americana, a valorização originada pela provisão de infra-estrutura urbana pode ser 

necessariamente considerada como resultado da ação do Estado. Sabemos que essa 

valorização é a base para o cálculo do rateio dos custos das obras, na implementação da 

contribuição de melhoria. Ocorre que nas áreas em que a provisão da infra-estrutura urbana 

local é inexistente quando da aquisição de lotes nesses loteamentos, as evidências são claras 

de que itens dessa infra-estrutura são às vezes implantados pelos próprios moradores31, de 

forma integral ou parcial. Nessas condições, além da reconhecida complexidade na 

mensuração da valorização individual percebida, uma característica que não está limitada 

aos países em desenvolvimento, existe a dificuldade adicional de separar a parcela da 

valorização que caberia ao conjunto da comunidade, daquela que na verdade deve ser 

creditada aos próprios beneficiados. 

Como podemos observar, a implementação de instrumentos de recuperação de mais-

valias oriundas da (suposta) provisão por parte do Estado de infra-estrutura e serviços 

públicos urbanos, na América Latina, tem numerosas dificuldades, sobretudo se o objetivo 

alegado é o de equipar de forma “pontilista”, como propõe Shoup, as áreas que não possuem 

a infra-estrutura básica para o desenvolvimento de atividades urbanas. Doebele (1979), ao 

avaliar os impactos da contribuição de valorização sobre os diferentes grupos de renda, diz 

que “vizinhanças de baixa-renda também foram beneficiadas por projetos de [contribuição] 

de valorização. Dois projetos envolvendo a Carrera 10 melhoraram diretamente o transporte 

de ônibus para áreas de baixa-renda ao sul do centro da cidade, assim como os dois projetos 

(fevereiro de 1968 e fevereiro de 1973) para a melhoria da Carrera 14.” (p.67) A ausência de 

qualquer referência ao destino posterior dessas áreas (continuaram a ser de baixa-renda?) é 

tipicamente uma das debilidades, nessas avaliações, para a qual Jones, Jiménez e Ward 

(1991) chamam a atenção. 

Assim, podemos concluir que considerar, como faz Shoup, que a valorização é 

condição suficiente no caso latino-americano para a desejabilidade, ou mesmo apenas a 

                                                 
31 Vide, por exemplo, o estudo de Marcia Coutinho (1985) sobre loteamentos irregulares e clandestinos no Rio de Janeiro. 
Neste estudo, um quadro sobre as “características e condições de infra-estutura” de diversos loteamentos analisados (p.47), 
mostra que itens como a provisão de água encanada, esgoto e drenagem são comumente realizados, ao menos parcialmente, 
pelos moradores.  
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viabilidade, da aplicação desses instrumentos, é realmente “no mínimo irreal, e até 

ingênuo”, como tão “gentilmente” lhe disseram seus críticos. 

Vejamos agora a terceira questão de Shoup. 

  

“A contribuição de melhoria é regressiva?” 

Nessa última questão, Shoup reúne as críticas ao uso de instrumentos de recuperação 

de mais-valias fundiárias - e em especial à contribuição de melhoria - que são dirigidas à 

forma com que esses tributos são implementados na versão latino-americana, 

desconsiderando um dos principais objetivos do sistema tributário, a redistribuição de renda, 

considerada por seus críticos uma função “especialmente importante na América Latina, 

onde as diferenças de renda e riqueza são tão grandes.” (1994, p.248) 

Shoup inicia sua resposta a essa questão comparando o instrumento, e em especial 

sua versão diferida, às outras alternativas tributárias. Em primeiro lugar, fazendo uma 

comparação com o imposto predial: “… embora possa parecer que famílias de baixa renda 

seriam prejudicadas por um tributo que ignora a capacidade de pagamento, não há clareza 

sobre a regressividade da contribuição de melhoria quando comparada ao imposto predial 

local.” (ibid.); em segundo lugar, com a evidência da dificuldade de consolidar impostos 

destinados a gravar a valorização e arrecadá-la para o orçamento geral, com fins 

redistributivos: “… me parece que o objetivo mais modesto de usar a valorização para 

financiar o investimento público é muito mais importante que a maioria das tentativas 

retóricas e inteiramente inefetivas de distribuir os incrementos do valor da terra para o 

benefício da sociedade.” (ibid.) 

O autor chama ainda a atenção para o fato de muitos dos trabalhos apresentados no 

Fitzwilliam Workshop (1991) definirem como um objetivo importante da política fundiária 

urbana a redução das extremas diferenças qualitativas entre as vizinhanças ricas e pobres, 

para afirmar que “usar a contribuição de melhoria diferida para o financiamento de infra-

estrutura onde faz falta é um meio possível de reduzir essas diferenças mais visíveis.” (ibid.) 

Além disso, Shoup privilegia a opção de usar a contribuição de melhoria como 

mecanismo de financiamento quando considerada relativamente à opção alternativa 

existente de financiar esses investimentos por intermédio do orçamento geral: “… a 

contribuição de melhoria liberaria recursos do orçamento geral para o pagamento de 

objetivos públicos genuínos que tenham um apelo mais legítimo nessas circunstâncias de 

recursos escassos.” (ibid.). Neste ponto, ele introduz a possibilidade de isenções 
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direcionadas aos mais pobres, como forma de tornar a contribuição de melhoria 

redistributiva, para concluir que “se o objetivo é realmente ajudar os pobres, e somente os 

pobres, em vez de ajudar proprietários politicamente poderosos sob o disfarce de ajudar os 

pobres, então a contribuição de melhoria com isenções especificamente dirigidas aos 

proprietários de baixa-renda é muito mais eficiente do que pagar pela infra-estrutura com o 

orçamento geral.”(id., p.249) 

Essa linha de argumentação de Shoup, embora de relativa simplicidade em uma 

observação inicial, deve ser considerada com a devida atenção, pois encerra algumas 

ambigüidades cuja compreensão se torna essencial para elucidar o tema, e as dificuldades 

para o seu desenvolvimento na América Latina. Nosso objetivo, neste item, é o de atualizar 

o debate entre Shoup e seus críticos, e no percurso apontar essas ambigüidades, que serão 

retomadas nos próximos capítulos.   

O argumento de Shoup tem como base uma interpretação, desde a perspectiva 

neoclássica, de que outras correntes teóricas atribuiriam aos instrumentos de recuperação de 

mais-valias fundiárias, e como extensão ao próprio tema, uma perspectiva redistributiva que 

lhe seria inerente. É com este sentido que cita o argumento de Jones, Jiménez e Ward de que 

“… para ser claro, o real motivo para políticas orientadas para a captura da valorização tem 

na realidade a intenção de reforçar as finanças públicas dos governos, em lugar de 

redistribuir o ganho da valorização” (1991, p.16). A visão de Shoup sobre esse ponto pode 

ser inferida pelo tom taxativo de sua resposta: “Bem, isto está claro, e por que não?” (1994, 

p. 248) 

Embora a crítica a Shoup na verdade possa estar orientada pela idéia de que em 

ambientes como o latino-americano seria socialmente mais desejável que os instrumentos de 

recuperação de mais-valias fundiárias priorizassem o aspecto redistributivo sobre outros 

possíveis objetivos, e mesmo estendendo essa idéia à de que se desconsiderado este aspecto 

no desenvolvimento dos instrumentos na América Latina, eles podem trazer resultados 

indesejáveis ou até perversos, consideramos que a ironia de Shoup não é descabida.  

Ao contrário, ela remete a uma certa confusão existente na apropriação do tema da 

recuperação de mais-valias fundiárias, por certos analistas urbanos, que percebem o tema 

como algo afastado das teses liberais sobre o funcionamento do mercado de terras. Smolka, 

em sua crítica à agenda do Banco Mundial para os anos 90 (1995), quando faz referência à 

incorporação do tema naquela agenda, salienta: “Importa observar, incidentalmente, que este 

argumento não violenta, em absoluto, a doutrina liberal, conforme amplamente atestado pela 
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literatura neoclássica” (p.311), chamando a atenção para a existência dessa interpretação 

incorreta. 

Em uma ou outra interpretação, isto é, seja a redistributividade considerada como 

inerente ao tema ou compreendida como um de seus aspectos necessários na situação latino-

americana, esta compreensão cria uma tensão, na América Latina, entre o princípio da 

recuperação de mais-valias fundiárias e os instrumentos usualmente disponíveis para lidar 

com essa recuperação, e até mesmo com os desenvolvidos em nome desse princípio32. Essa, 

em nossa compreensão, é uma das questões essenciais a serem retomadas para qualificar a 

debilidade na implementação e as ambigüidades na interpretação, e as relações entre esses 

dois traços marcantes do desenvolvimento do tema na América Latina. 

Quanto às respostas a seus críticos elaboradas por Shoup, é possível de imediato, 

pelos mesmos argumentos desenvolvidos na seção anterior, qualificar a assertiva do autor de 

que o uso da contribuição de melhoria liberaria recursos do orçamento geral para objetivos 

mais “legítimos” nessas circunstâncias de recursos escassos. Este argumento é um 

paralogismo: ela possibilitaria mas não garantiria a liberação de recursos gerais, e o que é e 

o que não é mais legítimo é uma questão que introduz critérios subjetivos, e passível de 

distintas interpretações políticas; ademais, se liberados, esses recursos gerais não seriam 

necessariamente usados para objetivos mais legítimos, seja como forem estes definidos. 

Além de tudo isso, como a proposta de Shoup, do diferimento do instrumento, tem como 

objetivo explícito  justamente possibilitar o financiamento de infra-estrutura básica para 

áreas carentes, fica difícil entender quais seriam os objetivos mais legítimos que este aos 

quais o autor pode estar se referindo. 

Os mesmos argumentos usados no item anterior servem também para responder à sua 

idéia de que o uso da contribuição de melhoria diferida para a provisão de infra-estrutura 

pública básica nas vizinhanças pobres permitiria diminuir as diferenças qualitativas entre 

áreas pobres e ricas. Embora já não seja necessário buscar respostas para cada uma dessas 

assertivas, vale a pena, sobre este ponto, ressaltar que o instrumento, mesmo se usado com 

sucesso, e sobretudo dadas as dificuldades a que vimos nos referindo, tende a privilegiar 

investimentos em áreas que garantam mais facilmente a recuperação dos custos. Como 

resultado, tende na verdade a ampliar e não a reduzir as diferenças intra-urbanas ou, como 

                                                 
32 Uma concretização dessa tensão pode ser observada no processo de elaboração, desenvolvimento e implementação das 
Operações Interligadas no Brasil, discutido em outra parte desta tese. 
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coloca Smolka (1997), “quanto mais valor é capturado, mais valor poderá haver para ser 

capturado!” (p.12).  

Esse ponto expõe uma outra grande questão em aberto, que não merece maior 

atenção no texto de Shoup, e à qual voltaremos mais adiante. Esta questão coloca como 

alternativas no desenvolvimento do tema, tanto para a elaboração de instrumentos de 

intervenção como mais amplamente como um dos eixos da política fundiária e imobiliária 

urbana, duas formas diferentes de aproximação: por um lado, incentivar a criação de mais-

valias fundiárias, para então recuperá-las, e de outro lado, restringir as oportunidades de que 

essas mais-valias sejam criadas. 

Atendo-nos por ora à questão colocada por Shoup, nos dirigimos à referência do 

autor de que o uso da valorização para o financiamento do investimento público lhe parece 

um objetivo mais modesto, porém mais importante, que outras tentativas infrutíferas de 

redistribuir as mais-valias geradas. Embora reconheça que o instrumento não tem a 

redistributividade como um de seus objetivos, Shoup argumenta que a contribuição de 

melhoria é idealmente adequada para redistribuir renda, onde este princípio redistributivo 

esteja garantido (p.248), fazendo alusão à capacidade do instrumento de incorporar políticas 

destinadas a buscar essa redistributividade, como por exemplo a de subsídios parciais.  

Essa concessão de Shoup, no entanto, não resolve o problema colocado por seus 

críticos, de que ao buscar esse objetivo “mais modesto” sua proposta pode resultar, 

perversamente, em contra-arrestar um objetivo concorrente tão importante como o da 

redistributividade, na América Latina. O autor, porém, assume sua opção por esse 

instrumento, em relação a outras alternativas: “A solução que eu trouxe ao Fitzwilliam 

Workshop é a da contribuição de melhoria diferida, e eu percebo que tendo a ver o problema 

do sub-investimento em infra-estrutura à luz dessa solução.” (1994, p.249)     

Nesta opção de Shoup pela contribuição de melhoria diferida, não está inteiramente 

claro se ele considera esta uma solução alternativa face às dificuldades existentes para a 

mobilização de outras alternativas, reconhecidas como “retóricas e inteiramente 

ineficientes”, ou se ele tem a convicção de que esta é a melhor alternativa para a provisão de 

infra-estrutura básica nas áreas carentes. 

Aparentemente, embora não de forma explícita, Shoup adere ao segundo argumento, 

de que sua solução seria na verdade a opção mais adequada em qualquer situação, como se 

pode depreender pela imagem de que se utiliza: “Como um modo de ajudar os pobres, usar o 

orçamento geral para pagar por gastos públicos que beneficiam de forma específica os 
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proprietários é como dar um banquete para todos apenas para conseguir algumas migalhas 

para os pobres.” (ibid.).  

Poderíamos parafraseá-lo, lembrando que há que se considerar que o histórico da 

urbanização latino-americana é pontuado de grandes banquetes nos quais em geral poucas 

migalhas restaram para os pobres, porém sobre este ponto há um debate mais produtivo e 

mais importante a ser apontado. 

Entender se a implementação de um determinado instrumento de intervenção urbana 

é a melhor alternativa, ou na verdade é somente uma das opções disponíveis a ser 

considerada, é algo que nos parece essencial na definição dos esforços para o desenho de 

uma política fundiária urbana mais consistente nos países latino-americanos. Por isso, é 

importante situar de maneira mais específica, em relação às opções disponíveis, qualquer 

alternativa que venha a ser apresentada. 

Sendo o tema de Shoup o do financiamento de investimentos urbanos, ao cotejar sua 

solução com outras alternativas, o autor faz referência direta ao imposto predial local. A 

referência se justifica pela condição de disseminação desse tributo, e pelo entendimento das 

características que o definem, em contraste com as definidoras da contribuição de melhoria. 

Diferentemente do instrumento que é objeto da alternativa de Shoup, baseado no critério do 

benefício e destinado exclusivamente ao financiamento de obras públicas, o imposto predial 

tem como critério a capacidade de pagamento dos contribuintes, e o produto de sua 

arrecadação é destinado ao orçamento geral local. 

Ao analisar o problema do sub-investimento em infra-estrutura, no entanto, Shoup 

toma como premissa, quer dizer, como uma situação dada, a inoperância do imposto predial 

e o fracasso de outras tentativas de financiar obras públicas, passando imediatamente a 

analisar a operacionalização da solução que ele apresenta. Aparentemente, ele não se dá 

conta de que as dificuldades a serem superadas para viabilizar a sua solução acabam por se 

equiparar àquelas reconhecidas por ele como obstáculos à adoção de outras alternativas. Da 

mesma forma, Shoup não considera que essas alternativas podem ser construídas a partir dos 

mesmos elementos que toma como base para a elaboração da solução que privilegia. 

   

 

4. Bases para uma aproximação alternativa ao tema 
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A questão do uso de tributos definidos pelos critérios da capacidade de pagamento 

ou o do benefício recebido, no financiamento dos investimentos públicos na América Latina, 

assume importância quando suprimimos a premissa adotada por Shoup e outros especialistas 

de que o imposto predial esteja condenado à ineficiência ou à inoperância, ou seja, quando 

diante de situações em que a arrecadação com o imposto predial não funciona como poderia 

ou deveria, a alternativa adotada seja buscar o aprimoramento do próprio imposto predial. 

Esta alternativa pode vir a ser a recomendada tanto pela interpretação de que o 

imposto predial seja o tributo mais adequado para atender aos objetivos de uma determinada 

política imobiliária urbana, como pelo reconhecimento de que ele é a base do sistema 

tributário imobiliário, e que por isso o caminho para a inclusão de qualquer novo 

instrumento tributário passa necessariamente pela resolução de problemas e dificuldades que 

afetam em primeiro lugar a implementação do imposto predial. 

Essas dificuldades, é necessário reconhecer, têm um espectro mais amplo que o que 

aqui abordamos, limitado aos pontos propostos por Shoup. Para criticar a lógica de sua 

argumentação, no entanto, é suficiente observar que é possível construir uma solução 

alternativa, de aprimoramento do imposto predial, a partir da mesma situação inicial e com 

as mesmas bases que ele usa para desenvolver sua proposta. Isto significa que os mesmos 

argumentos de Shoup para analisar a escassez de recursos públicos para investimentos 

públicos prioritários, e mesmo os de que se utiliza para defender sua proposta, poderiam 

alternativamente ser desenvolvidos para aumentar a arrecadação e aprimorar o imposto 

predial, e mesmo viabilizar a implementação de outras alternativas que como ele observa 

permanecem na retórica.  

Vejamos em linhas gerais, a partir dos argumentos de Shoup, algumas bases para o 

desenvolvimento da solução alternativa de aprimorar o imposto predial. 

Um primeiro ponto a ser abordado é o da resistência da população ao imposto 

predial. Há que se perceber que a inexistência de uma vinculação legal entre a arrecadação 

com o imposto predial e os investimentos públicos urbanos, argumento normalmente usado 

para  justificar essa rejeição ao imposto predial, não impede nem suprime a existência de um 

compromisso político com a vinculação entre o montante arrecadado e as melhorias urbanas. 

Este compromisso, conjugado com outras medidas como o cancelamento das anistias fiscais 

e a consolidação de um orçamento participativo, entre outras, pode ampliar sensivelmente a 

arrecadação com este imposto, reduzindo a resistência a este e a outros tributos imobiliários, 
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como se pode observar nas experiências realizadas em casos já apontados (Lima, Porto 

Alegre). 

Um outro ponto é o da ausência de liquidez de determinados proprietários para o 

pagamento de tributos lançados sobre mais-valias fundiárias potenciais antes que sejam 

realizadas no mercado, base para a proposta de Shoup para o diferimento do pagamento da 

contribuição de melhoria. Ora, se um investimento público, através da valorização de 

determinadas propriedades, pode originar um impacto sobre o imposto predial que não possa 

ser absorvido por determinados proprietários, nada impede que uma solução similar à do 

diferimento do pagamento venha a ser implementada, neste caso através do diferimento do 

excedente do imposto, ou de parte desse excedente. 

 Um imposto sobre o ganho imobiliário, que não está limitado aos custos do 

investimento e sim a uma definição política da parcela das mais-valias fundiárias a ser 

recuperada, pode também funcionar de maneira complementar. Este tributo geralmente é 

diferido por natureza, tendo usualmente como fato gerador a realização dessas mais-valias 

no mercado, e pode ser objeto de isenções cujo alvo específico sejam os mais pobres.  

Com relação à solução do subsídio local às populações mais pobres, que 

naturalmente aparece na proposta de Shoup como uma compensação necessária à adoção do 

critério do benefício como eixo condutor da tributação, funcionando como uma “questão de 

caridade”, a adoção de alíquotas diferenciadas e progressivas segundo o valor da 

propriedade, que podem também ser balanceadas por outros critérios sócio-econômicos, 

oferece uma forma mais adequada de subsídio, perdendo este seu caráter pejorativo e, por 

vezes, eleitoreiro.  

Uma política de “subsídios sensitivos” também pode ser desenhada. Jones e Ward 

(1994) propõem que esses subsídios sejam destinados prioritariamente ao incremento 

indireto da produtividade urbana, como seria o caso da infra-estrutura urbana básica, em 

contraposição à política defendida pelo Banco Mundial de limitação desses subsídios aos 

vinculados a reduções em gastos públicos associados, como por exemplo os destinados a 

programas de saúde preventivos, como a vacinação. 

Se, como o próprio Shoup argumenta, a intenção é ajudar os pobres, concentrar os 

recursos no orçamento geral permite uma maior transparência nos processos de alocação dos 

investimentos, e ainda possibilita a transferência sócio-espacial de recursos, condição 

necessária para a diminuição das diferenças entre ricos e pobres em situações de grande 
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diferenciação intra-urbana e acentuada segregação sócio-espacial, como é o caso na América 

Latina.  

Quanto à redistributividade, é claro que os tributos com base na capacidade de 

pagamento também permitem, como argumenta Shoup, “redistribuir renda onde este 

objetivo esteja garantido”, porém, mais que isso, eles possibilitam avançar nas condições 

para que a realização desse objetivo seja garantida. No caso do imposto predial, a 

incorporação de critérios específicos para compensar a discrepância existente entre os níveis 

de rendimento das famílias e os valores das propriedades, como a adoção de alíquotas 

diferenciadas segundo o valor das propriedades, são elementos de busca de maior 

progressividade do tributo. 

Muitos desses argumentos, no entanto, não são conformes à doutrina neoclássica e, 

embora não de forma explícita, Shoup adere à segunda opção, a de que sua solução seria na 

verdade a mais adequada em qualquer situação, de modo independente das condições 

concretas do processo de urbanização em cada realidade histórica. Claramente, essa 

interpretação relega a um plano secundário a consideração das diversas especificidades do 

processo de urbanização latino-americana, que como vimos no decorrer deste capítulo 

impõem uma série de condicionantes ao argumento que preconiza o uso do critério do 

benefício como orientador do financiamento das obras públicas, em lugar do critério da 

capacidade de pagamento. 

Trata-se, na América Latina, de um argumento perigoso, pois pode levar - e talvez 

tenha levado em vários casos - a relegar a aplicação do imposto predial à sua própria sorte, 

ou a contra-arrestar tentativas de seu aprimoramento, sem que se perceba que as soluções 

alternativas consideradas podem, além de não melhorar as condições existentes, contribuir 

para o agravamento dos problemas associados à urbanização latino-americana. 

 



CAPÍTULO II

Recuperação de Mais-Valias 
Fundiárias Urbanas:    
uma exegese do tema
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CAPÍTULO II 
Recuperação de Mais-Valias Fundiárias Urbanas: Uma Exegese do Tema 
 

 

1. Introdução 
 

A expressão que utilizamos para definir o tema da tese é “recuperar mais-valias 

fundiárias urbanas decorrentes da atuação do Estado”. Essa expressão é usada de forma mais 

ou menos genérica, e a partir dela é possível identificar em linhas gerais de que tema 

estamos tratando. Poderíamos haver utilizado a expressão “capturar o incremento de valor 

da terra urbana alheio ao esforço do proprietário”, ou ainda “captar uma parcela da 

valorização imobiliária oriunda dos investimentos públicos urbanos”, e em qualquer dos 

casos poderíamos estar delineando de forma similar o campo de investigação. 

Essas expressões, no entanto, são frases compostas de outras expressões mais 

específicas que não são necessariamente equivalentes, e por isso esses componentes não são 

substituíveis sem que seja alterado o significado da expressão final. Além disso, algumas 

dessas espressões específicas são também passíveis de significados alternativos, ou seja, têm 

mais de uma forma de entendimento ou de apropriação de significado. Por essas razões, 

mesmo a expressão que escolhemos para definir nossa aproximação ao tema não tem um 

único significado possível.   

Ao contrário, a expressão “recuperar mais-valias fundiárias urbanas decorrentes da 

atuação do Estado” envolve a combinação de uma série de componentes que são passíveis 

de valorações e gradações variadas. Assim, definir com exatidão o que ela significa depende 

da explicitação da forma de apropriação de cada componente e da maneira como eles são 

combinados na expressão ou frase final. Isto envolve pelo menos precisar porque se trata de 

“recuperar”, o que se entende por “mais-valias fundiárias urbanas”, e a que  “atuação do 

Estado” em específico estamos nos referindo. Ademais, envolve também precisar o que está 

sendo incluído, de forma explícita ou implícita, o que está sendo excluído, e ainda o que não 

está sendo considerado.  

Apesar da existência de todas essas variáveis e da necessidade de considerá-las em 

uma definição mais precisa do recorte que se pretende privilegiar, ou alternativamente da 

interpretação que se faz do tema, a literatura costuma tratar o tema de forma geral a partir de 
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uma combinação mais ou menos indiscriminada dos diferentes componentes e a conseqüente 

utilização de expressões alternativas como equivalentes.  

Vale observar que um dos elementos considerados na utilização desse ou daquele 

componente e mesmo na escolha de uma expressão definidora do tema é a forma como essas 

palavras ou conjunto de palavras é absorvida culturalmente ou até ideologicamente em cada 

país ou região. Assim, nem sempre a expressão utilizada corresponde com a devida precisão 

ao recorte ou a interpretação a que se faz referência, ou ao particular instrumento de 

intervenção que porventura esteja sendo considerado. Há que se notar, contudo, que 

dependendo dos objetivos e do público-alvo de uma determinada publicação ou explanação, 

a utilização de expressões menos precisas pode não ser relevante.  

Para os nossos propósitos, porém, é importante percorrer em maior detalhe o 

conjunto de possibilidades definidos pela combinação desses componentes em seus 

significados variados. Para realizar esse percurso, nossa proposta é a de fazer uma exegese 

dessas expressões alternativas, a partir da expressão por nós selecionada, examinando de 

forma analítica cada um de seus componentes explícitos e implícitos, e avaliando formas de 

seleção e combinação dos elementos na composição de uma expressão conjunta, e seus 

variados resultados. 

Essa tarefa tem vários objetivos específicos concorrentes: em primeiro lugar, expõe a 

amplitude e complexidade do tema; em segundo lugar, é uma forma de percorrer os pontos 

básicos envolvidos na delimitação do tema, e as principais questões aí envolvidas; em 

terceiro lugar, serve como base para justificar o recorte selecionado para nosso estudo; em 

quarto lugar, permite uma primeira aproximação à nossa avaliação de que a interpretação do 

tema está sujeita a uma série de ambigüidades; por último, possibilita estabelecer de forma 

mais específica as bases dessas ambigüidades, relacionando-as ao desenvolvimento do tema. 

Com esse recurso analítico, poderemos avançar no objetivo mais amplo de organizar 

e definir o tema da recuperação de mais-valias fundiárias urbanas como campo de 

investigação, superando a aparência de que ele seja apenas um apanhado de diferentes 

conceitos sem maiores inter-relações.  

Além da consideração de cada uma de suas expressões parciais, buscamos entender 

como se estabelece a unidade em sua conjugação numa expressão final que represente o 

tema, ou seja, compreender o tema como uma síntese das diversas expressões possíveis. É 
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esta unidade, em nossa concepção, que justifica o estudo da “recuperação de mais-valias 

fundiárias urbanas” e a sua consideração como um eixo útil para o aprimoramento de uma 

política fundiária urbana. 

 

 

2. Recuperar, Capturar, Captar: ações alternativas 
 

O verbo “recuperar” é apenas um dos tradicionalmente utilizados para representar 

uma ação do poder público sobre excedentes econômicos apropriáveis como renda da terra. 

Os ensaios produzidos sobre o tema nos diversos países latino-americanos, assim como os 

textos que compõem a literatura básica sobre o tema, utilizam alternativamente “recuperar”, 

“capturar” e “captar”1 sem qualquer explicitação de preferência, e muitos utilizam dois ou 

mais desses verbos como sinônimos.  

Embora as diferenças entre esses verbos seja para muitos sutil, utilizamos a opção 

“recuperar” de forma intencional, pois apesar de substituíveis em uma apreciação mais 

genérica, um exame mais minucioso mostra diferenças que podem não ser irrelevantes. 

O verbo “capturar” está em geral associado a uma atividade criminosa ou prejudicial 

a um conjunto social. Quando usado como uma ação do poder público, capturar tem um 

sentido punitivo. Há que se notar, porém, que o verbo “capturar” não tem necessariamente o 

sentido de que a ação seja empreendida pelo poder público. De fato, na frase “capturar mais-

valias fundiárias urbanas decorrentes da atuação do Estado”, o sujeito não está 

implicitamente definido, e a frase pode perfeitamente ser usada para indicar a captura pelo 

proprietário dessas mais-valias.  

O verbo “capturar” é útil, por isso, se a idéia é a de compor um título que possibilite 

a consideração de diferentes sujeitos - no caso, o poder público ou proprietários privados. 

No entanto, se a intenção é a de limitar o entendimento ao de uma ação do poder público, é 

aconselhável explicitá-lo na frase, apondo ao verbo este complemento ou outro que o 

substitua, como por exemplo “capturar para a coletividade”.   

Em qualquer dos casos, pode ser associada ao uso do verbo “capturar” uma alusão à 

perversidade do proprietário em deter para si aquele excedente. Admitindo-se que a 

                                                 
1 A literatura inclui referências em inglês, espanhol, português e francês. O termo usado para recuperar, em inglês, é 
“recover”; o verbo recobrar, que seria a tradução mais evidente, tem pouco uso nas formas substantivadas recobro ou 
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apropriação privada daquele excedente seja considerada como socialmente injusta, não é 

porém generalizável uma intencionalidade do proprietário em ser o sujeito dessa injustiça.  

Este elemento associado de perversidade deve, pois, ser considerado adequadamente, e o 

verbo é mais indicado nos casos em que se pretenda agregar o elemento de perversidade, 

como por exemplo nas críticas mais intensas a processos de retenção especulativa.  

O verbo “captar” está associado a um senso de oportunidade e de atração que 

secundariza a idéia de que o poder público faça jus àquele excedente. Remete a uma ação de 

resultado em certa medida fortuito, eventual, que depende da introdução de estratégias 

específicas.  

Além disso, costuma ser usado para caracterizar uma ação voltada para elementos 

não palpáveis como o som e a  imagem, ou da natureza como a água e o ar, o que nos parece 

inconveniente para o caso de mais-valias, pois abre o caminho para uma discussão entre 

mais-valias potenciais e reais, ponto de que nos ocuparemos adiante.  

A seleção deste verbo no lugar de outras opções pode indicar a ausência de uma 

cultura local ou regional sobre o tema, porém não é evidente que isso tenha acontecido no 

caso dos ensaios latino-americanos que o utilizaram, havendo estes sido encomendados sob 

a rubrica “Value Capture in Latin America” 2. Uma outra interpretação possível seria a de 

uma abordagem mais atual sobre o tema, que vem incorporando outros termos que remetem 

à idéia de oportunidade, como “negociação”, “concertação”, “mobilização” e 

“participação”3.     

No uso do verbo “recuperar”, não há indefinição do sujeito, mas também não existe o 

sentido de perversidade. Cada ator tem seu papel estabelecido de forma mais clara. A idéia é 

a de que o mercado aloca esse excedente para o proprietário privado, que no entanto não é 

necessariamente perverso, e que a ação do poder público tem o objetivo de intervir nesse 

processo e transferir esse excedente para a coletividade. 

Mas, talvez mais importante que isso, este é o único dos verbos que tem o sentido de 

restaurar uma situação anterior4. “Recuperar” significa obter de volta algo que pertencia ao 

sujeito originariamente. Ora, como a situação original é a de que o mercado aloca essas 

                                                                                                                                                      
recobramento. Recuperar e recobrar têm a mesma origem latina “recuperare”, sendo recuperação a forma substantivada 
mais usada nos idiomas latinos. Ocasionalmente, aparece em inglês o termo “recapture”.  
2 Nos títulos, o termo “Captación” aparece nos ensaios da Argentina, do Equador e de El Salvador, mas tanto o ensaio do 
Chile como o de Cuba, que são os casos onde a ausência dessa cultura é mais forte, usam “Recuperación”. Vale notar que o 
termo captar não tem correspondente em inglês. 
3 O termo “Participación” é usado de forma específica no caso da Colômbia, que apresentamos no Capítulo V.   
4 Ocasionalmente, aparece em inglês o termo “Recapture”, que envolve o aspecto da perversidade e também o da 
restauração de uma situação prévia. 
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mais-valias de forma privada, a idéia a que o verbo “recuperar” alude é a de que aquelas 

mais-valias sobre as quais o poder público atua, ou uma parcela delas, caberiam 

originariamente à coletividade, e como acabam em mãos privadas o poder público deve 

intervir para que a coletividade possa reaver o que por direito lhe pertence.  

Neste sentido, é bastante distinto de “captar” e mais específico que “capturar”. 

Enquanto com “captar” esse direito não está considerado, com “capturar” ele está implícito 

mas pode reportar ao sentido de coerção, ou seja, de que existe uma norma legal a ser 

cumprida, independente da forma como esse direito é percebido ou apropriado socialmente. 

Obviamente, seja qual for o verbo escolhido, a percepção social deste direito não está 

dada, e o uso do verbo “recuperar” remete a uma interpretação própria, e não ao que existe 

concretamente. Mas a lógica, ou ética, da proposição de que esse objeto, “mais-valias 

fundiárias urbanas”, pertence à coletividade só pode ser discutida na medida em que se 

defina este objeto, nosso próximo ponto. No momento, basta explicitar nossa posição: ao 

usar o verbo recuperar, estamos intencionalmente assumindo que nossa expressão considera 

esses elementos implícitos, e podemos reapresentar a expressão da seguinte maneira: 

“Recuperar (para a coletividade, porque cabem à coletividade,) mais-valias fundiárias 

urbanas decorrentes da atuação do Estado”. 

Por outro, com pequenas nuanças, os três verbos sugerem em certa medida uma 

posterioridade que deve ser reconhecida. Apesar de que possam ser considerados em uma 

perspectiva que envolve passado e futuro (por exemplo, recuperar mais-valias que venham a 

ser potencialmente ou de fato incorporadas a determinadas propriedades), remetem a uma 

atuação do poder público que busca intervir sobre uma situação que é conformada pelo 

funcionamento do mercado. Esta atuação pode ser motivada tanto pela concepção de que 

esta é uma característica estruturalmente perversa do mercado de terras, como pelo 

reconhecimento de que se trata de uma característica que em certas situações obstaculiza o 

funcionamento do mercado, com todas as variações que esses dois entendimentos permitem. 

(Campanário, 1981) 

Isto significa, antes de mais nada, que o tema é passível de apropriação por 

diferentes correntes do pensamento econômico, podendo ser desenvolvido tanto a partir de 

teses intervencionistas quanto de teses liberais sobre o mercado. Uma série de 

consequências sobre a formulação de políticas e a seleção ou elaboração de instrumentos de 

intervenção podem ser delineadas a partir dessa possibilidade, conforme veremos no 

decorrer deste capítulo. 
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Por ora, importa observar que o tema não define em si uma linha de atuação 

objetivada para estimular ou alternativamente uma linha destinada a restringir a “geração” 

dessas mais-valias fundiárias. Esse estímulo ou restrição, ademais, pode ser considerado, 

embora de maneira arriscada, como meio ou como fim na formulação de uma política 

(Harvey, 1973)5. Assim, a concretização de uma política de recuperação de mais-valias 

fundiárias urbanas que tenha por objetivo restringir a “geração” dessas mais-valias pode 

incorporar projetos específicos que a estimulem, como seria o caso, por exemplo, na 

renovação de certas áreas degradadas da cidade.  

Mas, para cada um desses projetos, existem diferentes instrumentos alternativos, e a 

sua seleção envolve decisões que ultrapassam o âmbito técnico. E da mesma forma que a 

essência daquele projeto específico, mantendo o exemplo da renovação urbana, só pode ser 

compreendida quando se esclarece coisas fundamentais como para que e para quem o 

projeto se destina, entendemos que a recuperação de mais-valias fundiárias carece dos 

mesmos esclarecimentos para que não venha a engrossar o extenso rol das iniciativas 

ambíguas que perpassam a política urbana. 

 

 

3. Mais-Valias Fundiárias Urbanas: de que se trata? 
 

3.1 “Valor da terra” e “Renda Fundiária” 

 

A expressão “mais-valias fundiárias” remete imediatamente às expressões “valor da 

terra” e “renda fundiária”. Basta estabelecer esta associação para entender que não seja  

surpreendente a existência de controvérsias sobre o uso e a abrangência dessa expressão.  

Em primeiro lugar, devemos considerar as dificuldades com os termos “valor” e 

“renda” , que se constituem em bases para a ciência econômica, e estão entre os mais 

discutidos no percurso do desenvolvimento científico. Ricardo, de cuja contribuição à teoria 

da renda derivam muitos dos conceitos utilizados tanto pela teoria neoclássica como pelas 

interpretações marxistas, refere-se explicitamente às dificuldades presentes nesses debates 

sobre valor e renda, em trechos como os reproduzidos a seguir. 

                                                 
5 Harvey (1973, cap.3) ao abordar os critérios alternativos para uma “distribuição justa”, avalia que a maioria dos autores, 
de diferentes correntes de pensamento, reconhece ser arriscado buscar alcançar fins justos através de meios socialmente 
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“Que isto [a quantidade comparativa de trabalho despendida] é realmente o 

fundamento do valor de troca de todas as coisas, exceto aquelas que não podem ser 

produzidas pelo esforço humano, é uma doutrina da maior importância na economia política; 

porque de nenhuma outra fonte surgem tantos erros, e tanta divergência de opiniões no 

desenvolvimento desta ciência, como das vagas idéias relacionadas à palavra valor.” 

(Ricardo, 1975, p.13, grifo nosso)  

“Algumas vezes Adam Smith fala de renda no sentido estrito ao qual desejo limitar 

este termo, mas com maior freqüência o menciona com o sentido popular em que é 

usualmente empregado.” (id., p.68) 

Em segundo lugar, como também apontado por Ricardo, esses termos não estão 

confinados ao debate científico mas, ao contrário, são palavras de uso corrente que foram e 

seguem sendo passíveis de adquirir significados variados na linguagem comum. O próprio 

Ricardo, ao delimitar a renda como “aquela porção do produto da terra que é paga ao 

proprietário pelo uso dos poderes originais e indestrutíveis do solo”, observa que “ela é, 

contudo, freqüentemente confundida com o juro e o lucro do capital, e na linguagem 

popular, o termo é aplicado a tudo o que é pago pelo agricultor ao dono da terra.” (id., p.67) 

Henry George, ao adotar a definição ricardiana da renda, entendida como o excesso 

de produto sobre aquele que a mesma aplicação pode assegurar na terra menos produtiva em 

uso, se refere ao mesmo ponto: “O termo renda, em seu sentido econômico - isto é, quando 

usado, como o estou usando, para distinguir a parcela da produção que cabe aos 

proprietários da terra ou de outras capacidades naturais, pela virtude da sua propriedade - 

difere em significado da palavra renda como comumente empregada” (George, 1992, p.165).  

Mas George também qualifica essas diferenças, especificando que o sentido popular 

não é apenas uma extensão do sentido econômico, como poderia parecer. Este sentido 

econômico, segundo o autor, é mais restrito que o significado comum, ao considerar 

somente o pagamento pelo uso da terra nua, sendo excluídos os pagamentos pelo uso de 

construções ou outros melhoramentos, que devem ser considerados mais apropriadamente 

como juros. Por outro lado, este sentido é mais abrangente que a forma usada na linguagem 

comum, que somente se refere à existência de renda quando o proprietário e o usuário são 

pessoas distintas, quando no sentido econômico, também existe renda quando eles são a 

mesma pessoa. 

                                                                                                                                                      
injustos . A existência de diversos pontos comuns entre este tema e o que aqui tratamos, ao nosso ver, permite reconhecer a 
pertinência dessa avaliação de Harvey para o nosso tema.   
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Marx também faz referência ao uso mais comum do termo: “É natural que na prática 

se considere renda fundiária tudo o que o arrendatário paga ao proprietário na forma de 

tributo pela permissão de explorar a terra.” (1987, p.717) Esse tributo, como exemplifica 

Marx, pode conter elementos estranhos à renda fundiária, como o juro pelo capital 

incorporado ao solo, ou pode existir mesmo quando, em certos casos, há ausência da renda 

fundiária propriamente dita, e o que é pago é uma dedução do lucro médio ou do salário 

normal, ou ambos ao mesmo tempo. 

Segundo essa definição econômica não seria então necessário falar em renda 

“fundiária”6, ou renda “da terra”, ao menos no interior do debate científico a que nos 

referimos. Hoje em dia, porém, a palavra renda é usada em um sentido ainda mais amplo. 

Pode se referir ao produto do aluguel de qualquer bem, e em alguns idiomas costuma ser 

usado como equivalente a “rendimento”. Assim, apor a palavra “fundiária”, ou o termo “da 

terra”, hoje em dia, teria o objetivo principal de situar o campo de investigação abordado. 

Mas o uso desses termos complementares tem a função mais importante de 

especificar como objeto somente a parcela recebida pelo proprietário relativa à terra 

propriamente, o que justifica que esses termos apareçam mesmo quando se trata de 

publicações especializadas. O próprio Ricardo reconhece a necessidade de considerar o 

emprego então mais usual do termo, consideração que justifica a existência, em seus 

Princípios (1975), de um capítulo sobre Impostos sobre a Renda (Cap.X), que envolve a 

quantia total de valor pago pelo agricultor ao dono da terra, e outro sobre Impostos sobre a 

Terra (Cap.XII), que trata da parte que é estritamente renda. 

Ricardo aponta para a necessidade de considerar com clareza o objeto da tributação: 

“Tributando a renda, e não sendo feita a distinção entre a parte paga pelo uso da terra, e 

aquela paga pelo uso do estoque do proprietário, uma parcela da renda recairia sobre os 

lucros do proprietário, e iria, portanto, desencorajar o cultivo, a menos que o preço dos 

produtos primários aumentasse … e é certo que um tributo sobre a renda real da terra recai 

inteiramente sobre o proprietário, mas que um tributo sobre a remuneração que o 

proprietário recebe pelo uso de seu estoque aplicado na fazenda recai, em um país 

progressista, sobre os consumidores de produtos primários.” (1975, p.174-175) Esta 

distinção de Ricardo adquire importância no debate sobre a incidência dos tributos 

                                                 
6 Em inglês, “land rent” ou “the rent of land”. O termo fundiário, cujo uso tem origem agrária, parece ser usado no Brasil 
por aproximação ao “foncier” francês. Em espanhol, o termo tem pouco uso, sendo usados geralmente “renta del suelo” ou 
“renta de la tierra”. 
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imobiliários, e se torna essencial para entender a aproximação de Henry George ao 

problema. 

 De fato, a proposta de Henry George de instituição de um imposto sobre toda, ou 

quase toda, a renda da terra, e sua adoção como imposto único, são as bases não somente 

para o desenvolvimento de uma corrente econômica “georgista”7, mas para uma série de 

questões de grande relevância nos campos da economia urbana, das finanças públicas e da 

economia “fundiária”8. Na prática do desenho de impostos imobiliários, por exemplo, uma 

questão recorrente, e que tem adquirido relevância no debate atual, é a da proporção entre o 

valor da terra e o das benfeitorias na composição da base tributável do imposto predial.9

A mesma necessidade de distinção que preocupa Ricardo ao tratar da renda aparece 

na aproximação de Henry George com relação ao “valor da terra”: “Ao falar do valor da 

terra eu uso e usarei estas palavras referindo-me ao valor da terra nua. Quando eu quiser 

falar do valor da terra e seus melhoramentos, eu usarei aquelas palavras.” (1992., p.166, nota 

de esclarecimento) 

Quanto ao termo “valor da terra”, é importante precisar o sentido de seu uso pois 

desse sentido derivam os usos de mais-valia (mais-valor) fundiária, incremento de valor da 

terra e valorização. O uso atual do termo é equivalente ao de “renda econômica da terra”, e 

assim é referido mesmo em publicações especializadas (Brown e Smolka, 1997). 

 A controvérsia sobre o uso do termo “valor” para o caso da terra é reconhecida e 

estudada por Marx, a partir da colocação em questão do seu status no interior da teoria do 

valor: “A renda é o preço pago ao proprietário de forças naturais ou simples produtos da 

natureza pelo direito de usar essas forças… Esta é de fato a forma na qual toda renda 

aparece originalmente. Mas então permanece por ser resolvida a questão de como coisas 

que não têm valor podem ter um preço e como isto é compatível com a teoria geral do 

valor.” (Marx, 1968, citado em Campanário, 1981, p.167) 

O exame da renda fundiária, e em particular da conversão do lucro suplementar em 

renda fundiária, são realizados por Marx para resolver a questão de como um valor-de-uso 

                                                 
7 Seguidores dos princípios de Henry George. O leitor interessado pode buscar como referência inicial as publicações do 
americano Mason Gaffney, reconhecido como um dos principais georgistas, nos campos da Economia Urbana e das 
Finanças Públicas.  
8 Referimo-nos às sub-disciplinas “Urban Economics”, “Public Financing” e “Land Economics”. Para Mason Gaffney 
(1994) esta última é “colonizada”, e a terra tem muito menos importância nos estudos econômicos do que deveria ter. 
9 Existem inúmeras publicações que apontam essa questão e muitas a desenvolvem de forma específica. A relevância atual 
do tema pode ser representada pela recente publicação de Edwin S. Mills, talvez o economista urbano em atividade mais 
renomado nos Estados Unidos, intitulada “Is Land Taxation Practical?” (Illinois Real Estate Letter, outono de 1998). O 
estudo apresenta as vantagens teóricas, e as dificuldades práticas, de modificar a base do imposto predial para que recaia 
inteiramente, ou predominantemente, sobre a terra.  
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não produzido pode garantir ao seu dono uma parte do valor excedente (mais-valia) no 

modo de produção capitalista. 

 

3.2 “Renda Fundiária” e “Mais-valia”  

 

O termo “mais-valia”10 provém de “valor excedente”11, e, por isso, está sujeito às  

controvérsias que recaem sobre o entendimento da formação e distribuição do valor. Revisar 

o estudo da mais-valia de forma mais ampla escapa aos nossos propósitos. Basta-nos 

reconhecer a mais-valia, valor excedente, como produto do trabalho excedente, para 

entender que toda renda fundiária é mais-valia. Isto não significa, porém, que toda mais-

valia seja renda fundiária.  

Ao abordar a gênese da renda fundiária capitalista, Marx (Livro III, cap.47) percorre 

as diferentes formas de renda fundiária para mostrar como a renda nas formas anteriores 

(renda em trabalho, renda em produto) se identifica com a mais-valia, a forma normal em 

que se expressa o trabalho excedente não pago. No entanto, quando a renda assume a forma 

de renda-dinheiro, e quando o arrendatário capitalista torna-se o comandante do processo de 

produção, “a renda deixa de ser a forma normal da mais-valia e do trabalho excedente para 

reduzir-se a sobra desse trabalho excedente, a qual aparece depois de deduzida a parte de 

que se apropria o explorador capitalista sob a forma de lucro. … O lucro, e não mais a renda, 

é a forma normal da mais-valia.” (1987, p.916-917) 

A renda fundiária é, então, forma particular e parte específica da mais-valia, e, nesse 

sentido, mais-valia fundiária remete à parcela da mais-valia que cabe ao proprietário da 

terra, sendo o mesmo que renda fundiária, “a forma em que se realiza economicamente, se 

valoriza a propriedade fundiária.” (id., p.710). 

Qual a implicação desse entendimento para os nossos propósitos? 

Se toda a “renda econômica da terra”, ou todo o “valor da terra”, é “mais-valia 

fundiária”, toda a “renda econômica da terra” está sujeita a ser recuperada pela coletividade. 

Neste entendimento, qualquer parcela do “valor da terra” de uma determinada propriedade, 

                                                 
10 Valia é variação de valor, em português e espanhol. Mais-valia, ou mais-valor, correspondem em espanhol a “plusvalía” 
e “plusvalor”. 
11 “Surplus value”, em inglês. “Plusvalue”, em francês, é registrada como palavra de uso forense em dicionário do final do 
século 19 (Guillard, Aillaud e Cia., 1887), com o significado de “excesso além da avaliação ou custo”. Os tradutores da 
edição brasileira do Capital para a série Economistas (Ed. Nova Cultural, 1985) explicam que embora por analogia a 
“mais-trabalho” e “mais-produto” o termo mais preciso fosse o de “mais-valor”, foi adotado o termo “mais-valia” por ser o 
vocábulo consagrado em português. 
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seja ele relativo à mais-valia acumulada no passado ou à mais-valia potencial que advenha 

no futuro, está qualificada como passível de recuperação. Como consequência, qualquer 

tributo ou ônus12 que incida sobre a terra, ainda que parcialmente, pode ser entendido como 

instrumento de recuperação de mais-valias fundiárias, trazendo amplitude ao rol dos 

instrumentos a serem considerados. 

Esta interpretação, que tem consequências importantes na formulação de uma 

política para a recuperação de mais-valias fundiárias e na consideração e desenho dos 

instrumentos a serem utilizados na operacionalização desta política, não é no entanto a única 

possível para a definição do termo “mais-valias fundiárias”. 

Da interpretação adotada decorre a consideração ou não, nesse rol, de instrumentos 

tradicionais como a contribuição de melhoria, ou mesmo o imposto predial, assim como as 

formas alternativas de definição do desenho e do alcance de novos instrumentos como a 

“Participación en las Plusvalías” colombiana13. 

  

3.3 “Mais-Valias Fundiárias” e “Incrementos de Valor da Terra”  

 

Um entendimento alternativo para o termo “mais-valias fundiárias urbanas” como 

objeto de recuperação por parte do poder público, é o que remete à valorização 

experimentada pelos terrenos no processo de urbanização, ou seja, aos acréscimos da renda 

econômica da terra. Esses acréscimos são tomados, via de regra, como posteriores ao 

momento de aquisição da terra pelo proprietário.  

O termo mais usado para representar a parcela da renda fundiária que esses 

acréscimos representam é o de “incremento de valor da terra”, e a base ética para a 

recuperação de parcelas desse valor é a de que, ao contrário do valor original (preço de 

aquisição) que foi pago pelo proprietário, o incremento de valor da terra, ou parte dele, é 

recebido de forma gratuita por ele, sendo alheio ao seu esforço14.   

                                                 
12 Referimo-nos a instrumentos que não são caracterizados como tributos propriamente, como por exemplo o Solo Criado 
no Brasil, a “Participación en las Plusvalías” na Colômbia e vários instrumentos genericamente classificados como 
“exactions” nos Estados Unidos. 
13 Ver o Capítulo V onde se aborda esse instrumento colombiano em detalhe. 
14 Deriva do termo incremento de valor da terra, “land value increment” em inglês, a muito usada expressão “unearned 
increment”, registrada no Dicionário de Termos Imobiliários (Barron’s Educational Series, 1993) americano como “um 
acréscimo de valor do imóvel não relacionado ao esforço por parte do proprietário; frequentemente devido ao aumento da 
população.” (p.357). As traduções mais comuns na literatura para esta expressão são “valorização imerecida” e 
“valorização indevida”.  
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Dessa interpretação genérica derivam todos os instrumentos de recuperação de mais-

valias elaborados especialmente para gravar uma parcela maior ou menor dessa parte da 

renda fundiária como, por exemplo, o imposto sobre ganhos imobiliários por vezes incluído 

nos sistemas tributários, do qual em qualquer caso são deduzidos os custos de aquisição. 

Mas a definição de qual parcela, ainda que somente dessa parte da renda fundiária, deve ser 

gravada, não é uma questão apenas quantitativa, como veremos mais adiante, em um tópico 

específico sobre as diversas variações na base ética que sustenta o uso desses instrumentos. 

Por ora, interessa reconhecer o debate instaurado entre as duas principais 

interpretações apresentadas para o termo “mais-valias fundiárias”: a) a de que elas 

correspondem a toda a renda fundiária, e b) a de que elas correspondem aos acréscimos 

dessa renda.  

Deve-se ter em conta que embora a segunda interpretação defina como tributável 

uma parte da base considerada na primeira interpretação, não é conseqüência necessária que 

o montante a ser arrecadado seja menor no segundo caso que no primeiro, ou seja, que a 

imposição seja mais leve no segundo caso que no primeiro. No caso concreto da definição 

de instrumentos destinados a recuperar uma parcela dessas mais-valias, sejam elas definidas 

pela primeira ou pela segunda interpretação, muitos fatores concorrem para a delimitação da 

intensidade da tributação. 

Por outro lado, a diferença de princípios que existe na definição de que mais-valias 

fundiárias se está considerando permite estabelecer os limites dessa intensidade de 

tributação, e estando a segunda interpretação contida na primeira, podemos dizer que a 

recuperação conforme a segunda interpretação implica uma intervenção mais intensa por 

parte do poder público. 

Este ponto foi abordado por Henry George ao comparar sua proposta de recuperação 

de toda a renda com a idéia defendida por John Stuart Mill para a Grã-Bretanha, cuja base 

era formada pela compra das terras a preços de mercado pelo governo, que passaria a 

administrar essas terras e recolher a valorização futura: “O plano do Sr. Mill de nacionalizar 

o futuro incremento imerecido de valor da terra, fixando o valor de mercado atual de todas 

as terras e recuperando para o Estado o futuro incremento de valor, não aumentaria a 

injustiça da atual distribuição de riqueza, mas não a remediaria.” E acrescenta: “Tudo que 

pode ser dito desse plano é que ele poderia ser melhor do que nada.” (Henry George, 1992, 

p.361-362, grifo do autor) 
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Henry George explicita que seria melhor do que nada porque no futuro frearia o 

processo especulativo da renda, porém para alcançar esse futuro seria necessário pagar pelas 

terras o preço de mercado15, o qual contém como um de seus elementos a expectativa do 

futuro incremento de valor. Mas o autor considera que o resultado final seria insuficiente, 

pois perpetuaria a enorme vantagem existente para a classe proprietária, ou seja, não 

reverteria a situação que ele toma como inibidora do progresso econômico e a grande 

causadora da pobreza. 

A proposta de George de como anular essa vantagem, em sua forma final, é 

construída exatamente a partir do debate sobre as duas interpretações apresentadas acima 

para as “mais-valias fundiárias”, em um capítulo específico de seu livro Progress and 

Poverty chamado “A apelação dos proprietários pela compensação”16. Nesse debate, apesar 

de sustentar a lógica, a utilidade, a justiça e a ética de que a propriedade se torne 

comunitária, ele toma em consideração os argumentos que reconhecem o direito concreto, 

factual, aos atuais proprietários.      

 “A consideração que parece causar hesitação, mesmo por parte daqueles que vêem 

claramente que a terra é por direito propriedade comunitária, é a idéia de que tendo 

permitido que a terra fosse tratada como propriedade privada por tanto tempo, estaríamos, ao 

abolir a propriedade da terra, cometendo um erro com aqueles que basearam seus cálculos 

sobre a manutenção da propriedade; que tendo permitido que a terra fosse mantida como 

uma propriedade de direito, estaríamos com a sua retomada fazendo uma injustiça para 

aqueles que a compraram com o que era inquestionavelmente sua propriedade de direito. 

Porisso, sustenta-se que se abolirmos a propriedade privada da terra, a justiça requer que 

compensemos inteiramente aqueles que hoje a possuem, assim como o Governo Britânico, 

ao abolir a compra e venda de Comissões militares, sentiu-se inclinado a compensar aqueles 

que mantinham Comissões que haviam comprado acreditando que as pudessem vender 

novamente, ou como na abolição da escravatura nas Índias Ocidentais Britânicas, quando 

$100,000,000 foram pagos aos detentores de escravos.” (1992, p.359) 

Apesar do tom irônico e até desdenhoso de seu discurso, George não subestima a 

força desse argumento, nem desconhece sua utilidade em promover uma dissociação entre a 

propriedade da terra e o capital, ainda que reconheça esta fração do capital como 

                                                 
15 Ou, alternativamente, liberar de qualquer tributação a parte da renda acumulada até o momento da avaliação geral do 
preço de mercado das terras do reinado. 
16 No original, “Claim of Landowners to compensation”. O vocábulo “apelação” foi usado para indicar o sentido de 
“claim” como a afirmação de um direito sujeito a contestação.  
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proveniente da propriedade privada da terra17. Ao contrário, a solução que apresenta como 

suficiente, de retomada somente da propriedade da terra (na verdade, de seus frutos 

acumulados na terra), deixando aos proprietários seus melhoramentos e propriedades 

pessoais, mesmo que estes sejam produto das vantagens associadas à propriedade18, é uma 

resposta que busca incorporar em parte o argumento do “apelo à compensação”, sem abrir 

mão das mais-valias fundiárias que permanecem acumuladas como renda da terra. 

Para consumar este objetivo, e como alternativa à proposta de nacionalização da 

terra, que naturalmente envolve complicadores de ordem econômica, cultural e política, 

Henry George apresenta sua alternativa19: “Podemos com segurança deixar-lhes a concha, 

se lhes tirarmos o núcleo. Não é necessário confiscar terra, somente é necessário confiscar  

renda. … Deixando aos proprietários uma percentagem da renda que seria provavelmente 

muito menor que o custo e as perdas envolvidas em tentar arrendar as terras através de uma 

agência do Estado, e usando a máquina [governamental] existente, podemos, sem choque ou 

estardalhaço, garantir o direito comum à terra tomando a renda para usos públicos. … Nós já 

tomamos uma parcela da renda na tributação. Temos apenas que realizar algumas mudanças 

nos modos de tributação para tomá-la inteiramente.” (1992, p.405, grifo nosso) 

O ponto a reter aqui não é o da intensidade quantitativa na comparação de 

instrumentos baseados nessas duas visões alternativas. Se não é, na prática, adequado em 

termos políticos ou administrativos capturar toda a renda, não podemos dizer com segurança 

qual das duas alternativas será mais intensa, quantitativamente, nos casos concretos.  

Em qualquer dos casos, nossa expressão adquire mais um trecho implícito, 

assumindo a forma mais genérica de recuperar (para a coletividade, porque cabem à 

coletividade,) (a totalidade ou uma parcela estabelecida pela coletividade das) mais-valias 

fundiárias urbanas decorrentes da atuação do Estado. 

Há no entanto um ponto central a reter para uma posterior melhor compreensão do 

tema, que é o de comparar as duas alternativas em termos de intensidade qualitativa, para 

delimitar a segunda alternativa, relativa aos incrementos de valor, como contida na primeira 

                                                 
17 Henry George reduz a propriedade privada da terra, de relação social, a um mero capricho de uma classe:“Eu não 
proponho nem comprar nem confiscar a propriedade privada da terra. O primeiro seria injusto; o segundo, desnecessário. 
Deixemos os indivíduos que hoje a detêm, se quiserem, reter a posse do que eles têm prazer em chamar a sua terra. 
Deixemos que eles continuem a chamá-la sua terra. Deixemos que comprem e que vendam, e que possam testar e legar” 
(1992, p.405, grifos do autor). Ver a próxima seção, onde se coloca em perspectiva este ponto. 
18 Como por exemplo o acesso ao crédito. 
19 Os trechos selecionados buscam não escapar à questão central da seção, que apresenta alternativas para a compreensão 
do termo “mais-valias fundiárias”, embora o conteúdo da proposta de Henry George em muito ultrapasse esta visão mais 
restrita.  
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alternativa, que inclui todo o valor da propriedade. Assim, embora na perspectiva de Henry 

George, ou seja, a partir da aproximação mais abrangente, toda a renda da terra seja 

incremento imerecido de valor, na perspectiva de Mill, quer dizer, a partir da aproximação 

mais restritiva, somente determinados acréscimos de valor são imerecidos.  

Esta delimitação qualitativa, em nosso entendimento, é a base que estrutura as 

variadas aproximações ao tema, e como veremos mais adiante, a partir dela podemos montar 

um arcabouço que compreenda essas diversas aproximações.20 Mas essas diversas 

aproximações têm origem em um critério ético definido, e a delimitação desta base ética é a 

questão fundamental que surge ao combinarmos os dois primeiros termos de nossa 

expressão. Voltemo-nos para essa questão. 

 

 

4. Recuperação de mais-valias fundiárias urbanas: primeiro passo  
 

4.1 Uma ética do capital?  

 

Cabe aqui uma breve digressão em relação à apreciação de Henry George sobre os 

problemas do desenvolvimento econômico capitalista, em comparação com a perspectiva 

marxista, como forma de introduzir uma questão importante na consideração do tema da 

recuperação de mais-valias fundiárias como um eixo para a política urbana.  

Para George, o conflito social não tem como fonte as contradições entre o trabalho e 

o capital, mas entre a terra e o conjunto formado pelo capital e o trabalho: “Não é nas 

relações do capital e do trabalho, nem é na pressão da população pela subsistência, que uma 

explicação para o desenvolvimento desigual de nossa civilização será encontrada. A grande 

causa da desigualdade na distribuição da riqueza é a desigualdade na propriedade da terra.” 

(1992, p.295).  

Claramente, essa aproximação se distancia da realizada pela crítica marxista, e essa 

distância é relevante em nosso estudo, pois como consequência dela, a delimitação das mais-

valias que são apropriadas indevidamente no modo capitalista de produção é também 

diferente. Assim, de uma perspectiva marxista radical, não haveria porque distinguir as 

mais-valias fundiárias do conjunto das mais-valias, e Marx aponta este como um dos erros 
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principais que turvam a análise no estudo da renda fundiária, o que pode ser depreendido da 

seguinte passagem:  

“Justamente na valorização econômica da propriedade fundiária, no desenvolvimento 

da renda fundiária, aparece como sendo peculiar a circunstância de o montante dessa renda 

não ser determinado pela intervenção do beneficiário, mas pelo desenvolvimento do trabalho 

social, que dele não depende e em que não participa … o que é comum a todos os ramos de 

produção e a todos os produtos no sistema de produção de mercadorias e mais precisamente 

na produção capitalista, que em seu conjunto é produção de mercadorias.” (Marx, 1987, 

p.730) 

Henry George justifica sua aproximação com base na ética e na justiça, comparando 

a propriedade privada da terra à escravidão humana. Marx usa a mesma alegoria, porém para 

explicar a propriedade fundiária capitalista, como todas as outras formas de propriedade, 

como necessidade social historicamente determinada.  

Henry George chama a atenção sobre duas classes de coisas que são essencialmente 

diferentes mas são consideradas sob uma única categoria - a propriedade, explicando que a 

distinção essencial a considerar não seria a usual para os advogados, entre bens móveis e 

imóveis, mas entre coisas que são o produto do trabalho e coisas que são ofertadas 

graciosamente pela natureza. Ora, na perspectiva marxista, e especificamente com base no 

estudo de Marx sobre a acumulação primitiva, esta classificação não coloca necessariamente 

capital e terra em campos opostos. Mas a distinção entre a propriedade fundiária e as demais 

espécies de propriedade também existe para Marx, que a define “…pela circunstância de, em 

certo nível de desenvolvimento, mesmo do ponto de vista do modo capitalista de produção, 

patentear-se supérflua e prejudicial.” (1987, p.714) 

Esta perspectiva, pela qual capital e terra podem colocar-se em campos opostos 

quando a propriedade fundiária passa a ser um obstáculo para o pleno desenvolvimento do 

capital, oferece as bases para a crítica, por parte de certas correntes marxistas, à ética que 

sustenta o pensamento de Henry George e outros representantes clássicos da Economia 

Política. Para esses críticos essa ética seria “a ética do capital”21. Vejamos os elementos 

usuais para essa crítica e como entendê-los. 

                                                                                                                                                      
20 Na seção 6 deste capítulo, partimos dessa delimitação, que chamamos de qualitativa de primeiro nível, para estruturar 
essas diversas aproximações, através das definições qualitativas de segundo nível. 
21 O termo me foi sugerido, a título de provocação intelectual, pelo Prof. Carlos Vainer, a quem agradeço pela ajuda, ainda 
que insuspeitada.  
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Harvey (1989), ao realizar uma análise do papel da renda na circulação do capital, 

explora esta aproximação de Marx, distinguindo três papéis para a propriedade privada da 

terra e o pagamento da renda no modo de produção capitalista. O primeiro papel seria o de 

manter-se como barreira entre o trabalhador e a terra, como garantia da disponibilidade de 

trabalho assalariado. Sobre este primeiro papel, contudo, Harvey agrega: “Esta função 

poderia perfeitamente ser cumprida, contudo, se a terra se tornasse propriedade estatal …” 

(p.92). A segunda função, que Harvey qualifica como de extrema importância mas não 

suficiente em si mesma para explicar as formas capitalistas de renda, corresponde a 

preservar a santidade e inviolabilidade da propriedade privada em geral e a propriedade 

privada dos meios de produção em particular.  

O terceiro e definitivo papel apontado e analisado por Harvey está “na pressão que 

ela garante sobre o capitalista” (ibid.) para avançar nos objetivos do capitalismo de 

revolucionar as forças produtivas e manter o fluxo de capital para a terra de modo 

consistente com uma acumulação sustentada. Harvey atribui essa pressão essencialmente às 

duas formas de renda diferencial, e em particular em como elas acabam por “confluir para o 

ponto onde a distinção do que é devido à terra … e o que é devido ao capital … se torna 

opaca.  Em outras palavras, a apropriação da renda internaliza funções contraditórias.” (id., 

p.95)22

A aproximação de Harvey vem agregar novos elementos para o entendimento do 

papel tendencial da terra no modo de produção capitalista, como “capital fictício”, 

correspondente a um direito de propriedade sobre um provento futuro23. Apesar de 

certamente oferecer novas perspectivas para uma crítica marxista à economia política, trata-

se de um tema ainda pouco desenvolvido, e entendemos que ela não pode ser considerada de 

forma imediata a base da crítica que denomina a ética de Henry George como “a ética do 

capital”. Há que se considerar, ainda, que esta aproximação aponta para um modo de 

produção puramente capitalista, que nas próprias palavras de Harvey, é “na melhor das 

hipóteses uma ficção conveniente, mais ou menos útil dependendo de circunstâncias 

históricas” (id., p.108).  

                                                 
22 Harvey apoia-se na visão de Marx de como cada forma de renda diferencial constitui-se em limite para a outra, 
delineando o debate sobre as diferenças entre a interpretação ricardiana e a marxista. Para os nossos propósitos, basta 
apontar que a renda diferencial 2 tem como base necessária a renda diferencial 1, ao mesmo tempo em que esta depende de 
fluxos de capital que frequentemente modificam as condições (vantagens naturais e locacionais) para a sua obtenção.  
23 Harvey desenvolve o conceito em seu livro Limits to Capital (1982).  
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Assim, para entender essa crítica, basta pensar nos dois primeiros papéis apontados 

por Harvey, e reconhecidos na literatura marxista tradicional, para a perenização da 

propriedade da terra no modo de produção capitalista. Sob esta ótica, podemos observar que 

a proposta de Henry George, tal como a alternativa que ele mesmo reconhece de estatização 

da propriedade da terra, permite manter o primeiro papel da propriedade da terra, como 

barreira no acesso do trabalhador à terra. Mas, ao contrário daquela alternativa, permite 

também manter o segundo papel consignado à propriedade da terra, de não alterar o 

sacrossanto instituto da propriedade privada.    

Ao internalizar todas essas variáveis, não resta dúvida que a proposta de Henry 

George é no mínimo engenhosa, e a sua enorme popularidade testemunha a síntese de 

interesses que ele logrou. Essa síntese, entretanto, tem como objetivo o fortalecimento do 

sistema capitalista, e porisso a ética contida na proposta de Henry George, e por extensão a 

contida em qualquer proposta que possa considerar as “mais-valias fundiárias” em separado  

das mais-valias, não pode ser dissociada da “ética do capital”. 

Em uma perspectiva crítica radical, em que qualquer perspectiva de avanço é 

vinculada à ampliação das contradições capitalistas, essas propostas são reacionárias, ou, na 

melhor das hipóteses, elas são defendidas pelos “socialistas vulgares”, como Marx se referiu 

àqueles “que pensavam que as questões de distribuição pudessem ser consideradas e 

resolvidas independentemente dos mecanismos prevalecentes que governam a produção e a 

distribuição.” (Harvey, 1973, p.108). 

Entendemos, no entanto, que considerar a “recuperação de mais-valias fundiárias 

urbanas”, não significa de imediato rejeitar as premissas básicas de Marx, nem adotar certas 

premissas de Henry George. Entendemos que é relevante reconhecer os seus limites como 

mecanismo de transformação das relações sociais. Mas consideramos que também é 

importante analisar as suas potencialidades como ferramental na busca de caminhos para um 

processo de urbanização socialmente mais justo.  

Essas potencialidades podem ser consideradas como caminho pedagógico para 

transformações mais fundamentais, e muitas vezes a formulação de políticas de recuperação 

de mais-valias urbanas e a elaboração e seleção de instrumentos de intervenção denota este 

objetivo. Nossa aproximação, embora não desqualifique essa abordagem em certas situações 

pontuais e específicas, tem uma perspectiva mais ampla, considerando o tema da 

recuperação de mais-valias fundiárias urbanas como elemento essencial para aquelas 

transformações, e nos filiamos às teses contidas no estudo e análise de David Harvey sobre a 
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urbanização capitalista (1989), para quem “a construção de uma forma de urbanização 

distintivamente socialista é tão necessária para a transição ao socialismo como o surgimento 

da cidade capitalista foi para o sustento do capitalismo. Pensar nos passos para a 

urbanização socialista é mapear o caminho para a alternativa socialista em si.” (1989, p.58) 

É com este entendimento que nos aproximamos do tema da “recuperação de mais-

valias fundiárias urbanas”, e que buscamos em Henry George - uma leitura imprescindível 

para o desenvolvimento do tema24 - elementos para uma melhor compreensão das questões 

envolvidas, e para a instrumentalização de uma base teórica que se sustenta em um conjunto 

de pressupostos distintos daqueles assumidos como necessários por Henry George. Nesse 

sentido, a apropriação que fazemos de Henry George pode ser comparada à que, desde uma 

perspectiva teórica marxista, se pode fazer da análise neoclássica para a economia urbana.     

 

4.2 A base ética e as motivações alternativas 

 

Ao considerar a expressão “recuperação de mais-valias fundiárias urbanas”, 

entendemos que está implícita a idéia de recuperá-las para a coletividade, com o 

entendimento de que cabem à coletividade. Devemos então examinar os motivos que podem 

estar associados a este entendimento de que essas mais-valias, ou uma parcela delas, cabem 

à coletividade, o que remete aos princípios éticos que formam a base da motivação para 

recuperá-las. 

Vamos partir da proposição ética usualmente considerada neste campo de que “cada 

um deve ser recompensado apenas pelo seu próprio esforço”, relembrando que, como 

advertimos na seção anterior, na urbanização capitalista ela não pode ser dissociada da 

“ética do capital”, o que qualifica o que se depreende de “próprio esforço”. 

Segundo essa proposição, a mais-valia fundiária que não é produto do esforço 

individual é imerecida. Mas, como vimos, o que é produto do esforço individual também é 

passível de mais de uma apropriação. Na visão de Henry George, a renda de uma 

determinada propriedade depende unicamente do esforço coletivo, o que aparece claramente 

em sua proposta: “Considere o que é a renda. Ela não cresce espontaneamente da terra; não é 

devida a nada que os proprietários tenham feito. Ela representa um valor criado por toda a 

                                                 
24 Henry George é reconhecido, por distintas correntes, como o pai e o maior defensor da tributação da terra. 
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comunidade. Deixemos que os proprietários tenham tudo o que a posse da terra lhes daria na 

ausência do restante da comunidade.” (1992, p.366) 

Uma implicação natural dessa proposição é a de que é justo que a mais-valia 

fundiária, seja como fôr delimitada, seja restituída à coletividade. Esta não é, no entanto, a 

única forma como a proposição é entendida no campo das finanças públicas e nos princípios 

de tributação. Uma implicação alternativa é a de que é justo que a coletividade deva ser 

ressarcida. Edwin Seligman, um dos grandes nomes da área, adota esse caminho alternativo: 

“A teoria da contribuição de valorização ou melhoria (betterment charge or 

assessment) de acordo com o benefício é muito simples. Ela se baseia no princípio quase 

axiomático de que se o governo por alguma ação positiva confere a um indivíduo uma 

vantagem especial mensurável, é justo para a comunidade que o indivíduo deva pagar por 

isso.” (Seligman, 1925, citado em Macon e Mañon, 1977, p.5) 

Por uma espécie de metamorfose, o princípio ético se transforma, desaparecendo 

como “cada um deve ser recompensado apenas pelo seu próprio esforço” e reaparecendo 

como “cada um deve ser responsável pelos seus próprios custos”. É importante ressaltar que 

esta transformação, que tem impactos importantes sobre qualquer campo da política 

tributária, não é neutra em relação à formulação de políticas de recuperação de mais-valias 

fundiárias e à elaboração e seleção dos instrumentos que a integram. 

Uma explicação desta “metamorfose” pode ser ensaiada a partir da evolução 

histórica do princípio do benefício. Recorremos a Musgrave (1959), que ao fazer uma 

revisão do desenvolvimento do pensamento sobre a economia das finanças públicas, 

classifica a teoria da tributação segundo dois pontos de vista distintos: o critério do benefício 

e o critério da capacidade de pagamento. 

Segundo Musgrave, a distinção entre os dois critérios repousa na noção de que se 

referem a diferentes visões sobre a natureza do processo de arrecadação e gastos públicos. 

“No critério do benefício, a relação entre o contribuinte e o governo é vista, como colocado 

por John Stuart Mill, em termos de quid pro quo. Já que a relação é de troca, as regras do 

orçamento público são tomadas como mais ou menos as mesmas que as regras do mercado. 

Na aproximação da capacidade de pagamento, … , os impostos são vistos como pagamentos 

compulsórios, e o processo de arrecadação e gastos é visto como um problema de 
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planejamento que não é passível de solução através do funcionamento automático do 

mercado.” (p.62) 25

Musgrave chama atenção para a existência, em ambas as escolas, de defensores e 

detratores de uma distribuição progressiva da carga impositiva, não sendo esta característica 

a que estabelece a distinção entre as duas correntes. Conforme Musgrave, o princípio do 

benefício era entendido, pelos autores clássicos, como uma regra de equidade, um critério de 

justiça, e não como um guia operacional para as políticas tributárias. 

É assim que se pode entender, por exemplo, a existência dos dois critérios na 

aproximação de Adam Smith, que em sua primeira máxima sobre a tributação dispõe que 

“Os sujeitos de todo Estado devem contribuir para o suporte do governo, tanto quanto 

possível, em proporção às suas respectivas capacidades; isto é, em proporção aos 

rendimentos de que eles usufruem sob a proteção do Estado.” (Smith, 1904, citado em 

Musgrave, 1959, p.66). O uso da “capacidade” aparece então como parâmetro para a regra 

do benefício.  

Mill, cuja defesa da capacidade de pagamento como critério de justiça é reconhecida 

como a versão clássica desta doutrina, opõe-se ardorosamente à aproximação do benefício, 

por entender que ela leva à tributação regressiva, e propõe como base ética a idéia de que 

“todos devem ser tratados igualmente perante a lei”, e que uma distribuição justa da 

participação na tributação prevalece quando todos incorrem em igual sacrifício26 ao 

contribuir para o bem comum.    

Na aproximação da capacidade de pagamento os tributos devem ser impostos não em 

relação aos benefícios recebidos de forma absoluta, mas de acordo com regras socialmente 

aceitáveis, e dela derivam em primeira instância os argumentos em defesa da tributação 

progressiva. Estes argumentos, entretanto, só se tornam necessariamente secundários na 

aproximação do benefício27, quando este critério passa a ter uma interpretação operacional 

própria. Conforme Musgrave, isto só vem a ocorrer com o desenvolvimento da análise da 

utilidade marginal, nos anos 80 do século XIX, quando a regra mais geral do benefício passa 

a ser entendida como uma condição de equilíbrio. 

                                                 
25 O termo quid pro quo é atribuído a Mill, que o usou de forma negativa, por ser um declarado opositor do princípio do 
benefício. 
26 Musgrave (1959, cap.5) analisa três tipos de “igual sacrifício” - igual absoluto, igual proporcional e igual marginal - e 
suas diferentes implicações em termos de tributação, salientando que nem mesmo Mill distinguiu com precisão a que 
conceito de igualdade se referia.  
27 Nesta secundarização, a capacidade de pagamento é considerada nas isenções e subsídios aos mais pobres:  “algum 
elemento similar de capacidade de pagamento [pode] ser encontrado na maioria dos autores que, embora adotando a 
aproximação do benefício, defendem alguma isenção na parte inferior da escala de rendimentos.” (Musgrave, 1959, p.68) 
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Esse debate, que não temos a pretensão de considerar de forma aprofundada, serve 

aqui para ilustrar como a definição “cabem à coletividade” pode adquirir vários significados 

e intensidades, que decorrem de uma questão de entendimento do que seja “justo”, e da 

evolução (ou involução) de diferentes proposições éticas, aqui tomadas como forma de abrir 

a questão sobre as motivações para a recuperação de mais-valias fundiárias.28

Na formulação de uma política de recuperação de mais-valias fundiárias, o 

entendimento alternativo que se tome é que vai ser a base para a sua operacionalização, e 

para a seleção dos instrumentos a serem utilizados. Assim, trata-se de um equívoco entender 

os objetivos de uma política de recuperação de mais-valias fundiárias a partir dos 

instrumentos que ela contempla e sua classificação como associados ao critério do benefício 

ou o da capacidade de pagamento, como certas análises apressadas podem recomendar. 

Isto não significa que uma generalização na motivação para a recuperação de mais-

valias fundiárias não seja possível, mas apenas que ela não é auto-explicativa. Pode-se 

reconhecer que ela é justa porque essas mais-valias (entendidas de uma determinada forma 

específica) resultam de um benefício especial que deve ser restituído em nome da equidade 

(também entendida de uma determinada forma específica). Mas, com certeza, nessa 

generalização perde-se qualquer especificidade, e segundo a base ética que se tome, e as 

mais-valias fundiárias que se considere, o objeto da política pode variar desde o custo do 

benefício até o valor total das propriedades. 

Na consideração dos critérios para a definição de uma política de recuperação de 

mais-valias fundiárias, um paralelo pode ser estabelecido com a tentativa e as dificuldades 

de Harvey (1973) de definir uma noção de justiça social, em uma fase transicional em que o 

autor se colocava entre uma predisposição a entender a justiça social como um problema de 

justiça e moralidade eternas, e o entendimento de que seja algo contingente aos processos 

sociais que operam na sociedade como um todo (o que não deve ser confundido com um 

conceito pragmático). 

Assim, entender que a recuperação de mais-valias fundiárias é justa porque permite 

redistribuir vantagens especiais alocadas privadamente, é algo que não pode ser avaliado  

independentemente de um conjunto de questões que envolvem, entre outras coisas, como  

essas vantagens especiais são alocadas.   

 

                                                 
28 Nos reportamos ao entendimento de Fernando Savater, em seu livro Ética para Amador: “Não creio que a ética sirva 
para fundamentar nenhum debate, embora seu ofício seja colaborar a iniciar todos eles…” (Savater, 1991, p.9)  
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5. Mais-valias fundiárias urbanas decorrentes da atuação do Estado 
 

5.1 Movimentos de preços da terra urbana e impactos decorrentes da atuação 

do Estado - um recorte 

 

Quando nos referimos à atuação do Estado e seu impacto sobre os preços dos 

terrenos, podemos recortar esse objeto de variadas formas. Os preços da terra urbana têm 

uma dinâmica complexa, que inclui elementos conjunturais e estruturais, e envolve 

tendências seculares e situações particulares, e em todas elas o Estado, direta ou 

indiretamente, tem seu papel. Por isso, incluimos este breve item para delimitar o recorte 

aqui estabelecido. 

Estamos nos referindo aqui a movimentos desses preços que decorrem da atuação do 

Estado em sua atuação direta sobre o processo de urbanização, em seus papéis de provedor 

de infra-estrutura e serviços públicos e em sua ação reguladora de natureza urbanística.  

Sendo o nosso tema o da recuperação de mais-valias fundiárias urbanas, é certo que 

dependendo do modo como o Estado cumpre (ou não cumpre) esses papéis, faz variar o 

impacto de sua atuação sobre os preços dos terrenos. Esse impacto, no entanto, remete às 

formas concretas de ação (ou inação) do Estado, algo que será abordado em detalhe na 

aproximação à realidade latino-americana. Aqui, nosso propósito é o de estabelecer as bases 

para a análise daquelas situações concretas.  

Quanto à natureza dos movimentos de preços que decorrem desta atuação, eles são 

particulares, no sentido em que afetam terrenos ou grupos de terrenos de forma diferenciada, 

mas ao mesmo tempo são estruturais, pois integram o processo de urbanização, ocorrendo de 

forma continuada no espaço urbano, e ainda que em cada terreno ou grupo de terrenos eles 

ocorram em momentos particulares, esses momentos, associados ao ciclo de vida das áreas 

urbanas (Abramo, 1988), conformam o processo de estruturação urbana.   

Nosso objetivo, então, é o de avaliar uma atuação específica e direta do Estado e seu 

potencial como indutora de movimentos estruturais particulares dos preços do solo urbano. 

Cabe focalizar as relações entre esse potencial e a apropriação pelos proprietários de mais-

valias fundiárias decorrentes desse processo.  
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Utilizamos o vocábulo genérico “decorrentes” para estabelecer esse elo, em nossa 

expressão. Poderíamos ter usado alternativamente outros vocábulos: originadas, oriundas, 

causadas. Todos eles têm vantagens e desvantagens. Uma definição mais exata de nossa 

tarefa seria a de como isto afeta a capacidade de atração, pelos proprietários, de rendas 

fundiárias urbanas. Usar o termo “atraídas”, no entanto, poderia originar mais problemas que 

resolvê-los. E para não cair na solução fácil de usar “relacionadas”, ou até “associadas”, 

acabamos por optar por “decorrentes”, assumindo os seus problemas. 

 

5.2 Impactos das obras públicas sobre o preço da terra urbana 

 

A realização de obras públicas é tradicionalmente reconhecida como algo 

estreitamente associado à valorização das propriedades, e com certeza é o objeto mais antigo 

de iniciativas de recuperação, pelo Estado, de uma contraprestação por parte dos 

proprietários beneficiados. Usualmente, esta contraprestação era associada ao custo das 

obras realizadas29. Em que pese o desenvolvimento de estudos sobre o tema que poderiam 

levar a qualificar esta prática, ela não perde força ao longo do tempo, mas bem ao contrário, 

ela parece ter ganhado força, dada a facilidade com que se estabelecem na aparência 

relações imediatas entre o custo das obras e a valorização das propriedades. 

Assim, justificar a recuperação de mais-valias decorrentes da realização de obras 

públicas, na América Latina, seria aparentemente algo desnecessário, na medida em que 

existem instrumentos tradicionais30 que dão conta dessa parcela das mais-valias. Nosso 

entendimento, no entanto, é o de que esta prática de associar de forma imediata o custo à 

valorização ofereceu a base para uma naturalização dessa associação, bem como para sua 

absorção segundo a ética de que “cada um deve ser responsável pelos seus próprios custos”, 

um critério que julgamos que além de esvaziar a riqueza do tema da recuperação de mais-

valias fundiárias para orientar uma urbanização socialmente mais justa na região, lhe confere 

um caráter perverso.  

Partimos da constatação de que a correspondência entre a valorização das terras 

beneficiadas por uma obra pública e o montante da inversão estatal não é imediata ou direta, 

e em certos casos não é inexorável, para justificar a qualificação das relações existentes 

                                                 
29 No Capítulo IV abordamos as origens e a tradição desses instrumentos contributivos na América Latina. Naquele e em 
outros momentos da tese discutimos os pontos de contato e os problemas decorrentes dessas duas aproximações ao tema.  
30 Além da Contribuição de Melhoria, que será objeto de análise detalhada ao longo da tese, nos referimos a outras formas 
derivadas como a pavimentação participativa. 
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entre esses dois elementos. Um exame dessas relações, sob a ótica marxista, é realizado por 

Jaramillo (1994), que tomaremos como base para delinear as questões envolvidas neste 

tópico.   

Segundo Jaramillo, a associação imediata vigora mesmo nos estudos que tomam 

como base o paradigma teórico marxista, dada a existência de uma relação empírica bastante 

forte entre os investimentos públicos e as alterações nos preços do solo urbano. Uma 

proposição muito disseminada estabelece essa relação: “… o Estado, através de suas 

inversões em infra-estrutura urbana e similares, cede aos proprietários um valor do qual eles 

se apropriam de forma gratuita, e o transmitem ao preço de seus terrenos” (1994, p.196).  

Jaramillo destaca duas formas em que a realização de investimentos públicos em 

infra-estrutura e serviços urbanos impacta os preços dos terrenos, e que podem ocorrer 

inclusive de maneira simultânea em certos investimentos públicos.  

Uma primeira forma se dá através da produção de bens que conservam seu caráter 

mercantil, mas que o capital privado não produz em condições normais, e que são 

produzidos pelo Estado e repassados ao usuário por um preço que é fixado 

administrativamente, em geral menor que aquele que corresponderia à produção privada do 

bem31. Não sendo uniforme o grau de subsídio aos compradores, não sendo suficiente a 

quantidade produzida, e não sendo homogênea a qualidade desses bens, a inversão estatal 

tende a incidir sobre a parcela dos preços dos terrenos que se refere aos componentes de 

capital incorporados à terra de forma permanente - o que Marx denomina terra-capital.  

A magnitude do impacto sobre os preços dos terrenos, neste caso, é mediada pelas 

taxas e tarifas adotadas para esses bens, estando “relacionada com a quantidade de valor que 

[o Estado] cobra por essas melhoras, e não, como aparenta para alguns, em proporção ao que 

deixa de cobrar.” (id., p.201) 

A segunda forma de impacto ocorre através de inversões estatais cujos produtos 

resultantes não circulam de forma mercantil ou, se o fazem, sua transação mercantil não está 

mediada pelo controle jurídico de terrenos apropriáveis individualmente. Estas inversões 

remetem ao caráter coletivo e indivisível de certos bens urbanos. Neste caso, a inversão 

estatal impacta o outro componente do preço da terra, a renda propriamente dita, “através do 

impacto gerado pelo valor de uso dos bens produzidos pela ação estatal sobre o 

funcionamento da estrutura urbana.” (id., p.203).  

                                                 
31 Dowall e Blackburn (1991) discutem os problemas da provisão capitalista privada desses bens, abordando do ponto de 
vista econômico questões relativas aos critérios de eficiência e equidade.   
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Esquematicamente, seguindo Jaramillo, esta última forma de impacto pode ser 

catalogada como de três tipos: em primeiro lugar, pela alteração da magnitude da renda ou 

da combinação de rendas que o lote já suportava; em segundo lugar, pela possibilidade da 

realização de novas atividades antes não factíveis, alterando o tipo de renda secundária 

predominante32; e em terceiro lugar, pela alteração da magnitude ou pela criação ou 

eliminação de rendas de monopólio. 

Em resumo, se na produção de melhoras existem as condições para uma transmissão 

de valor, ela está mediada pelas políticas estatais de recuperação da inversão. Se estas 

condições não estão presentes, e o impacto é sobre a renda, não somente não existe uma 

relação quantitativa imediata entre o montante da inversão pública e a magnitude do efeito 

sobre o preço, como também não existem mecanismos de ajuste dessas duas quantidades 

heterogêneas, “a saber, o valor consumido na produção das obras públicas e a quantidade 

adicional de mais-valia que os proprietários de terra podem atrair a partir de seu valor de 

uso.” (id., p.205) 

Tomando como base esse desenvolvimento teórico, podemos agora pensar em  suas 

consequências para a formulação de políticas e o desenvolvimento de instrumentos de 

recuperação de mais-valias fundiárias urbanas decorrentes da atuação do Estado na 

realização de obras públicas. 

Uma consequência desse arcabouço é a de que a diferença entre o preço anterior à 

realização da obra pública e o preço posterior observado para um determinado terreno, ou 

seja, o que é tomado em geral como o incremento de valor, pode não refletir em sua 

totalidade uma apropriação de renda fundiária. Consideremos, por exemplo, a instalação 

completa de uma rede de água, com a conexão ao terreno e o estabelecimento de uma 

provisão individual de água. Trata-se de uma obra pública que contém as duas formas de 

impacto consideradas.  

Há que se considerar, no entanto, que a alteração de rendas propriamente ditas ocorre 

tanto nas terras nuas como nos terrenos urbanizados, pois aí o que está em foco são os 

valores de uso potenciais do solo, enquanto o impacto decorrente da produção de bens 

mercantis só incide, ou só deveria incidir, sobre os terrenos que têm um uso definido. 

                                                 
32 Jaramillo (1994) desenvolve uma aplicação dos conceitos marxistas de renda para o caso urbano, identificando como 
rendas urbanas primárias aquelas relacionadas com os custos diferenciais de produção do espaço urbano, e como rendas 
urbanas secundárias as relativas aos custos de consumo desse espaço. Nesta última categoria, situa as rendas diferenciais 
segundo o uso do solo, e as rendas de monopólio associadas aos diferentes usos urbanos. Sobre cada terreno, nesta 
interpretação, incidem variadas rendas diferenciais secundárias, porém somente a de maior magnitude se manifesta no 
mercado. O ponto é retomado adiante. 
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No caso em que existam as duas formas de impacto, existe claramente um problema 

de como medir a parcela relativa ao incremento da renda. Isto, no entanto, não justifica por 

si só a adoção do custo da obra como referência para a recuperação de mais-valias 

fundiárias. Observe-se que o custo de levar a rede de água até aquela localidade urbana pode 

ser maior ou menor que a valorização do conjunto das propriedades beneficiadas, e essa 

valorização, por sua vez, depende de uma série de características daquela localidade e de sua 

posição relativa no conjunto urbano. 

Este complicador, e a consequente dificuldade de medir o que são rendas fundiárias 

propriamente, é o que justifica a delimitação de um percentual da variação do preço como 

objeto da recuperação, ou mesmo a adoção de valores cadastrais, inferiores aos praticados 

no mercado, para essa recuperação, como ocorre no desenho de alguns instrumentos. Em 

ambos os casos, porém, esses “redutores” são definidos de forma arbitrária, e remetidos ao 

campo da política, onde se apoia a sua legitimidade.  

É essa mesma legitimidade política, então, que deve, quando fôr o caso, apoiar a 

delimitação do custo da obra como base de arrecadação para o financiamento de 

determinadas obras públicas33, e não uma justificativa espúria de que exista uma 

equivalência quantitativa entre o custo da obra e a valorização recebida pelo proprietário. 

Salientamos que embora este ponto seja em geral secundarizado nas abordagens ao 

tema e seus instrumentos, e relegado ao plano das práticas que buscam apenas facilitar a 

aplicabilidade de instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias, ele tem um papel  

importante na forma de apropriação do tema e na conseqüente formulação de uma política e 

seleção dos instrumentos que a integrem. Neste processo, a suposta equivalência entre os 

custos de uma obra pública e a valorização percebida pelos proprietários acaba por alterar o 

caráter do tema da recuperação de mais-valias fundiárias, o que contribui de forma 

significativa para as ambigüidades que o desenvolvimento do tema apresenta.   

 

5.3 Regulação Urbanística e Renda fundiária 

 

Uma outra forma importante de atuação do Estado no processo de urbanização que 

impacta os preços da terra urbana refere-se às decisões administrativas que regulam a 

utilização dos terrenos por seus proprietários.  

                                                 
33 Como é o caso, por exemplo, de diversos programas de pavimentação participativa desenvolvidos na América Latina, 
nos quais a obra é realizada pelo rateio dos custos proporcionais.  
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O conteúdo e alcance dessas decisões administrativas, e o seu impacto sobre os 

preços dos terrenos, remete às formas concretas pelas quais o poder público intervém no 

funcionamento do mercado imobiliário em geral e no mercado de terras urbanas em 

particular. Por este motivo, consideramos mais adequado transferir uma parte substancial 

das questões associadas a este ponto para o momento em que analisamos instrumentos 

concretos de recuperação de mais-valias na América Latina que têm como base a definição e 

alteração de normas e parâmetros urbanísticos34. Aqui, nos restringimos a buscar um 

referencial mais geral para a recuperação de mais-valias fundiárias decorrente desta forma 

de atuação do Estado.  

Tomando a regulação dos usos do solo e a regulação da intensidade de uso, ou seja, 

como e quanto se pode fazer uso concreto de um terreno - o que pode ser considerado tanto 

do ponto de vista individual como na delimitação de áreas ou zonas homogêneas35 - como 

os dois tipos de normas mais relevantes na atuação urbanística, uma primeira referência 

necessária é a base teórica considerada para entender como essa atuação “se converte” em 

rendas fundiárias urbanas. 

Esquematicamente36, as rendas fundiárias urbanas estão organizadas segundo uma 

hierarquia de usos do solo. O escalonamento desses usos, no entanto, não é invariável, e a 

posição desses usos nesta hierarquia é algo que só pode ser apreendido em cada realidade 

histórica. Uma configuração frequente nas cidades capitalistas atuais, com pequenas 

variações, coloca em ordem decrescente nesta hierarquia as atividades de comércio de luxo e 

atividades terciárias superiores, moradia e comércio restrito de alto nível, moradia e 

comércio local popular, indústrias, e finalmente terrenos periurbanos. Se um terreno passa 

para um uso potencial superior, em geral, ele passa a suportar uma renda de maior 

magnitude. 

Para explicar a relação entre essas atividades e o surgimento de rendas urbanas de 

diferentes tipos, e para classificar essas rendas, Jaramillo (1994) desenvolve uma teoria 

                                                 
34 A “Participación en las Plusvalías” colombiana, e as Operações Interligadas no Brasil, instrumentos que têm como base 
esta forma de atuação urbanística, são analisadas em capítulos posteriores.  
35 Considere-se, nesta generalização, que a definição de “como” se pode utilizar um terreno ou área inclui “por quem”, 
como nas Áreas de Interesse Social, ou seja, definimos aqui tipos de uso de forma mais geral. 
36 Trata-se de um tema bastante desenvolvido na literatura específica, e apropriada pelos autores latino-americanos de 
inspiração marxista a partir, sobretudo, dos estudos realizados pela escola da sociologia urbana francesa. Isto não significa, 
porém, que existam, desde essa perspectiva, consensos sobre uma série de questões importantes para o nosso tema (como o 
status, as manifestações e o papel dos diversos tipos de renda no ambiente urbano). Não nos propomos a revisar esta ampla 
literatura, mas apenas delinear os elementos necessários para situar nossa interpretação em relação a essas questões. 
Seguiremos, em linhas gerais, a argumentação desenvolvida por Samuel Jaramillo (1994), reconhecido como um dos 
autores mais importantes da produção teórica sobre o tema na América Latina, tomando os elementos principais de sua 
aproximação sobre a renda do solo urbano como hipótese provisional.  
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sobre as rendas do solo urbano, a partir da teoria geral da renda da terra em Marx. As noções 

avançadas por Jaramillo estão fundamentadas no princípio de que a formação de rendas, 

quando se trata da terra urbana, tem como no caso da terra rural uma articulação primária, 

aqui relacionada com o processo de produção do ambiente construído, mas tem também  

uma articulação secundária, que corresponde ao processo de consumo desse espaço nas 

diferentes atividades urbanas. A partir desses dois tipos de articulação surgem então duas 

famílias de rendas urbanas, as rendas urbanas primárias e as rendas urbanas secundárias.  

Dessas duas famílias, é a que inclui as rendas secundárias a que incide de maneira 

diferenciada sobre cada uma das atividades urbanas. Esta família de rendas, na classificação 

de Jaramillo, comporta quatro tipos diferentes de rendas: a renda diferencial de comércio, a 

renda de monopólio de segregação, a renda diferencial de habitação, e dois subgrupos da 

renda industrial, o diferencial e o de monopólio. 

A formação dessas rendas acompanha a lógica da formação geral de rendas: as 

rendas de natureza diferencial surgem da alteração dos preços da terra segundo a atividade 

definida para aquele lugar, e as rendas de monopólio surgem da escassez de terras com 

aquelas atividades específicas, determinando o aumento do preço daquelas terras. 

A definição de tipos diferentes de renda segundo a atividade predominante, e não 

simplesmente a ordenação de magnitudes de renda diferentes porém correspondentes a um 

único tipo de renda, é necessária para explicar a ocorrência de alterações bruscas nos preços 

do solo quando um uso anteriormente definido é alterado.  

Um outro elemento da teoria de Jaramillo é importante para entender a substituição 

de um tipo de renda por outro: “… em geral cada terreno suporta potencialmente várias 

rendas secundárias, porém só se manifesta no mercado a mais elevada delas, que 

corresponde ao uso da terra em que o proprietário pode perceber uma maior porção de 

excedente, portanto, este será o uso que efetivamente tenderá a ser desenvolvido nesse 

lugar.” (Jaramillo, 1994, p.190) 

Esta conceituação permite explicar situações frequentes no ambiente urbano que não 

obedecem aquela escala decrescente mais tradicional na hierarquia das atividades urbanas. 

Por exemplo, em uma zona de uso comercial de luxo, uma área de uso residencial suportaria 

naquela hierarquia uma renda de menor magnitude, porém se esta área é interessante para 

residências de alto luxo, e como um dos mecanismos para que isto se concretize, pode 
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operar aí uma renda de monopólio de segregação que seja superior à renda diferencial de 

comércio que esta área poderia suportar37.  

Dentro desse referencial, pode-se reconhecer que o Estado, ao definir usos 

específicos para terrenos ou grupos de terrenos urbanos, é capaz de produzir um impacto 

importante sobre os preços dos terrenos e sobre a possibilidade dos proprietários de se 

apropriarem de rendas fundiárias urbanas.  

Na prática, porém, esta capacidade do Estado deve ser qualificada por importantes 

fatores não considerados neste arcabouço analítico, que podem alterar significativamente o 

poder de decisão do Estado. Para encurtar uma longa história, e mantendo o corte linguístico 

que nos acompanha neste capítulo, basta tentar colocar os sujeitos nas frases que conduzem 

os argumentos desse arcabouço, para perceber a abrangência desses fatores.38

No caso das alterações nas intensidades de usos do solo, embora a formação das 

rendas obedeça a uma lógica similar à da alteração de usos do solo, convém fazer algumas 

observações que nos parecem relevantes na definição dos instrumentos de recuperação dessa 

parcela das mais-valias fundiárias urbanas. 

Duas são as formas de definição de um aumento na intensidade de uso de um 

determinado terreno: o acréscimo da proporção de terreno que pode ser ocupada, 

representado pela definição da taxa de ocupação do terreno, e o acréscimo da quantidade de 

metros quadrados que podem ser edificados em relação à superfície de terreno, representado 

pelo índice construtivo, ou coeficiente de aproveitamento, do terreno. Embora estes 

elementos sejam corriqueiros para aqueles que transitam na área de planejamento urbano, 

chamamos a atenção para a sua diferença, e para a relação existente entre esses dois 

elementos, em vista dos equívocos que essas definições urbanísticas podem causar no 

desenho de instrumentos destinados a recuperar uma parcela das mais-valias decorrentes da 

alteração na definição desses dois parâmetros.39

                                                 
37 Em um estudo mais recente sobre a segregação sócio-espacial, Jaramillo (1998) desenvolve de forma interessante o 
argumento como forma de entender situações em que aparentemente não seria o mecanismo da renda o fator explicativo, 
como na situação da predominância de comércio popular de grande porte nas áreas centrais.  
38 Vale observar que não existe aqui nenhum demérito desse arcabouço, e relembrar nossa conveniência de deslocar certas 
questões para o plano empírico, objetivando-as a partir de uma avaliação concreta da situação latino-americana.. 
39 Da má compreensão da relação entre esses elementos resulta a confusão entre adensamento e verticalização, apontada 
em diversos estudos no Brasil, como por exemplo em São Paulo, Crise e Mudança (1990). Equívocos dessa natureza não 
são incomuns nos estudos latino-americanos, e o próprio trabalho de Jaramillo(1998), no que se refere a este ponto, dá 
margem a apropriações equivocadas, razão pela qual não adotamos sua interpretação específica sobre este tópico. Vide, no 
capítulo sobre a Colômbia, uma evidência concreta da apropriação equivocada desses conceitos no desenho do novo 
instrumento de “Participación en las Plusvalías”. 
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Jaramillo se utiliza do conceito de verticalização, e das diferentes intensidades de 

capital por unidade de metragem construída para construir em maior ou menor altura, para 

situar este caso como o de alteração da renda diferencial (primária) tipo II, já que não se 

trata de um resultado passivo da operação do mecanismo da renda, embora a realimente. 

Ocorre que intensificação de uso não significa necessariamente verticalização.  

Vejamos um exemplo simples: Em um terreno de 1000m2, com uma taxa de 

ocupação (TO) permitida de 50%, podem ser utilizados 500m2 de superfície do terreno. 

Sendo o índice construtivo (IC) definido em 3,0 , a área que pode ser edificada é de 

3.000m2. Como só podem ser usados 500m2 de terreno, a edificação que utilize o máximo 

do potencial permitido terá 6 pisos (3.000/500). Agora, supondo um aumento da TO 

permitida para 70%, ampliando para 700m2 a superfície a ser ocupada, e um aumento do IC 

para 4,2 , o total de área edificada permitida passa para 4.200m2, que distribuídos em pisos 

de 700m2 somarão os mesmos 6 pisos. Assim, um aumento da área potencial edificada de 

40% (4.200/3.000) pode ser realizado sem que exista verticalização, quer dizer, sem que seja 

alterado o padrão construtivo de 6 pisos.  

Se não é alterado o padrão construtivo, ou seja, se a alteração não exige uma técnica 

construtiva de maior custo unitário, a renda neste exemplo aumenta em magnitude sem que 

aumente a renda potencial em cada unidade de metragem de construção permitida. Ela 

aumenta simplesmente porque uma quantidade maior dessas unidades de metragem de 

construção é permitida.  

Não nos ocuparemos aqui das consequências deste entendimento na aplicação prática 

desses conceitos para a elaboração de instrumentos de recuperação dessa parcela das mais-

valias fundiárias - o caso da Colômbia, apresentado em separado, é exemplar para estudar 

essas consequências. Mas vale registrar, aqui, que esta é mais uma das dificuldades que 

transparece em uma análise aprofundada do tema, e que um instrumento específico 

desenhado a partir da apropriação equivocada desses conceitos pode debilitar não somente a 

sua aplicação mas toda uma política em que ele esteja inserido. 

Uma segunda referência que remonta às normas relativas aos usos e às intensidades 

de usos do solo é a de que essas normas não estão, teoricamente, completamente dissociadas 

das obras públicas de que tratamos no item anterior, e em especial dos investimentos em 

infra-estrutura urbana. 

Ao contrário, as alterações nas normas de usos e intensidade de usos toma como 

base, ou deveria tomar, as condições para que esses usos ocorram, e os investimentos em 
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infra-estrutura são realizados em geral segundo uma previsão de usos, ou para acompanhar a 

manifestação desses usos. Assim, em uma perspectiva temporal mais ampla, essas duas 

formas de atuação do Estado estão relacionadas. 

Há que se tomar em conta, no entanto, que considerá-las de forma única pressupõe 

uma perfeita integração das diversas atividades do poder público envolvidas no processo de 

urbanização, e um papel perfeitamente definido para o Estado em cada um dos campos em 

que essas atividades estão inseridas. O ponto remete aos complexos debates teóricos sobre o 

papel (ou papéis) do Estado no processo de urbanização, e suas contradições, algo que 

seguramente foge ao escopo deste estudo40.  

Aqui, a referência teórica é tomada apenas para qualificar a separação empírica usual 

entre essas duas formas de atuação do Estado, pelo fato de que essa separação efetivamente 

se concretiza, na implementação de instrumentos para a recuperação de mais-valias 

fundiárias urbanas, em diferentes instrumentos para lidar com cada uma dessas formas de 

atuação. No desenho desses instrumentos, por vezes aparece uma cláusula de desconto que 

associa essas duas formas de atuação, ainda que elas não ocorram de forma concomitante, 

refletindo o reconhecimento de que, no limite, possa estar ocorrendo uma dupla tributação.  

Outras vezes, entretanto, esta cláusula não aparece, o que, vale observar, não 

significa necessariamente que esta relação entre as duas formas de atuação não seja 

reconhecida. Sendo a alegação de dupla tributação uma das questões recorrentes que surgem 

nas tentativas de implementação desses instrumentos, naturalmente ela se torna uma das 

preocupações relevantes no desenho dos instrumentos, e o mais comum, quando esta 

cláusula não está presente, é que se considere que ainda que teoricamente pudesse existir 

uma dupla tributação, na prática a definição de instrumentos para a recuperação de apenas 

uma parcela das mais-valias fundiárias decorrentes da atuação do Estado permite excluir 

esta possibilidade. 

Uma forma mais extrema do reconhecimento desta relação entre as duas formas de 

atuação é a de que a aplicação de um instrumento que tenha como fato gerador uma das 

formas de atuação esteja condicionada à não aplicação do instrumento vinculado à outra 

                                                 
40 A notória debilidade dos aparatos administrativos locais, na América Latina, nos campos regulatório, coercitivo e fiscal, 
é apreendida na sistematização das manifestações, na região, das iniciativas de recuperação de mais-valias fundiárias e seus 
problemas, que realizamos em outra parte deste trabalho. Para uma percepção desta debilidade como um dos traços 
peculiares da espacialidade latino-americana, ver Jaramillo, 1992.   
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forma de atuação.41 Uma consideração relevante que por vezes não merece a devida atenção 

no desenho desses diferentes instrumentos deriva da existência, em certos casos, de uma 

sobreposição parcial de eventos tributáveis caracterizados pelas duas formas de atuação do 

Estado aqui consideradas. Nesses casos, muitas vezes existe uma indefinição dos critérios 

relevantes a serem considerados na decisão de qual dos instrumentos disponíveis deve ser 

aplicado pelo poder público, o que com certeza debilita a implementação de qualquer um 

deles. 

Finalmente, é necessário reconhecer que se a separação dessas duas formas de 

atuação tem suas desvantagens, ela tem pelo menos uma grande vantagem: permite 

desvincular de maneira concreta o custo da valorização. Os instrumentos específicos 

correspondentes à recuperação de mais-valias fundiárias urbanas decorrentes da regulação 

urbanística têm a ação urbanística como fato gerador, e a essa ação não corresponde 

necessariamente nenhum custo de investimento. 

Cabe observar que se esses instrumentos específicos têm um histórico relativamente 

novo na América Latina, a utilização indireta de mecanismos dessa natureza e sua 

consideração em outras decisões administrativas não é algo estranho à cultura da região. 

Exemplos variados podem ser recolhidos nas formas de operacionalização da 

desapropriação, na definição de diferentes tipos de parcelamento, na legislação de 

preservação, etc. Essas formas concretas são objeto de nossa atenção em outro momento 

desta tese. Por ora, vale apenas observar que não se trata de um conceito novo a ser 

introduzido na região latino-americana. 

Considerando as duas formas de atuação do Estado enfocadas aqui, nossa expressão 

adquire mais um trecho implícito, e assume a sua forma final: Recuperar (para a 

coletividade, porque cabem à coletividade,) (a totalidade ou uma parcela estabelecida pela 

coletividade das) mais-valias fundiárias urbanas decorrentes da atuação do Estado (na 

provisão de obras públicas e na regulação urbanística). 

Se este trecho implícito explica a diferença entre o termo escolhido e algumas de 

suas alternativas, não é capaz de dar conta de todas as alternativas possíveis quando a 

expressão aparece sem os trechos implícitos. Discutimos algumas delas quando juntamos a 

                                                 
41 Este é o caso, por exemplo, da “Participación en las Plusvalías” na Colômbia, que pode ser usada no caso de obras 
públicas, mas cujo uso está condicionado, neste caso, a não ter sido feito uso da “Contribución de Valorización” pela 
mesma obra. Vide o Capítulo V.  
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primeira e a segunda parte da expressão. Devemos agora discutir as alternativas para a 

terceira parte da expressão.  

 

 

6. Recuperação de mais-valias fundiárias urbanas: segundo passo 
 

Em nosso primeiro passo para entender essa expressão, dirigimo-nos às suas 

motivações, o “porque”. Aqui, trataremos de definir o objeto desta expressão e delimitá-lo, 

ou seja, a “quais” mais-valias fundiárias urbanas a expressão se dirige.  

Não se trata de uma tarefa simples, pois as possibilidades para a definição deste 

objeto são muito variadas. Em primeiro lugar, ele pode variar qualitativamente, dependendo 

do entendimento que se tenha do que são ou podem ser mais-valias fundiárias urbanas. Em 

segundo lugar, ele pode variar quantitativamente, pois mesmo que se defina exatamente o 

que são essas mais-valias, não está dada a parcela a ser recuperada. 

Houvéssemos definido nossa frase como “recuperação das mais-valias fundiárias 

urbanas”, parte do problema estaria aparentemente resolvida. O objeto dependeria somente 

de definir as mais-valias, para que a expressão tivesse seu conteúdo potencial  perfeitamente 

estabelecido. Mas, por um lado, a expressão perderia um elo mais forte com a realidade, 

adquirindo um caráter ideal. E como nosso objetivo maior é o de construir um arcabouço 

para a implementação de um sistema de instrumentos de recuperação dessas mais-valias, 

existe uma premissa de que cada instrumento será destinado a recuperar uma parcela dessas 

mais-valias, e não a sua totalidade. Além disso, por outro lado, entendemos que o problema 

não estaria realmente resolvido, mas apenas seria transferido para outra esfera - a esfera 

política. 

Entendendo que a dimensão qualitativa é a que orienta o potencial das políticas de 

recuperação de mais-valias fundiárias, vamos identificar variações desta dimensão. Vamos 

também tentar hierarquizá-las, tarefa que em si já mostra que essas duas dimensões não 

podem ser consideradas de forma independente, e que nosso critério de aproximação é um 

tratamento analítico, e não uma avaliação dessas dimensões de abordagem quando 

confrontadas em uma situação concreta. 

 

6.1 Variações qualitativas: o conteúdo ético 
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Vamos situar em dois níveis a definição qualitativa do que se considera como mais-

valias fundiárias. O primeiro, de que já tratamos, é o que distingue mais-valias em sua 

concepção mais abrangente que inclui todo o “valor” da terra, dos incrementos de valor 

como acréscimos incorporados na constância da propriedade. O segundo nível, que 

trataremos em maior detalhe agora, define o que, em cada uma dessas definições, é 

entendido como mais-valias fundiárias. 

Neste segundo nível, podemos imediatamente distinguir, a partir dos termos mais 

usados na literatura, quatro tipos de mais-valias fundiárias urbanas, que ordenamos de 

maneira decrescente:  

i- toda (independente de origem)  

ii- alheia ao esforço do proprietário  

iii- que dependeu do esforço da coletividade  

iv- que decorre de investimentos públicos 

 

Mas esta classificação, por si só, também não define nada. O que cada um, ou cada 

conjunto social, entende para cada um desses tipos também é variável, e depende em última 

análise das bases éticas que atravessam o pensamento individual ou esse conjunto social. 

Vimos que para Henry George, por exemplo, toda mais-valia fundiária urbana é imerecida e 

deve ser recuperada. Para ele, essa classificação seria completamente inútil, sob o argumento 

de que toda mais-valia fundiária é alheia ao esforço do proprietário e dependeu do esforço 

da coletividade, inclusive as decorridas de investimentos públicos.  

Apesar disso, esses termos são usados de forma diferenciada, e não como 

alternativas aleatórias. Buscando na mesma literatura complementos para esses usos 

alternativos, podemos demarcar, como forma de entender esses diferentes significados, o 

que cada um dos termos usualmente exclui em relação ao termo de significado 

imediatamente mais abrangente. 

O segundo tipo, “alheia ao esforço do proprietário”, é muitas vezes usado com o 

objetivo de separar no preço de um imóvel (definido ou praticado em um momento posterior 

à compra) o que se refere à terra e o que se refere às benfeitorias realizadas pelo 

proprietário42. Quando o termo é usado especificamente para a parte que se refere à terra, 

                                                 
42 Recordemos que a delimitação entre o que se refere ao custo de aquisição da terra e aos seus melhoramentos está 
compreendida na qualificação de primeiro nível. 
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exclui, em relação ao primeiro tipo, a parte da renda atribuída àqueles investimentos 

permanentemente incorporados à terra. Esta parcela na maioria das vezes refere-se àqueles 

investimentos que alteram a qualidade da terra propriamente dita, como por exemplo um 

aterro ou drenagem de uma área inundável. É preciso esclarecer, aqui, que quando se 

considera que esta parcela é imerecida e deve também ser recuperada, como é o caso no 

primeiro tipo, a ética que se toma como base é a de que o proprietário não tem direito aos 

frutos da propriedade da terra, ou seja, à renda da terra. 

Mas este tipo pode excluir também atividades específicas do capital imobiliário na 

busca de inovações que lhe permitam apropriar-se de sobrelucros que quando se 

generalizam podem ser apropriados pelos proprietários na forma de rendas, genericamente 

reconhecidos como o “ganho de fundador” (Smolka, 1983). 

O terceiro tipo, “que dependeu do esforço da coletividade”, trata de excluir, em 

relação ao segundo tipo, o resultado do esforço de outros proprietários individuais sobre o 

valor de um determinado terreno. Isto envolve critérios objetivos e subjetivos. Brown e 

Smolka (1997) apresentam ilustrações interessantes que servem ao segundo e ao terceiro 

tipos: o embelezamento de um jardim privado, um novo tipo de shopping center ou um 

condomínio fechado, e até a chegada de uma pessoa famosa na comunidade.43 Aqui, a idéia 

que buscamos é a de que essas atividades estejam acontecendo externamente a uma 

determinada propriedade, mas adjacentes a ela, de forma que o proprietário é beneficiado 

pelas alterações de vizinhança que aparentemente acontecem de forma independente da sua 

vontade. 

Um elemento de sorte, que é associado a este tipo de aproximação, pode ser 

entendido como a contraface da ética: a idéia é de que não é anti-ético apropriar-se de 

benefícios que estão “sobrando”. O ponto remete ao extenso debate das externalidades, e seu 

rebatimento na produção (e consumo) do ambiente construído, envolvendo as estratégias do 

capital imobiliário para a internalização dessas externalidades (Smolka, 87).  

Este tipo inclui, em sua forma mais pura, os impactos decorrentes do crescimento e 

desenvolvimento urbano, que origina uma demanda continuada por espaço construído 

urbano. Compreendendo esta como uma tendência secular e geral, mais que o resultado de 

um impacto pontual e específico, é que definimos nossa alternativa, “decorrentes da atuação 

                                                 
43 Os autores, com uma abordagem mais genérica, incluem efeitos negativos sobre o valor, como a emissao de poluentes. O 
ponto é interessante para introduzir o tema das compensações pelo decréscimo de valor decorrente de ações alheias ao 
proprietário. Para uma visão detalhada dessa abordagem, e de como relacionar ganhos e perdas decorrentes do esforço da 
coletividade, ver Winfalls for Wipeouts: Land Value Capture and Compensation, de D.Hagman e D. Misczynski (1978).  
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do Estado”, como um subgrupo deste tipo de aproximação, em que o esforço da coletividade 

que se manifesta de forma geral sobre os terrenos é excluído.44

O último tipo, “que decorre de investimentos públicos localizados”, exclui, em 

relação ao anterior, o esforço da coletividade que não implica custo direto. Aqui, fica de fora 

aquela parcela relativa ao crescimento urbano, e a atuação do Estado que se considera é 

limitada pela provisão de obras públicas localizadas, e notadamente de infra-estrutura 

urbana, sendo excluídos os impactos decorrentes da regulação urbanística. 

Alternativamente, podem ser excluídos os impactos decorrentes da provisão de obras 

públicas, e incluídos os relativos à regulação urbanística, razão pela qual consideraremos 

esta alternativa como um subgrupo do último tipo. 

Esses quatro tipos são capazes de estabelecer horizontes para a recuperação de mais-

valias fundiárias urbanas, e seu ordenamento decrescente acrescenta um elemento 

quantitativo nessa qualificação que é sobretudo qualitativa. Este elemento quantitativo, 

porém, torna-se mais fluido quando combinamos essas quatro valorações de segundo nível 

com as duas valorações de primeiro nível. 

Definidos estes quatro tipos para o nível secundário de valoração das mais-valias 

fundiárias urbanas, eles devem agora ser combinados com os dois de primeiro nível, de 

modo a delimitar possíveis objetos potenciais específicos para a nossa expressão. São no 

total doze as possibilidades, que serão listadas a seguir, com a observação de que a 

numeração tem o objetivo principal de delimitar os subgrupos, já que aquele ordenamento 

decrescente torna-se muito mais fluido com a introdução de variações nos quatro tipos 

principais: 

1.  todo o valor 

2.  toda a valorização 

3.  o valor alheio ao esforço do proprietário 

4.  a valorização alheia ao esforço do proprietário 

5a. o valor que depende do esforço da coletividade 

5b. o valor decorrente da atuação do Estado 

6a. a valorização que depende do esforço da coletividade 

6b. a valorização decorrente da atuação do Estado 

                                                 
44 Na prática, isso significaria ponderar o preço ou valor utilizado para medição por um índice capaz de refletir a variação 
secular e geral dos preços. Como as demais condições não se alteram, consideramos nossa aproximação como uma 
variação do terceiro tipo. 
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7a. o valor decorrente de investimentos públicos  

7b. o valor decorrente da regulação urbanística 

8a. a valorização decorrente de investimentos públicos  

8b. a valorização decorrente da regulação urbanística 

 

Especificar exatamente que mais-valias fundiárias urbanas são colocadas no 

horizonte da recuperação é um passo necessário para a formulação de uma política e de seus 

instrumentos, e a lista acima, se não cobre todas as possibilidades, na medida em que outros 

subgrupos podem surgir dependendo do que se pretenda excluir ou incluir em uma definição 

mais concreta, serve para orientar uma aproximação ao tema. 

Há que se ter algum cuidado, no entanto, na utilização desta mesma lista para a 

avaliação de instrumentos concretos, por três principais motivos. O primeiro deles tem 

relação com a periodicidade de aplicação desses instrumentos, e da atualização de sua base. 

Se a base tributária é desatualizada, o “valor” a que fazemos referência na lista pode não 

conter uma parte da valorização, o que em certos casos pode ser muito importante. O caso 

geral é o de que nas áreas de menores preços, a valorização tende a ser mais importante que 

o valor original (desatualizado), enquanto nas áreas de maiores preços ocorre o inverso. 

Vejamos um exemplo bem genérico. Tem sido frequente, na América Latina, a busca 

de alternativas de instrumentos do tipo 8(a ou b), especialmente para grandes terrenos 

periurbanos, com o argumento de que o imposto predial não é capaz de recuperar essas 

enormes valorizações. Ora, o imposto predial deve ser classificado como um instrumento do 

tipo 1, virando a nossa lista, aparentemente, de pernas para o ar. O que ocorre é que as 

formas concretas de utilização do imposto predial, na América Latina, o tornam baixo e 

desatualizado45. Assim, o que se pode dizer é que ele, nas atuais condições, não é adequado 

para recuperar essas mais-valias, mas isto não significa que ele não seja capaz de recuperá-

las. 

O segundo motivo de cuidado é a existência de instrumentos que são desenhados de 

uma forma em que se prevê etapas de aplicação, em que uma das etapas não seja 

propriamente contributiva, mas regulatória. Estes instrumentos são reconhecidos sob a 

rubrica de “híbridos”. Para esses instrumentos, há que se ter um especial cuidado, pois ainda 

que a etapa contributiva esteja definida em relação à valorização efetivamnete percebida, a 

                                                 
45 Conforme já definido e detalhado em nossa aproximação às debilidades fiscais na América Latina, no capítulo anterior. 
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etapa regulatória poderá estar incidindo sobre todo o valor, ou uma parcela dele, onde esta 

valorização já estava contida. O solo criado brasileiro é um desses instrumentos, se o 

consideramos tal como desenhado para São Paulo (índice único igual a 1), e a “Participación 

en las Plusvalías” colombiana pode ser também. Nesses casos, há que se avaliar com 

cuidado se e como a etapa regulatória altera as expectativas de valorização, que já estavam 

incluídas nos preços potenciais, pois esta alteração incide sobre os preços finais de mercado, 

e o instrumento pode acabar por ser contra-produtivo em termos arrecadatórios, o que deve 

ser avaliado dentro dos objetivos definidos na formulação de uma política de recuperação de 

mais-valias fundiárias.46  

Por último, a terceira razão que recomenda um certo cuidado na utilização desta lista 

orientadora para a avaliação de instrumentos concretos é o caso mais geral, onde estão 

incluídos os apresentados nos dois motivos anteriores, da avaliação comparativa de 

instrumentos alternativos. Trata-se de uma lista útil para definir de forma qualitativa essas 

alternativas, mas não de forma quantitativa. Não nos referimos somente a um montante real 

de arrecadação, mas também ao potencial que se pode esperar arrecadar, pois é claro que se 

todos pudessem ser considerados adequados para potencialmente recuperar a parcela a que 

se destinam, bastariam o(s) instrumento(s) do tipo 1, e a lista perderia qualquer utilidade. 

Voltamos agora ao nosso ponto inicial nesta seção. A expressão é “recuperação de 

mais-valias fundiárias urbanas”, e não das, porque em ambos os casos definir a quantidade 

de mais-valias remete à esfera política. Nosso próximo passo é o de abordar as questões 

relativas a essa quantificação. Antes disso, porém, vamos retomar um ponto complementar 

ao que finalizamos, e que assume importância na avaliação latino-americana do tema da 

recuperação de mais-valias fundiárias: o da captação dos custos da obra pública, que de 

forma deliberada excluímos de nossa lista como subgrupo relevante. Vamos explicitar as 

razões pela qual o fizemos.    

 

6.2 A captação dos custos dos investimentos públicos 

 

Como acabamos de ver, as variadas possibilidades de compreensão do escopo das 

mais-valias fundiárias de nossa lista têm como base a sua dimensão qualitativa, mas não 

permite definir com exatidão uma dimensão quantitativa. Vimos também, anteriormente, 

                                                 
46 Discutiremos esses objetivos no próximo capítulo, enfocando a América Latina em especial. 
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que o custo de uma obra pública e a magnitude das mais-valias fundiárias decorrentes desta 

obra são duas quantidades heterogêneas e que não existe um mecanismo lógico de ajuste 

dessas duas quantidades. Como consequência, a captação dos custos de uma obra pública 

deve ser entendida como uma forma prática utilizada para financiar essa obra pública.  

À primeira vista, esta forma prática relaciona-se com as mais-valias fundiárias 

urbanas que estruturam nossa lista, definindo, em cada obra, uma determinada quantidade de 

mais-valias a ser captada. Por extensão, ela poderia ser entendida como pertencente ao  

subgrupo do tipo ‘8a’ (a valorização decorrente de investimentos públicos), digamos uma 

variante específica desse subgrupo. Com efeito, o argumento é o de que ao definir como o 

equivalente ao custo da obra o montante a ser captado, seriam superadas as dificuldades de 

medição dessa valorização, o que viabilizaria e agilizaria o financiamento da obra. 

O problema é que isto não estabelece nenhum método de comparação do custo da 

obra com a valorização decorrida. Como sabemos, embora o custo seja frequentemente 

inferior à valorização, ele pode perfeitamente ser superior a ela. Ora, como em nossa lista 

cada subgrupo define o horizonte de recuperação, quer dizer, um limite máximo que se 

coloca como ideal, quando o custo é superior à valorização a captação dos custos dos 

investimentos públicos não pode ser classificada como um subgrupo do tipo ‘8a’, pois se o 

custo é superior à valorização essa captação incidiria também sobre uma parcela do valor 

acumulado da terra, superando em magnitude o limite dado pelo subgrupo.  

Isto nos leva a considerar a captação dos custos dos investimentos públicos como 

pertencendo ao subgrupo ‘7a’, que se reporta a esse valor total. Ocorre que este subgrupo 

refere-se explicitamente ao “valor decorrente de investimentos públicos”, o que inclui a obra 

em questão mas também um conjunto de outras obras públicas.47  Não existe nenhum 

impedimento para que situemos a captação do custo de uma obra pública como variante 

específica do tipo ‘7a’, porém deve ficar claro que neste caso o custo perde qualquer 

objetivo de ser uma forma prática de estimar quantitativamente uma determinada 

valorização, o que invalida o argumento de usá-lo para superar as dificuldades de medição 

dessa valorização.  

                                                 
47 No caso de ser tomado como horizonte o valor e não a valorização decorrente de investimentos públicos, o elemento 
ético a ser pesado é se é considerado justo que a realização de uma obra pública seja financiada pelos proprietários em 
relação a valores acumulados por esses proprietários em outras obras públicas, o que inclui, em muitos casos, obras 
realizadas anteriormente à aquisição da propriedade por aquele proprietário, e, no limite, todas as obras públicas realizadas 
desde que (e para que) aquele terreno se tornasse urbano. 
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Como afirmamos, nada impede que este seja o horizonte, e que o subgrupo do tipo 

‘7a’ seja o adotado como referencial na formulação de uma política. No entanto, afirmamos 

também que nossa lista contém o conjunto das possibilidades teóricas, mas entendemos que 

a forma concreta como as políticas são formuladas envolve um conjunto complexo de 

entendimentos que ao se confrontarem podem entrar em contradição, e impedir que a 

legitimidade necessária seja alcançada para a implementação de uma determinada política. 

 Para garantir a legitimidade do custo da obra como “forma prática” de estimar a 

valorização a ser percebida pelos proprietários beneficiados por aquela obra, o expediente 

usualmente utilizado é o de limitar a captação do custo pela valorização a ser percebida48. 

Desta forma, introduz-se uma relação quantitativa entre esses dois elementos, embora deva 

ser questionado, quando isto ocorre, “onde foi parar” o argumento de que o custo teria sido 

introduzido como medida quantitativa para substituir uma medição da valorização.   

Mas, ao introduzir a valorização como quantidade a ser medida, cria-se uma 

impossibilidade de classificação da captação dos custos de uma obra pública até o limite da 

valorização: se o limite é o total da valorização, ela não pode ser classificada como ‘7a’ 

(valor decorrente de investimentos públicos), cujo horizonte é mais amplo, quer dizer, ela 

deixa de fora necessariamente todas as situações em que o custo é maior que a valorização, 

mas poderia ser classificada como ‘8a’ (valorização decorrente de investimentos públicos); 

se o limite é o total do custo, ela não pode ser classificada como ‘8a’, cujo horizonte é 

menor que esse limite - pela mesma razão - e teria que ser classificada como ‘7a’. Porisso, se 

a valorização e o custo são tomados como limites, ela não cabe em nossa classificação. 

Face à única alternativa que seria a de acrescentar mais um item em nossa 

classificação, denominado “a captação dos custos de uma obra pública até o limite da 

valorização”, nosso argumento para não fazê-lo é o de que a existência da valorização como 

parâmetro confere apenas a aparência de que a lógica seja similar, nesta aproximação, 

àquela que estrutura nossa lista, que é a definição de quais mais-valias fundiárias se está 

considerando. Neste caso, na verdade, em nosso entendimento, não se está considerando 

como horizonte qualitativo a valorização, e legitimando politicamente essa alternativa 

limitando a quantidade a ser recuperada pelo custo da obra, e sim ao contrário, o horizonte 

                                                 
48 O desenho da Contribuição de Melhoria e de seus equivalentes muitas vezes tem essa característica. Como se verá nos 
próximos capítulos, realizamos uma análise desse instrumento em suas diversas formas, inclusive esta que estaria excluída 
em uma abordagem strictu sensu do tema, mas que se reconhece como um instrumento para o qual convergem os 
entendimentos usuais sobre o tema, independente de suas características específicas, que como veremos em detalhe alteram 
seu significado e potencial.  
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qualitativo são os custos da obra, cuja captação está limitada quantitativamente pela 

valorização. 

Aparentemente, os resultados dessa aritmética são similares. Se o custo é maior que a 

valorização, o montante a ser arrecadado equivale à valorização, enquanto se a valorização é 

maior que o custo, o montante a ser arrecadado equivale ao custo. Mas, nessa inversão, 

dilui-se a justificativa da introdução do custo como “forma prática” de medir a valorização, 

algo substituível e negociável politicamente, O custo, neste caso, é a essência qualitativa 

desta aproximação, que toma como base uma ética que desqualifica qualquer definição do 

que sejam mais-valias fundiárias, e portanto este caso específico não cabe em nossa lista.  

 

6.3 Variações quantitativas: ética e prática política 

 

Na análise teórica de quais mais-valias devem ser ou são consideradas como 

passíveis de serem recuperadas, estabelecer o horizonte qualitativo dessa consideração é um 

elemento essencial. A identificação de qual deve ou pode ser esse horizonte, e sua 

confrontação com o reconhecimento de como ele tem sido situado concretamente, com 

certeza ultrapassam esta aproximação conceitual, e neste sentido nossa lista tem um papel de 

contribuir para avançar nessas análises, não se tratando de uma despolitização de uma 

definição concreta que reconhecemos que pertencem ao campo político. 

Nesta aproximação conceitual, o horizonte mais amplo para o tema seria o proposto 

originalmente por Henry George, de tornar todas as terras comunitárias. Deve ser observado, 

no entanto, que dentro desse horizonte sua proposta concreta, que vimos mais acima, adota 

uma dimensão quantitativa de menor magnitude que o horizonte que ele delimita, pelo 

reconhecimento de uma dimensão política49.  

A importância deste entendimento é a de que com ele se estabelecem os limites do 

tema da recuperação de mais-valias fundiárias urbanas, entendendo que ele não pode ser 

tomado como panacéia para o processo de urbanização, ou seja, que ele serve para algumas 

coisas, mas para outras não serve. 

Essa dimensão política pode também ser abordada em dois planos analíticos, o 

primeiro relativo ao que é desejável, que remete ao nosso horizonte qualitativo, e o segundo 

                                                 
49 Como se pôde ver em trecho citado mais acima, Henry George fala explicitamente em capturar quase todas as rendas, e 
exclui os melhoramentos realizados na propriedade, ainda que os considere como frutos da propriedade. 
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relativo ao que é possível, que remete tanto à definição de um horizonte qualitativo concreto 

determinado, como à delimitação de um patamar quantitativo dentro deste horizonte. 

A delimitação deste patamar, porém, não se define de forma abstrata, ela envolve 

entender o processo de urbanização e suas complexas articulações em suas manifestações 

concretas. Isto significa inserir o tema da recuperação de mais-valias fundiárias, nesse 

processo, como um eixo na formulação de uma política fundiária urbana, e não considerá-lo 

como um objetivo em si mesmo. Assim, a delimitação desse patamar envolve a introdução 

dos objetivos para a recuperação de mais-valias fundiárias e como eles podem ou devem ser 

absorvidos como objetivos desta política. 

Este ponto importante será retomado como eixo principal do próximo capítulo, que 

enfoca as condições e determinações para a introdução do tema da recuperação de mais-

valias fundiárias como eixo de uma política fundiária urbana na América Latina. Aqui, 

vamos apenas introduzir alguns parâmetros auxiliares, e de forma indicativa - pois todos 

dependem em última análise de uma definição concreta daqueles objetivos - que não podem 

ser desconsiderados na delimitação do escopo da expressão “ recuperação de mais-valias 

fundiárias”. Voltaremos a esses elementos, quando definidos os possíveis objetivos, para 

avaliar situações concretas. 

O primeiro parâmetro a chamar a atenção é o de que como cada uma das 

delimitações para a expressão contém as delimitações mais restritas, não está dado, ao 

definir uma determinada dimensão quantitativa para uma certa dimensão qualitativa, a 

posição relativa desta situação específica em relação a outras situações específicas. Em 

outras palavras, “pouco de muito” pode ser mais ou menos do que “muito de pouco”. Se 

“pouco de muito” é menos do que “muito de pouco”, deve ser levado em conta que a 

dimensão que chamamos de quantitativa (de intensidade dentro de uma delimitação 

qualitativa) pode ser alterada com muito mais facilidade que a dimensão qualitativa, pois 

esta última envolve a evolução de critérios éticos.  

Este é um parâmetro mais geral, mas que deve ser considerado com especial cuidado 

na consideração de novos instrumentos qualitativamente diferentes dos tradicionais 

existentes. Como nem sempre se trata da substituição de instrumentos, ou de certas funções 

potenciais de determinados instrumentos por outros instrumentos, surge como parâmetro 

relevante na consideração de instrumentos alternativos entender que como um critério 

qualitativo contém o outro, pode ser que a limitação na dimensão quantitativa de um 

instrumento tradicional esteja dada exatamente pela exclusão da parcela a que se refere o 
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outro critério qualitativo, ou seja, isto pode ser o reflexo de uma dificuldade estrutural em 

inserir os elementos que são específicos daquele novo critério.  

Há que considerar também como parâmetro, nesses novos instrumentos, que às vezes 

“pouco é pior que nada”, ou seja, que existe uma certa rigidez na introdução de novos 

critérios qualitativos, que pode ser maior que as dificuldades existentes para a ampliação de 

um critério ao menos genericamente consolidado. Aqui, são especialmente importantes 

aqueles instrumentos que surgem como forma de remediar determinadas situações, mais que 

prevenir e/ou regular a “geração” de mais-valias fundiárias. 

Não pode deixar de ser mencionado, também, que esses instrumentos, apesar de 

aparentemente se revestirem de um caráter técnico, são passíveis de apropriação política por 

grupos mais poderosos que outros. Aqui, é essencial não rotular os instrumentos e tomar 

com cuidado certos detalhes que podem alterar inteiramente o seu caráter qualitativo. Além 

dos instrumentos tributários que frequentemente sofrem essas importantes (embora às vezes 

aparentemente marginais) transformações, deve-se ter atenção aos instrumentos relacionados 

com a alteração de normativas urbanísticas, pois essas alterações podem com facilidade 

adquirir o caráter de comercialização dessas normas. 

Como último parâmetro, é fundamental entender que este caráter de comercialização 

pode vir a ser generalizado, se recuperar mais-valias fundiárias fôr tomado como um 

princípio de compensação. Neste caso, perde-se inteiramente o princípio que entendemos 

que norteia o tema, que é o princípio da distribuição.  Aqui, tornam-se claras as diferenças 

entre a apropriação do tema como elemento facilitador do livre funcionamento do mercado 

de terras urbanas, e a apropriação em que vimos nos situando ao longo deste trabalho, como 

elemento de intervenção sobre um mercado de terras cujo funcionamento se caracteriza por 

uma distribuição estruturalmente injusta das mais-valias fundiárias. 

 

 

7. Recuperação de mais-valias fundiárias urbanas decorrentes da 

atuação do Estado 
 

7.1 O princípio da distributividade 
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Para completar nossa exegese dessa expressão, resta-nos abordar o seu conjunto, e 

identificar, nesse conjunto, o elemento que confere uma unidade ao tema, e que faz com que 

todas essas formas específicas de entendimento possam ser entendidas como variações de 

um mesmo tema.  

Nosso argumento é o de que este elemento unificador de nossa expressão é o 

princípio da distributividade. Por distributividade, entendemos aqui o resultado de uma ação 

de intervenção do setor público que objetive destinar ao conjunto social excedentes 

considerados coletivos e que são passíveis de apropriação privada. De fato, cada termo de 

nossa expressão, e também o seu conjunto, apontam para este mesmo princípio: o de que 

uma parcela das mais-valias fundiárias urbanas, passíveis de serem apropriadas de forma 

privada, devem ser destinadas à coletividade. 

Um ponto importante que deve ser salientado é o de que este princípio de 

distributividade, na compreensão de nosso tema, deve ser entendido como diferente da 

noção de redistributividade. Esta última noção também está relacionada ao nosso tema de 

forma geral, e assume particular relevância na situação latino-americana, mas deve ser 

entendida aqui como um dos objetivos possíveis de uma política que tome como eixo a 

recuperação de mais-valias fundiárias urbanas, e não como seu princípio constitutivo. 

Reconhecemos que esses dois termos não definem coisas diferentes em todas as 

áreas do pensamento. Redistribuir pode ter apenas o sentido de distribuir de novo, assim 

como distribuir pode incluir o aspecto redistributivo. Aqui, no entanto, é necessário que 

façamos uma distinção entre os dois termos, vinculando-os a duas atuações diferentes do 

poder público: a primeira, de restaurar uma distribuição prévia, e a segunda, de alterar essa 

distribuição prévia. 

Essa distinção é necessária porque na ação de distribuição acima definida, que afeta 

a forma como essas mais-valias fundiárias são apropriadas, não está contida uma ação de 

redistribuição, ou seja, esta ação não altera per se a forma como as mais-valias fundiárias 

são historicamente repartidas. Aqui, entendemos redistribuir como o resultado de uma ação 

de intervenção do setor público sobre a destinação final de excedentes originados por uma 

ação distributiva, com o objetivo de alterar a distribuição anterior àquela ação distributiva. 

A existência de uma certa confusão entre essas duas noções, e o uso inespecífico de 

qualquer um dos dois termos, nas aproximações ao tema, muitas vezes dificulta identificar 

de forma mais clara o conteúdo e os objetivos dessas aproximações. Por outro lado, é 

preciso entender com precisão os limites dessa distinção. Quando mecanismos são utilizados 
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para restaurar uma distribuição anterior, e não se altera a forma de distribuição prévia, sua 

utilização contribui para alimentar essa forma de distribuição, e se não há uma igualdade 

real entre os indivíduos de um conjunto social, ela amplia as diferenças absolutas existentes, 

embora mantenha as diferenças relativas. Trata-se de mecanismos que recuperam excedentes 

para o conjunto social, e se não se associa uma política redistributiva, eles serão repartidos 

da mesma forma que anteriormente, destinando mais para os que tem mais parcelas da 

riqueza social e menos para os que têm menos.50  

Sob este aspecto, uma política distributiva que tome como eixo a recuperação de 

mais-valias fundiárias tem um componente regressivo, e por isso muitos instrumentos 

usualmente utilizados têm ou introduzem um componente que busca restituir o equilíbrio 

desse processo51. Mais além desse componente que se refere à carga contributiva individual, 

a implementação de instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias deve tomar em 

conta seus impactos sobre a estruturação espacial das cidades, e em particular sobre os 

processos de segregação sócio-espacial, o que introduz outros elementos à questão52. 

Mas, sob outro aspecto, a recuperação de mais-valias fundiárias, se realizada de 

forma sistemática, envolve a redução das oportunidades de geração desses excedentes, e, do 

mesmo ponto de vista do processo de urbanização, restringe o componente especulativo 

desse processo, contribuindo para estabelecer as bases para uma urbanização socialmente 

mais justa. 

Assim, dizer que uma política imobiliária urbana com eixo na recuperação de mais-

valias fundiárias é distributiva, como ela realmente é, não é o mesmo que dizer que ela é 

redistributiva. A diferenciação que buscamos entre distribuição e redistribuição pode ser, 

talvez, melhor entendida a partir de duas aproximações estreitamente associadas ao nosso 

tema. 

A primeira aproximação, oriunda da disciplina das finanças públicas, pode ser 

representada pela base do arcabouço analítico estruturado por Musgrave (1959), que propõe 

                                                 
50 Um exemplo numérico simplório pode facilitar o entendimento desta questão: em uma comunidade de 2 indivíduos A e 
B em que a riqueza social é 10, e é repartida historicamente destinando 8 para A e 2 para B, um excedente de 5 - que pode 
ser imaginado como produto social da recuperação de mais-valias fundiárias - que não atinja a forma de repartição da 
riqueza social, será repartido destinando 4 para A e 1 para B. Doravante, A terá 12 e B terá 3 de uma riqueza social de 15. 
A distribuição relativa se mantém em 80% para A e 20% para B, mas a diferença entre A e B, que antes era de 6 unidades 
da riqueza social, passa a ser de 9 unidades da riqueza social.   
51 Seja na introdução da capacidade de pagamento como critério para arrecadação de impostos, como no imposto predial, 
ou pela introdução de elementos deste critério nos instrumentos desenhados de acordo com o benefício recebido, o que 
inclui das isenções às menores faixas de renda à introdução de critérios sócio-econômicos como fatores de cobrança. 
52 No próximo capítulo, trataremos do aspecto sócio-espacial da distributividade, na América Latina, em um nível 
intermediário de abstração; no Capítulo IV, esse aspecto é abordado em suas manifestações concretas na região. 
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uma classificação normativa das políticas fiscais em três grandes setores: o setor alocativo, o 

setor da estabilização e o setor distributivo. Em sua delimitação, o setor distributivo deve 

“determinar os passos necessários para estabelecer um patamar de distribuição desejado ou 

‘apropriado’ ”(p.5, aspas do autor). Nessa aproximação, a atividade distributiva inclui a 

atividade redistributiva, obscurecendo essas diferenças. Mas em certa medida ela prioriza a 

atividade distributiva específica (restaurar uma distribuição prévia) sobre a atividade 

redistributiva (alterar uma distribuição prévia), como se pode depreender quando Musgrave 

situa o papel dos mecanismos distributivos: “… poucos negarão que surgem algumas 

situações em uma sociedade democrática que requerem uma interferência sobre o estado de 

distribuição. Sendo este o caso, um mecanismo deve ser introduzido para que correções 

sobre o estado de distribuição sejam feitas de uma forma organizada e que cause o menor 

dano a um funcionamento eficiente da economia.” (id., p.18, grifo nosso) 

Em um outro tipo de aproximação, podemos situar os argumentos de Harvey (1973), 

para avaliar os conceitos básicos para a “justiça social”, que tomam como ponto de partida o 

argumento de Rawls (1969) em seu estudo sobre justiça distributiva. Segundo Harvey, 

Rawls propõe, como base para alcançar um patamar justo de distribuição, uma divisão do 

governo em quatro setores: um setor alocativo, um setor de estabilização, um setor de 

transferência, e um setor distributivo. Nesta proposta, o setor de transferência assume o 

papel de contribuir para que as necessidades individuais sejam alcançadas, enquanto o setor 

distributivo trata da provisão de bens públicos e previne, através de tributação adequada, 

qualquer concentração indevida de poder ou riqueza. 

Esta aproximação, e as relações entre esses dois últimos setores, é mais adequada 

para que possamos claramente delimitar a distributividade como princípio de nosso tema, e 

a redistributividade como objetivo específico de determinadas políticas que tomem nosso 

tema como eixo. Aqui, nos dirigimos à primeira dessas noções, deixando a segunda, que 

assume um papel preponderante na América Latina, para o momento em que discutamos 

esses objetivos.  

Isso não significa, porém, tomar a distribuição prévia como dada ao pensar em nosso 

tema. É preciso incluir nele ainda, para que não adquira o papel de simples compensação, as 

formas de atuação do Estado que vão dar origem à recuperação de mais-valias fundiárias, 

bem como aquelas que se referem ao destino dessas mais-valias recuperadas. Esta inclusão 

envolve discutir a distribuição de uma maneira mais ampla, superando a visão de que esteja 

confinada a uma ação compensadora do funcionamento “natural” do mercado.  
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7.2 A expressão em sua totalidade 

 

Ao longo deste capítulo, discutimos o conceito de “recuperar mais-valias fundiárias 

urbanas decorrentes da atuação do Estado” como uma expressão composta de várias 

expressões parciais. Cada uma dessas expressões parciais, como vimos, envolve uma série 

de questões. Essas questões, como também vimos, são ampliadas quando consideramos 

como essas expressões parciais interagem.  

O conceito, em seu conjunto, tem uma abrangência maior do que as expressões 

parciais que a compõem. Quando combinadas em nossa expressão total, no entanto, elas não 

apenas transferem para o conjunto essas questões, elas produzem novas questões. Assim, 

entendemos que “recuperar mais-valias fundiárias urbanas decorrentes da atuação do 

Estado”, é uma expressão que só pode ser entendida em sua totalidade, pois só assim é 

possível abordar o conjunto das questões envolvidas. 

Entendida em sua totalidade, a expressão tem na verdade três dimensões, e não 

apenas uma, estando todas elas associadas à ação do poder público e seus impactos sobre o 

processo de urbanização. Todas essas ações têm como eixo a distribuição, aqui considerada 

em sua forma genérica. Ela envolve, em primeiro lugar, uma ação anterior à recuperação 

propriamente dita, mas cujas formas específicas de atuação não podem ser negligenciadas na 

compreensão do tema, pois são capazes de alterar o significado da expressão. Ela envolve, 

em segundo lugar, a recuperação propriamente dita, uma ação específica que como vimos 

pode concretizar-se em diversas formas de atuação que conduzem a diferentes significados. 

Ela envolve, por último, uma ação posterior à recuperação propriamente dita, também 

sujeita a diferentes formas de atuação que podem transformar o significado de toda a 

expressão.  

É através da combinação dessas três dimensões em uma totalidade, portanto, que as 

formas concretas de formulação de políticas e a elaboração de instrumentos para a 

recuperação de mais-valias fundiárias urbanas deve ser examinada. Caso contrário, qualquer 

exame não passará de uma avaliação pontual e formal, incapaz de resgatar a complexidade 

do tema. 

Para examinar a distribuição que orienta essa totalidade de forma mais ampla, é útil 

definir critérios para a orientação da alocação dos investimentos públicos e para a regulação 
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urbanística, partindo de uma qualificação da distribuição prévia, pois é ela que oferece o 

marco para a recuperação das mais-valias fundiárias.  

Harvey (1973) evoca o princípio de justiça social para orientar a divisão dos 

benefícios e alocação das cargas originadas no processo de produção capitalista, ou seja, 

como princípio para orientar a questão de como os frutos dessa produção serão distribuídos 

entre aqueles que cooperam no processo 53. Com essa visão, o autor seleciona, entre os 

diversos critérios que podem entrar na composição de uma noção de justiça social, três 

critérios básicos: em primeiro lugar a necessidade, em segundo lugar a contribuição ao bem 

comum, e em terceiro lugar o mérito.  

Se associamos esses elementos ao processo de urbanização, eles podem ser 

utilizados na aproximação ao nosso tema para qualificar a distribuição prévia existente de 

itens dessa urbanização. Assim, a necessidade pode ser traduzida como a carência relativa de 

itens da urbanização; a contribuição ao bem comum, como aqueles itens da urbanização que 

beneficiam relativamente mais pessoas; e o mérito, como as dificuldades relativas para 

alcançar os itens da urbanização. Em seu conjunto, esses critérios produzem uma noção 

básica, embora não específica, de justiça social, que serve para qualificar o princípio da 

distributividade a ser considerado na atuação do Estado no processo de urbanização.  

Esses critérios podem então ser tomados como ponto de partida para a definição dos 

objetivos associados à recuperação de mais-valias fundiárias em sua concepção mais 

abrangente. Tais objetivos, por sua vez, e as relações entre eles, vão servir como base para a 

definição de instrumentos para a recuperação de parcelas dessas mais-valias. Nesse 

processo, em que concretizam-se as questões que surgem da apropriação dos conceitos aqui 

expostos, o tema assume especificidades em seu desenvolvimento na região latino-

americana, que buscamos delimitar no próximo capítulo.  

  

 

 

 

                                                 
53 Vale notar que a então aproximação de Harvey(1973) tem como base formulações liberais, como ele inclusive intitula a 
parte do livro que contém sua tentativa de definir justiça social . Anos mais tarde, já com uma aproximação marxista 
consolidada, Harvey publica A Urbanização Capitalista (1985), onde, não rejeitando sua aproximação anterior, a coloca 
em uma perspectiva mais ampla, em que produção e distribuição perdem a relativa independência da abordagem anterior.   
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CAPÍTULO III 
Recuperação de Mais-Valias Fundiárias Urbanas: elementos para o seu 
reconhecimento e apropriação na América Latina 
 

 

1. Introdução 
 

Identificamos a distributividade como princípio fundamental da recuperação de 

mais-valias fundiárias, e como elemento que confere unidade ao tema, e aos instrumentos de 

recuperação de mais-valias fundiárias urbanas. Essa unidade, no entanto, não se encontra no 

plano da prática política, ela se define no plano conceitual. O princípio da distributividade é 

capaz de demarcar as diferenças entre o nosso tema e certas práticas desenvolvidas a partir 

do princípio da compensação (captação de custos). Como conseqüência, certos instrumentos 

exclusivamente voltados para a recuperação de custos de investimentos públicos, e que não 

estejam associados ao princípio da distributividade, estariam a princípio excluídos de uma 

análise da apropriação e do desenvolvimento do tema na América Latina. 

 Apesar disso, em uma perspectiva mais ampla é necessário incluir instrumentos cujo 

princípio pode se alterar da compensação para a distribuição, e vice-versa, às vezes bastando 

para essa alteração, em qualquer sentido que se considere, certos ajustes em seu desenho. 

Este é o caso, notadamente, da contribuição de melhoria e tributos similares, como vimos no 

capítulo anterior. A inclusão ou exclusão de um determinado instrumento depende da forma 

de sua utilização, a qual é definida a partir dos objetivos que a ele sejam associados. 

Por outro lado, cabe destacar que o princípio da distributividade (restaurar uma 

distribuição prévia)  não define necessariamente uma aproximação redistributiva (alterar 

uma distribuição prévia) para uma política imobiliária urbana que adote o tema como um de 

seus eixos. Por isso, nosso tema não envolve somente os instrumentos de caráter 

redistributivo, sendo a redistributividade apenas um dos objetivos possíveis de serem 

considerados na formulação desta política.  

A forma específica de concretização da inserção do nosso tema nessa política, que 

remete à seleção e utilização de um conjunto de instrumentos de recuperação de mais-valias 

fundiárias urbanas, depende dos objetivos específicos que norteiam essa política. Isto não 

significa, porém, que tais instrumentos sejam sempre implementados como ferramental de 

uma política bem estabelecida, com objetivos claros e precisos. A realidade pode ser 
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bastante diferente disso, e mesmo quando implementados em nome desses objetivos não é 

raro que os instrumentos acabem por contribuir mais para obstaculizá-los que para alcançá-

los. Como conseqüência, em qualquer avaliação da literatura internacional sobre os 

processos de elaboração e implementação desses instrumentos, salta à vista de imediato a 

quantidade de controvérsias que envolve esses processos.1

Isto é um sintoma de que “a debilidade na implementação e as ambigüidades na 

interpretação”, expressão que usamos para qualificar esses instrumentos na América Latina, 

não é, em sua forma mais geral, uma particularidade da região latino-americana. Como 

vimos, o tema é passível de diversas aproximações, e mesmo em uma realidade em que uma 

dessas aproximações prevaleça, e que exista um sistema de instrumentos consolidados com 

base nesta aproximação, há um grande espectro de variáveis políticas, econômicas e sociais 

que podem impulsionar, naquela realidade, o desenvolvimento de uma aproximação 

alternativa. A essa aproximação alternativa, por sua vez, corresponde a consideração de 

novos instrumentos, ou de novos papéis para os instrumentos tradicionais, que permitam 

concretizá-la, e a elaboração e a possibilidade de implementação desses instrumentos estará 

sujeita a debilidades e ambigüidades que refletem as controvérsias da passagem de uma 

aproximação antes prevalecente para essa aproximação alternativa.2

No caso latino-americano, em que existem também essas controvérsias, nosso 

argumento é o de que há uma diferença fundamental, em relação aos países desenvolvidos, 

na qualificação do desenvolvimento do tema da recuperação de mais-valias fundiárias 

urbanas como eixo de política. A diferença está na generalização dos aspectos da debilidade 

e das ambigüidades, apontando para uma incapacidade estrutural em superá-las. Aqui, a 

debilidade na implementação e as ambigüidades na interpretação envolvem tanto os 

instrumentos inovadores como os mais tradicionais, e superações parciais, como na 

implementação de instrumentos inovadores ou mesmo na pontual concretização de 

instrumentos tradicionalmente considerados, ocorrem mais como situações excepcionais que 

como resultado da consolidação de bases para uma política de terras urbanas consistente. 

Na busca da construção de um arcabouço para compreender o significado e o papel 

do tema na América Latina, voltamo-nos para os possíveis objetivos de uma política 

                                                 
1 Algo que não está associado ao nível de desenvolvimento econômico, político e institucional dos países.Ver, por 
exemplo, o abrangente apanhado de Glickfeld e Hagman sobre instrumentos - e suas respectivas controvérsias - cuja base 
fiscal é o incremento de valor imobiliário entre dois eventos tributáveis específicos, envolvendo Canadá, Australia, Nova 
Zelandia, Inglaterra e Estados Unidos (Hagman e Misczynski, Eds., 1978, Cap.XX).  
2 O caso da Inglaterra, onde o histórico neste século dos impostos imobiliários reflete em boa medida a alternância dos 
partidos políticos no poder, é exemplar dessas controvérsias, destacadas, entre outros, por Ashworth (1996).  
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imobiliária urbana que podem servir como base para a consideração de instrumentos de 

recuperação de mais-valias fundiárias na região. Admitindo que a delimitação e a 

hierarquização desses objetivos são passíveis de problemas e contradições, nossa hipótese é 

a de que esses problemas e contradições, quando relacionados às formas concretas que o 

processo de urbanização assume na região, ampliam e perpetuam aquelas controvérsias, 

tornando a debilidade na implementação e as ambigüidades na interpretação elementos 

caracterizadores do nosso tema e dos instrumentos que lhe correspondem na América 

Latina. 

Este capítulo trata de examinar essas questões, abordando o tema da recuperação de 

mais-valias fundiárias urbanas em um nível intermediário de abstração. A partir de uma 

definição de objetivos associados ao tema, partimos para a identificação e mapeamento dos 

problemas e controvérsias que surgem na conjugação desses objetivos, tanto no plano geral 

como aplicados à situação particular dos países da América Latina. Voltamo-nos então para 

certos traços que conferem especificidades à urbanização latino-americana, para distinguir 

elementos que determinam uma hierarquização dos objetivos associados ao tema e aos 

instrumentos utilizados em seu nome. 

 

 

2. Política Fundiária Urbana e Instrumentos de Recuperação de 

Mais-Valias Fundiárias 
 

Uma primeira pergunta direta na consideração de instrumentos de recuperação de 

mais-valias fundiárias urbanas como ferramental para orientar uma política fundiária é a de 

como estes instrumentos podem contribuir para os objetivos que norteiam essa política.  

Na definição desses objetivos, há que se considerar que no âmbito das políticas 

públicas, esses objetivos podem ser delimitados em dois níveis: no nível da explicitação das 

intenções e no nível das ações concretas (Brasileiro, 1981). Os objetivos estabelecidos no 

primeiro nível nem sempre se efetivam na implementação de um  segundo nível; eles podem 

permanecer ou mesmo pertencer ao plano do discurso político, ou podem ser neutralizados 

ou mesmo contrariados por decisões tomadas em outras esferas ou campos de atuação do 

Estado. Estes são aspectos importantes a serem considerados na análise concreta de uma 

determinada política pública. Nosso objeto, porém, são os instrumentos de recuperação de 
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mais-valias fundiárias, o que define uma outra aproximação, que é a de avaliar seu potencial  

em assegurar a consecução de determinados objetivos previamente definidos para uma 

política fundiária, identificando os problemas e contradições presentes nessa relação.   

Ao avaliar objetivos e instrumentos da política fundiária urbana, o Relatório do IFHP 

(International Federation for Housing and Planning, 1981) propõe uma hierarquização dos 

objetivos da política fundiária, com a construção de uma árvore lógica em que são definidos 

diferentes níveis de objetivos, que vão desde um nível que representa o objetivo geral 

comum até um nível que define normas para ações concretas. Nesta construção, “os 

instrumentos podem ser vistos como a consequência prática da continuação do nível inferior 

da hierarquia de objetivos” (IFHP, 1981, p.13).  

O texto se desenvolve com a delimitação de 16 possíveis objetivos de segundo nível, 

os quais são cruzados em uma matriz com 47 instrumentos de política. Nesta matriz, são 

identificados dois tipos de relações entre os objetivos e os instrumentos: as que resultam em 

um potencial de consecução efetiva e direta, e as que resultam em um potencial indireto ou 

menos efetivo. A matriz possibilita responder aquela primeira pergunta, de como 

determinados instrumentos podem contribuir para os objetivos de uma política fundiária 

urbana. 

Essa matriz, embora útil como um painel mais geral para o reconhecimento de 

diferentes instrumentos e de sua utilidade básica, é no entanto insuficiente para examinar em 

maior detalhe aspectos importantes para os nossos propósitos. Um desses aspectos é o de 

qualificar os instrumentos não somente em relação aos efeitos positivos sobre determinados 

objetivos, mas também em relação a possíveis efeitos negativos sobre outros objetivos. Os  

campos da matriz que permanecem vazios indicam a ausência de uma relação positiva entre 

determinados instrumentos e objetivos de política, mas não identificam se nesses 

cruzamentos não existe conexão entre instrumentos e objetivos ou se poderia existir uma 

relação negativa.  

Outros aspectos, que ultrapassam os limites de uma matriz como a apresentada 

naquele relatório, incluem os problemas e contradições que podem surgir entre objetivos de 

um mesmo nível hierárquico, e além disso, de como a implementação de instrumentos, e em 

nosso caso particular os de recuperação de mais-valias fundiárias urbanas, incide sobre a 

criação ou a resolução desses problemas e contradições. 
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Para tentar encaminhar essas relações entre instrumentos e objetivos, vamos definir 

um conjunto de objetivos básicos de uma política fundiária urbana que podem ser 

relacionados a instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias.   

 

2.1 Relações entre instrumentos e objetivos da política fundiária urbana 

 

Em uma aproximação inicial, os instrumentos de recuperação de mais-valias 

fundiárias urbanas são facilmente identificáveis como de natureza tributária, e por isso 

associados de forma mais imediata a objetivos fiscais. Por outro lado, se estamos falando de 

seu potencial em uma política fundiária, seu campo de ação inclui objetivos relativos ao 

planejamento urbano. Isto não significa, porém, separar os instrumentos em dois tipos, em 

que os de natureza tributária seriam relacionados aos objetivos fiscais e os de natureza 

regulatória usados para cumprir objetivos de planejamento urbano. Trata-se, na verdade, de 

um espaço de atuação comum entre dois campos tradicionalmente separados no que se 

refere às atribuições do poder público, mesmo no nível local de governo. 

Esta tradição não é, como pode parecer, uma particularidade dos países menos 

desenvolvidos, sendo reconhecida em países como os Estados Unidos: “O planejamento 

local e a regulação dos usos do solo tradicionalmente estiveram fora do corpo principal de 

decisões locais. … Quando efetivamente planejavam, as agências locais tendiam a ignorar 

considerações fiscais e outras mais imediatas, preferindo articular visões ‘benéficas’ de 

longo prazo.” (Altshuler e Gómez-Ibáñez, 1993, p.127, aspas dos autores) 

Se este é um diagnóstico das práticas locais de planejamento urbano que pode ser 

tomado como geral, algo similar pode ser dito das políticas tributárias de base imobiliária, 

que em geral secundarizavam, quando não ignoravam, os impactos da tributação sobre a 

configuração sócio-espacial das cidades. Do ponto de vista tributário, do qual originalmente 

deriva o princípio distributivo que define nosso tema, a recuperação de mais-valias 

fundiárias é inicialmente entendida como elemento que contribui para ampliar as fontes de 

recursos para o desenvolvimento urbano, sendo seu potencial como objeto de uma política 

fundiária, nessa perspectiva, limitado em grande medida a este aspecto.  

Hoje em dia, com uma maior interação entre esses dois campos da atuação do 

Estado, especialmente no nível local de governo, ou pelo menos uma disseminação do 

reconhecimento de que essa interação é condição necessária para uma atuação mais 

consciente por parte dos governos locais, é mais corriqueira a abordagem da extra-
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fiscalidade de instrumentos tributários, assim como a consideração de instrumentos de 

regulação de usos do solo com finalidades arrecadatórias.3

A interação entre esses dois campos tem importantes repercussões na ampliação dos 

objetivos de instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias como ferramental para 

uma política fundiária, ou seja, ampliam o potencial desses instrumentos para atender a 

outros objetivos dessa política. Na perspectiva tributária, esses objetivos podem ser 

identificados a partir de uma das “Recomendações sobre política fundiária do HABITAT 1, 

Vancouver, 1976”: 

“Ganhos excessivos provenientes do incremento de valor da terra, como resultado do 

desenvolvimento e alteração de usos, são uma das principais causas da concentração da 

riqueza em mãos privadas. A tributação não deve ser vista somente como uma fonte de 

recursos para a comunidade, mas também como uma ferramenta poderosa para encorajar o 

desenvolvimento de localizações desejáveis, para exercitar um efeito controlador sobre o 

mercado de terras e para redistribuir para o público em geral os benefícios do incremento 

imerecido de valores da terra.”  

Isto não quer dizer que os outros objetivos apontados nessa recomendação jamais 

tenham sido tomados em consideração na política tributária de base imobiliária. Ao 

contrário, muitas vezes a  instituição de um determinado tributo era justificada por uma ou 

mais dessas outras razões. No compreensivo estudo de Hagman e Misczynski (1978), 

podemos apreciar alguns exemplos, envolvendo uma variedade de tributos imobiliários: 

“…o motivo era dissolver as grandes propriedades” (imposto sobre a terra na Nova 

Zelândia, desde 1878, p.408); “a maior motivação era uma necessidade de fundos e um 

desejo de reduzir a especulação fundiária…” (imposto sobre o incremento de valor em 

Alberta, Canadá, de 1913 a 1956, p.441); “…assegurar ao estado uma contribuição direta 

dos proprietários da terra cuja propriedade houvesse aumentado de valor” (encargo sobre o 

incremento de valor na Inglaterra, 1909 a 1920, p.440); “…originalmente usados em parte 

para arrecadar fundos e em parte para reduzir as diferenças da tributação de outros ativos” 

(imposto sobre a transmissão imobiliária, base teórica, p.430). 

Uma constante, nessas justificativas, é que a obtenção de recursos públicos 

acompanha a motivação para a instituição do tributo. Eles teriam, por isso, objetivos fiscais 

e extra-fiscais. O que ocorre, porém, como se pode depreender pelas avaliações da eficácia 

                                                 
3 Para abordagens específicas dessas duas aproximações, ver por exemplo “Tributação extrafiscal no ordenamento urbano” 
(Aguiar, 1981) e “Regulation for Revenue” (Altshuler e Gómez-Ibáñez, 1993). 
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da implementação desses e de outros tributos relatadas pelos autores ou sistematizadas por 

eles (Hagman e Misczynski, 1978), é que embora a instituição de um tributo pudesse ter 

uma motivação extra-fiscal, tão logo o tributo fosse implementado o critério de eficácia 

passava a ser o da quantidade de fundos obtida, sendo em geral secundarizada, e muitas 

vezes completamente esquecida, a capacidade daquele tributo de atender à motivação inicial 

que justificou sua instituição.  

A base dessas avaliações é que “quando o aumento de arrecadação não é um 

objetivo, um imposto (tax) não é realmente um imposto. É na verdade uma regulação que 

algumas vezes foi aplicada de maneira confusa, com altos custos administrativos 

comparados aos recursos produzidos, e sem a eficácia de uma regulação direta.” (Glickfeld e 

Hagman, 1978, p.477). Desta observação podemos depreender que, via de regra, o real 

objetivo principal na aplicação de um tributo deveria ser a ampliação da arrecadação de 

fundos públicos. 

Essa priorização da arrecadação sobre outros objetivos não pareceria algo passível de 

discussão em uma visão superficial: na medida em que se trata de um tributo, sua função 

principal seria naturalmente arrecadatória, e a medida de sua eficácia seria a quantidade de 

recursos que capta. Conceitualmente, porém, esta não é uma visão de consenso no campo 

tributário. Para um tributo que tenha como motivação restringir uma determinada atividade, 

por exemplo, pareceria um contra-senso medir sua eficácia pela quantidade de recursos que 

capta. Na prática, porém, por variadas razões, dificilmente se perde essa perspectiva, e a 

quantidade de fundos arrecadados segue sendo a forma de medição principal.4

Apesar da recuperação de mais-valias fundiárias urbanas ter tradicionalmente uma 

vinculação forte com instrumentos de natureza tributária, em uma perspectiva mais ampla o 

tema inclui uma série de outros instrumentos. Nosso entendimento é o de que é essa 

perspectiva mais ampla a que deve ser adotada, para que se possa entender o real potencial 

de nosso tema como eixo de uma política imobiliária urbana. Isto significa absorver, a partir 

do tema da recuperação de mais-valias fundiárias, elementos desta política anteriormente 

entendidos como desvinculados, teoricamente ou na prática, de nosso tema.5  

                                                 
4 Os debates sobre o imposto de transmissão imobiliária ilustram a questão. Para alguns, esses impostos são desnecessários 
e até prejudiciais, pois representam custos de transação que não geram recursos significativos. Para outros, eles são 
necessários pois geram informação importante para o setor de avaliação, porisso devem ser mantidos com uma alíquota 
mínima. Há ainda os que os defendam como substituto de um imposto sobre ganho de capital imobiliário, e neste caso 
julgam que a alíquota deveria ser aumentada. Para uma avaliação de sua relação com o tema da recuperação de mais-valias 
fundiárias, vide Misczynski em Hagman e Misczynski, 1978, Cap.19.   
5 Um exemplo bastante representativo é o da noção de zoneamento, que em sua forma tradicional era fundado na 
distribuição de usos e atividades na cidade, sendo envolvido em uma “roupagem” técnica e uma linguagem específica do 
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 Em relação aos instrumentos a serem incluídos, devem ser considerados, em 

primeiro lugar, instrumentos de natureza regulatória ou administrativa capazes de recuperar 

mais-valias fundiárias, especialmente aquelas que existem potencialmente mas não foram 

ainda realizadas pelo proprietário. A desapropriação, quando realizada segundo usos 

correntes ou segundo preços imobiliários definidos em um momento anterior, é um exemplo, 

assim como os planos diretores e os planos de ordenamento territorial, quando reduzem usos 

ou aproveitamentos em determinadas áreas.  

Esses instrumentos regulatórios e administrativos podem adquirir um caráter 

distributivo mais específico quando conjugados com instrumentos tributários6, ou podem ser 

instituídos conjuntamente com instrumentos de natureza tributária específicos, e neste caso o 

conjunto compõe o que se conhece como “instrumento híbrido”, sendo o Solo Criado um 

claro exemplo desta conjugação.  

Existem ainda instrumentos que seguem o princípio da distribuição de mais-valias 

fundiárias, podendo ser classificados em nossa lista das diversas aproximações ao tema, sem 

que no entanto existam mecanismos tributários envolvidos7, ou mesmo sem que o Estado 

funcione como captador efetivo dessas mais-valias a serem distribuídas. Nestes casos, 

muitas vezes, o Estado funciona como mediador, e por vezes coordenador, na distribuição 

dessas mais-valias fundiárias, embora em certos casos o seu papel seja apenas o de sancionar 

publicamente uma iniciativa conjunta privada, e em outros ele receba efetivamente uma 

parte dessas mais-valias, seja na forma monetária ou não. Neste grupo, podemos incluir, 

entre outros, variadas formas de urbanização consorciada ou negociada, e o “reajuste de 

terras”8. 

Assim, quando consideramos instrumentos de recuperação de mais-valias como 

instrumentos de uma política fundiária, o tema ganha contornos mais complexos, na medida 

em que se a instituição desses instrumentos depende de objetivos daquela política, outros 

objetivos assumem necessariamente uma relevância ao menos equivalente ao objetivo 

                                                                                                                                                      
“saber urbanístico”. Voltaremos ao zoneamento mais adiante, ao abordar a regulação dos usos do solo como objetivo 
associado aos instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias urbanas. 
6 Não é nosso objetivo oferecer uma lista dessas possibilidades hoje. Um exemplo é o da conjugação, como discutida em 
Porto Alegre, da definição de uma Área de Interesse Social, e a aplicação conjunta de um IPTU progressivo naquela 
mesma área.  
7 Um exemplo, das “operações interligadas” tal como definidas em Santiago, é apresentado no Capítulo IV. 
8 “Land Readjustment”, em inglês. Doebele (1982), em seu reconhecido estudo sobre o instrumento, o define como 
“simplesmente um método pelo qual o governo de uma cidade, agências públicas ou mesmo associações privadas podem 
participar diretamente no processo de urbanização e assim participar em seus ganhos.” (p.2) Se o setor público está 
diretamente envolvido, “em essência, o sistema recupera para a comunidade uma parte do ganho do loteador (“developer”) 
pelo simples expediente de fazer do setor público o principal loteador (“developer”)”. (p.3) 
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arrecadatório, e em muitos casos podem superá-lo em importância, ou até entrar em 

contradição com aquele objetivo. 

Embora instrumentos de natureza tributária não estejam necessariamente envolvidos, 

na grande maioria dos casos em que o tema da recuperação de mais-valias fundiárias está 

envolvido existe uma dimensão arrecadatória clara, o que significa que esses instrumentos 

também podem estar sujeitos ao critério da quantidade de recursos arrecadados. Quando 

outros objetivos são agregados, no entanto, e isto é válido para instrumentos de recuperação 

de mais-valias fundiárias de qualquer natureza, essa função arrecadatória perde 

necessariamente seu caráter absoluto. Se existem outros objetivos reais, não se trata de 

contabilizar a quantidade de fundos arrecadados, e sim relativizar essa quantidade ao(s) 

outro(s) objetivos. 

De modo a desenvolver uma análise que permita entender essas questões de forma 

mais objetiva, vamos definir os contornos dos objetivos que estabelecem as relações entre a 

recuperação de mais-valias fundiárias urbanas e a política fundiária urbana, e em seguida, 

vamos avaliar o objetivo arrecadatório, o mais fortemente associado, no senso comum, ao 

tema da recuperação de mais-valias, em relação aos outros objetivos que podem estar 

presentes.    

 

2.2 Definindo objetivos para os instrumentos 

 

Tomando como ponto de partida nossa delimitação de que os objetivos de uma 

política fundiária urbana sobre os quais os instrumentos de recuperação de mais-valias 

fundiárias incidem podem ser classificados como fiscais e de planejamento urbano, vamos 

expandi-la, absorvendo os critérios definidos na recomendação do HABITAT I (1976) 

citada mais acima, e definir quatro objetivos básicos com os quais nosso tema se relaciona: 

- arrecadação  

- redistribuição  

- controle do uso do solo 

- controle do mercado de terras 

Cada um desses objetivos, é útil recordar, está ligado ao princípio da distribuição de 

mais-valias fundiárias urbanas, e todos eles estão associados de forma específica a uma 

política fundiária urbana explícita ou implícita. Trata-se, portanto, de distribuir essas mais-
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valias, ou seja, socializar rendas fundiárias, para incidir sobre uma série de itens necessários 

à gestão pública do processo de urbanização.  

Para tentar uma definição mais precisa de cada um desses objetivos, há que se 

considerar que o processo de urbanização é um dos elementos de um sistema complexo de 

acumulação, e que por isso existem interações com outros processos desse sistema que 

muitas vezes são até difíceis de identificar, e talvez impossíveis de precisar sem que sejam 

feitos diversos recortes, e sem que sejam explicitados uma série de pressupostos, neste 

universo complexo. Ainda assim, consideramos importante delimitar de alguma forma o 

escopo desses objetivos, relacionando-os aos instrumentos de recuperação de mais-valias 

fundiárias.   

O objetivo da “arrecadação” refere-se em uma perspectiva mais específica a 

instrumentos que possibilitem a utilização da recuperação de mais-valias fundiárias urbanas 

como fonte de recursos para equipar o espaço urbano, ou, em uma perspectiva bem mais 

ampla, como fonte de recursos para contribuir para a gestão pública do desenvolvimento 

urbano. Ainda que tomada a perspectiva mais específica, não pode ser descartado o 

entendimento de que um instrumento que não se destine especificamente a equipar o espaço 

urbano, pode, sob determinadas condições, contribuir para liberar outros recursos do 

orçamento público para esses equipamentos.  

O objetivo da “redistribuição” inclui instrumentos destinados a alterar uma 

distribuição prévia, o que de maneira mais restrita pode significar disseminar os benefícios e 

contrariar ou compensar os malefícios do processo de produção do ambiente construído 

urbano, mas de forma mais compreensiva pode incluir instrumentos que, através da 

recuperação de mais-valias fundiárias, possibilitem minorar desigualdades na distribuição de 

renda e riqueza na sociedade. Aqui, além das questões envolvidas entre a acumulação no 

espaço urbano e o processo de produção do espaço urbano, devem ser consideradas, mesmo 

na versão mais restrita, as posições relativas e as posições absolutas de cada indivíduo, ou de 

cada grupo social. 

O objetivo de “controle do uso do solo” envolve instrumentos que, sempre 

subordinados ao tema da recuperação de mais-valias fundiárias, entendido em sua 

perspectiva mais ampla, objetivem definir as atividades adequadas e o aproveitamento do 

solo urbano, e de forma mais geral sejam capazes de incidir sobre o crescimento urbano e a 

configuração sócio-espacial das cidades. Com relação a este objetivo, é preciso salientar que 
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para que seja aplicado o necessário princípio distributivo, importa estabelecer não somente a 

qualidade, mas também a quantidade absoluta e relativa desses usos urbanos. 

O objetivo de “controle do mercado de terras”, por fim, remete a instrumentos que, a 

partir da recuperação de mais-valias fundiárias urbanas, promovam uma necessária 

orientação das práticas dos agentes que conformam esse mercado. Implícito, neste objetivo, 

está o reconhecimento de que o mercado nem sempre é capaz de distribuir de forma 

eficiente, ou equitativa - e usamos essas palavras em seu sentido mais genérico possível, 

para tentar incluir as diversas abordagens possíveis - as mais-valias fundiárias urbanas 

geradas na produção e distribuição da urbanização e do ambiente construído urbano. Este é, 

talvez, o objetivo mais difícil de ser definido de uma forma mais genérica, pois precisá-lo 

depende de explicitações não triviais, como a de quem se reconhece como esses agentes, que 

formas de atuação estão sendo consideradas, e como se entende que esta atuação se relaciona 

com a produção e distribuição de mais-valias fundiárias urbanas. 

Na verdade, essa definição de objetivos distintos é um recurso analítico que se por 

um lado permite uma visão panorâmica do universo que o tema da recuperação de mais-

valias abrange quando referido a uma política fundiária urbana, por outro lado não é capaz 

de oferecer, pela simples superposição dessas aproximações parciais, uma compreensão 

mais ampla das questões envolvidas em uma situação concreta, na qual todos esses objetivos 

têm que ser abordados conjuntamente. 

Essa abordagem torna-se ainda mais complexa quando são incluídas as três 

dimensões que o nosso tema abarca, envolvendo, além da recuperação de mais-valias 

fundiárias propriamente dita, sua origem (o antes) e seu destino (o depois). Nas situações 

concretas, que envolvem essas três dimensões, podemos observar por exemplo que em 

certos casos “distribuir para arrecadar” torna-se  “arrecadar para distribuir”, assim como 

“distribuir para controlar usos” pode tornar-se “controlar usos para distribuir”.  

Em todo caso, este recurso analítico tem a utilidade específica de auxiliar a 

hierarquização de objetivos concorrentes nas situações concretas, algo que, como veremos, é 

um passo necessário na elaboração e seleção de instrumentos, dadas as contradições que se 

manifestam entre esses objetivos, como veremos a seguir.  
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3. Problemas e contradições entre objetivos na recuperação de   

mais-valias fundiárias urbanas 
  

Ao considerar instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias como 

instrumentos para uma política fundiária, introduzimos na lógica da instituição desses 

instrumentos, que têm em comum um princípio distributivo, a necessidade de cumprir outros 

objetivos além de um objetivo mais geral arrecadatório. Vamos agora abordar problemas 

que surgem da conjugação entre diferentes objetivos, através da consideração do objetivo da 

“arrecadação” com cada um dos outros objetivos que definimos como básicos. Em cada uma 

das três possibilidades que privilegiamos, serão abordadas questões que apesar de referidas 

de modo particular aos dois objetivos em consideração, e de manifestar-se de forma 

específica em cada caso, têm uma dimensão que é comum a todas essas possibilidades.  

Relembrando que mais uma vez nos utilizamos de um recurso analítico que 

possibilite examinar facetas de um sistema complexo de relações, advertimos também que 

sempre que possível nos serviremos de uma definição mais restrita dos objetivos, de maneira 

a centrar a análise em questões mais específicas da política fundiária urbana.  

 

3.1 Arrecadação e Redistribuição 

 

Boa parte das contradições existentes entre esses dois objetivos não se limitam ao 

campo da política fundiária. Se a aproximação é a da arrecadação, não está dado o critério 

redistributivo. Pode-se aumentar a arrecadação alterando progressivamente a distribuição, 

mantendo a distribuição prévia, ou de forma regressiva, neste último caso tornando a 

distribuição mais desigual. Aqui, a conhecida ‘teoria do bolo’ - primeiro crescer, para depois 

repartir - prioriza a arrecadação como base para uma possível, mas não necessária, 

redistribuição. Se a aproximação é a da redistribuição, também não está dado, a priori, o 

resultado arrecadatório, como observa Musgrave: “Alterações desejadas no estado de 

distribuição podem aumentar o ‘bolo’ total a ser dividido, ou podem diminui-lo” (1959, 

p.20) 

Como consequência, se os dois objetivos estão envolvidos, como é o caso que 

estamos avaliando, torna-se necessário explicitar, na instituição de um determinado 

instrumento de recuperação de mais-valias fundiárias, qual será a aproximação, ou seja, de 
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que objetivo se irá partir, e qual será o método para garantir que o outro objetivo seja 

alcançado. 

Quando pensamos no tema da recuperação de mais-valias fundiárias de uma forma 

mais ampla, ou seja incluindo as suas três dimensões (a atuação pública que motiva a 

recuperação, a da recuperação propriamente dita, e a atuação pública posterior à 

recuperação), a definição de  aproximações e de métodos claros de alcançar os objetivos em 

cada uma dessas atuações públicas e em seu conjunto é ainda mais importante, sob pena de 

que o resultado final de cada um desses objetivos, ou de ambos, seja inócuo ou mesmo 

contrário ao esperado.  

Na verdade, essa noção mais ampla do tema remete a uma visão dinâmica desse 

processo, em contraposição a um entendimento de que as decisões sobre cada uma dessas 

formas de atuação possa ser tomada de forma autônoma. Assim, podemos retomar a 

observação de Musgrave, para entender que quando os dois objetivos que consideramos são 

tomados de forma conjunta, ainda que a aproximação se dê a partir do critério da 

redistribuição, sinalizando que o ‘bolo’ foi desigualmente dividido em um momento 

passado, o objetivo arrecadatório só é alcançado quando aumenta o ‘bolo’ a ser repartido, e 

da forma como ele será repartido no momento seguinte depende a consecução do objetivo 

redistributivo. 

Por isso, entendemos que ainda que os dois objetivos estejam envolvidos na 

formulação de um determinado instrumento de recuperação de mais-valias, eles devem estar 

subordinados a uma necessária priorização de objetivos que deve ser definida de forma mais 

ampla, em nosso caso na formulação da política fundiária urbana em que ele está inserido. 

A priorização de objetivos é uma condição necessária para a inserção dos 

instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias, mas não é suficiente para uma 

definição mais precisa desses instrumentos. Se o critério básico de uma política urbana é o 

objetivo redistributivo, essa priorização vai garantir, na utilização de um instrumento que 

tenha esses dois objetivos, que sempre que o ‘bolo’ aumentar, ele será repartido com o 

critério redistributivo. Mas ela não vai estabelecer de que forma o objetivo redistributivo 

será absorvido pelo próprio instrumento, ou seja, não vai garantir que ele promova a 

redistribuição ao mesmo tempo que a arrecadação. 

Sob esse aspecto, merecem consideração dois tipos de abordagem na concepção dos 

instrumentos adequados. Em primeiro lugar, na abordagem mais geral de que os 

instrumentos devem ser orientados pelo critério da capacidade de pagamento. Mais além da 
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simples absorção deste critério no desenho dos instrumentos, argumentamos que na medida 

em que esses instrumentos têm como critério mais genérico o dos benefícios recebidos, 

como vimos no Capítulo II, o critério da capacidade de pagamento é importante para 

parametrizar as condições concretas de  utilização ou não utilização desses instrumentos. 

Por exemplo, no caso de benefícios que atinjam grupos anteriormente excluídos de seu 

acesso, há situações em que o objetivo  redistributivo maior de uma política fundiária urbana 

é encaminhado de forma mais adequada justamente pela não utilização de instrumentos de 

recuperação de mais-valias fundiárias. 

A outra abordagem que merece consideração é a de que esses instrumentos atuam 

sobre uma determinada estruturação intra-urbana, que por sua vez é o resultado de uma dada 

distribuição mas também a base sobre a qual essa distribuição evolui. Se aplicamos essa 

noção mais geral às mais-valias fundiárias, e à sua distribuição sócio-espacial, é fácil 

entender que ainda que um instrumento persiga o objetivo redistributivo, o impacto da sua 

aplicação  pode contribuir para ampliar desigualdades pré-existentes.  

Aqui, o tópico da segregação sócio-espacial, uma das manifestações mais conspícuas 

do processo de urbanização capitalista, merece uma atenção especial.  Esta aproximação 

abre uma outra perspectiva na instituição de instrumentos de recuperação de mais-valias 

fundiárias como ferramentas para uma política fundiária redistributiva. Nela, o foco se 

concentra nesses instrumentos como formas de contribuir para diminuir desigualdades 

sócio-espaciais, quando elas são percebidas não somente como o resultado de uma dada 

distribuição desigual de atividades no espaço, mas também como a base para a ampliação 

dessas desigualdades, vale dizer, como um mecanismo reiterativo de uma distribuição 

desigual. 9

É muito importante agregar uma dimensão espacial à avaliação dos instrumentos de 

recuperação de mais-valias fundiárias. A dimensão espacial dessa atuação que combina 

arrecadação e redistribuição, dada uma segregação sócio-espacial prévia, é inserida seja pelo 

desenho de instrumentos desenhados para serem aplicados em áreas específicas (de origem) 

ricas, como pela definição de áreas específicas (de destino) pobres onde será aplicado o 

produto da arrecadação, ou ambos. Três seriam, esquematicamente, as possibilidades de 

transferência ou redistributividade: de áreas ricas para todos, de todos para áreas pobres, e 

de áreas ricas para áreas pobres.  

                                                 
9 Ao analisar as condições mais específicas da instituição de instrumentos na situação latino-americana em geral, e no caso 
específico das Operações Interligadas no Brasil, poderemos apreciar este tópico em distintos níveis de aproximação. 
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Quando a “arrecadação” ganha importância, porém, usualmente esses instrumentos 

estarão centrados nas áreas de origem dos recursos, que devem ser, neste caso, áreas ricas. A 

lógica é a mesma em qualquer política tributária de cunho social: os instrumentos 

privilegiados se dirigem às parcelas da população e correspondentes áreas onde os 

potenciais de arrecadação, ou seus efeitos multiplicadores, são maiores (ricos), de modo a 

objetivar uma redistribuição para as parcelas da população menos privilegiadas (pobres).  

E, da mesma forma que essas políticas tributárias podem adotar estratégias de 

estímulo à produção para a ampliação das bases de tributação, a política fundiária pode 

contemplar o estímulo à “geração” de mais-valias fundiárias, nestas áreas, para aumentar o 

volume de recursos a ser recuperado. Esses estímulos envolvem a atuação do poder público 

na provisão e remodelação de equipamentos públicos, bem como a potencialização de usos e 

aproveitamentos do solo. Se esses estímulos são contemplados, é mister reconhecer que as 

áreas objeto da atuação do poder público terão sua diferenciação ampliada, e mais que isso, 

considerar este resultado em qualquer balanço de ganhos e perdas da aplicação desses 

instrumentos.  

Não existe propriamente uma diferença qualitativa entre esta política fundiária e as 

políticas tributárias redistributivas mais gerais. Em todas elas, o aumento provisório das 

desigualdades entre “ricos” e “pobres”, resultado de uma primeira etapa, deve ser 

contabilizado na etapa seguinte, mais propriamente redistributiva. O que queremos chamar a 

atenção, em nosso caso, é que como essas desigualdades aparecem de duas formas diferentes 

- uma toma o aspecto sócio-econômico, enquanto a outra se cristaliza no ambiente sócio-

espacial, mesmo em uma política fundiária urbana genuinamente redistributiva não é 

imediata a identidade entre essas desigualdades, e a ampliação das desigualdades sócio-

espaciais pode não ser devidamente “contabilizada”.  

 

3.2 Arrecadação e Controle do uso do solo     

 

Ao situarmos os objetivos de “controle de usos do solo” e “controle do mercado de 

terras” como pertencentes ao grupo de objetivos referentes ao planejamento urbano, 

entendemos que mesmo em uma aproximação analítica eles aparecem como categorias 

parcialmente superpostas. Aqui, não nos ocuparemos das questões relativas ao papel dos 

instrumentos de natureza regulatória como ratificador de tendências do mercado ou, 

alternativamente, como orientador dessas tendências. Nossa preocupação específica, por ora, 
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é a de identificar as contradições que surgem na conjugação entre os objetivos em epígrafe, 

que em certa medida refletem os problemas entre objetivos fiscais e de planejamento urbano. 

Ao considerar instrumentos que tenham esses dois objetivos conjugados, o que se 

observa como tendência histórica é que é o objetivo do planejamento urbano que se 

aproxima do objetivo fiscal, mais que a situação inversa. Isto significa um relativo 

afastamento da função coercitiva do Estado no cumprimento de normas urbanísticas, para 

uma aproximação mais propriamente regulatória que envolve a consideração das cargas e 

dos benefícios envolvidas, ou seja, que envolve parâmetros de natureza fiscal. 

Esse novo posicionamento a partir do qual as normas urbanísticas são abordadas 

ocorre gradualmente. Altshuler e Gómez-Ibáñez (1993), ao estudar a disseminação do 

fenômeno das exações urbanísticas nos Estados Unidos, delineiam as principais 

transformações nessa evolução: “Os propósitos genéricos pelos quais a regulação é 

considerada apropriada expandiram-se gradualmente no último século. O propósito inicial 

era o de proibir categorias de comportamento consideradas anti-sociais em todas as 

circunstâncias … Com o tempo, a regulação começou a ser empregada também para 

controlar comportamentos considerados apropriados em certas circunstâncias mas não em 

outras. … A seguir, os formuladores de políticas concluiram que muitas atividades, ainda 

que realizadas em circunstâncias adequadas, podem ter efeitos colaterais inaceitáveis … e 

que as partes responsáveis devem ser chamadas a evitar esses  efeitos às suas próprias 

expensas. Finalmente, surgiu a idéia, particularmente a partir dos anos 60, de que a 

regulação é um método adequado de geração de recursos para propósitos públicos, ainda que 

exista uma considerável ambigüidade sobre quem deve ser responsabilizado pelo 

cumprimento de necessidades comunitárias.” (Altshuler e Gómez-Ibáñez, 1993, p.127)  

Mas esta forma de evolução das idéias sobre a regulação, e mesmo a tendência de 

aproximar o planejamento urbano de uma visão fiscal, não ocorre em todos os lugares. Na 

Inglaterra, por exemplo, as atividades do planejamento urbano seguem um curso diferente 

do americano, e as permissões de alterações de uso, que legalmente não podem ser 

vinculadas ao estabelecimento de condições de aprovação, são autorizadas ou negadas à 

discrição das autoridades competentes. (Kelly, 1994)10

                                                 
10 O contraste entre os sistemas de planejamneto local americano e inglês é colocado de forma interessante por Sir 
Desmond Heap, ao prefaciar o livro americano “The Zoning Game Revisited” (Babcock e Siemon, 1985), para quem uma 
das diferenças fundamentais está em que enquanto nos Estados Unidos prevalece o sistema “as of right” (de direito) como 
base dos usos autorizados, na Inglaterra o direito do proprietário é limitado ao do uso existente. 
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Além disso, mesmo onde ela é uma realidade, essa tendência não ocorre de modo 

uniforme para todo tipo de normas urbanísticas. Vejamos o exemplo do caso americano. As 

exações urbanísticas - definidas como “quando os governos determinam que promotores 

imobiliários, como condição para receber autorizações, despendam recursos para a provisão 

de facilidades ou serviços públicos” (Altshuler e Gómez-Ibáñez, 1993, p.3) - têm como base 

legal o estabelecimento de uma relação causal entre a realização de um empreendimento 

(causa) e a necessidade de equipamentos públicos (consequência). Embora esta relação 

causal na maioria dos casos seja usada para investimentos de capital público ou para 

compensar efeitos adversos do empreendimento sobre a comunidade, ela pode ser ampliada 

inclusive para a provisão de necessidades sociais indiretas, como por exemplo a provisão de 

habitação social para os trabalhadores de uma empresa que esteja se instalando em um novo 

empreendimento.  

Como se observa, a abrangência das exações americanas ultrapassa em larga medida 

a visão mais restrita das taxas de impactos (de tráfego, ambientais) usualmente consideradas 

em nossa realidade. Trata-se, na verdade, de mecanismos que objetivam minimizar os 

impactos de novos empreendimentos sobre a comunidade, e notadamente dos 

empreendimentos residenciais nas periferias urbanas (de maior renda relativa) das cidades 

americanas, especialmente no que se refere à carga do imposto predial existente naquela 

comunidade. A relação entre esses mecanismos e nosso tema é tênue, e embora alguns 

desses mecanismos possam ser classificados como instrumentos de recuperação de mais-

valias fundiárias, dependendo das condições de aplicação, na maioria dos casos o princípio 

da compensação é o real orientador desses mecanismos. 

Além disso, embora essas exações americanas possam ser classificadas como 

variações de um “zoneamento fiscal” (Ladd, 1998), onde o controle dos usos do solo e a 

arrecadação são objetivos integrados, isto não significa o abandono do zoneamento 

tradicional, que prescinde do objetivo arrecadatório, nem a sua generalização como 

zoneamento complementar, existindo  outras formas de zoneamento nas quais a relação 

entre esses dois objetivos existe, mas é diversa daquela que orienta as exações. 

Tomemos o exemplo do estabelecimento de normas urbanísticas de densidade nas 

áreas centrais metropolitanas, que pode ser ilustrado pelo caso da área principal de 

Manhattan (Fish, 1998), onde existe uma certa flexibilização de parâmetros de 

aproveitamento construtivo, porém submetida a critérios muito bem definidos. Fish relata a 

situação de uma determinada área (Times Square), na qual existem índices construtivos 
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básicos “de direito” (as of right) e índices de adensamento por zona, com a possibilidade de 

incremento do índice construtivo em até 20% (density bonus), respeitando-se o índice de 

adensamento da área, através da transferência de direitos construtivos.  

Trata-se, neste caso, de uma comercialização privada de direitos, porém o elemento 

importante a considerar, e que aproxima o instrumento do tema da recuperação de mais-

valias fundiárias, é o de que o poder público, além de beneficiar-se de um aumento da base 

do imposto predial, que no sistema americano tem uma carga importante, passa a contar de 

forma permanente com um acréscimo na alíquota deste imposto para a parcela construída 

em excesso sobre o índice básico. Como se pode observar, neste caso o objetivo da 

arrecadação é conjugado com o do controle de usos do solo, sendo o primeiro, no entanto, 

claramente subordinado ao segundo. 

A mesma questão é tratada de forma diversa na França, com a implementação do 

Plafond Légal de Densité (teto legal de densidade) como um índice construtivo uniforme em 

uma cidade ou região, a partir do qual o exercício do direito de construir em cada terreno, 

definido em um plano de ocupação do solo, deve ser pago ao poder público, sendo calculado 

em função do preço de mercado do terreno. Neste caso, a recuperação de mais-valias 

fundiárias é abordada em duas etapas. Na primeira, pelo estabelecimento de um índice 

único, o objeto são as mais-valias potenciais acumuladas com a expectativa de usos 

anteriormente  definida pelo plano de ocupação do solo, e o objetivo arrecadatório não está 

presente. Na segunda, porém, esse objetivo se manifesta a partir do foco na recuperação das 

mais-valias fundiárias futuras que derivarão da construção superior ao teto legal de 

densidade, até o limite estabelecido pelo plano (diretor) de ocupação do solo. 

Esse objetivo arrecadatório do instrumento, porém, deve ser qualificado, pois ele não 

pode ser considerado de forma imediata como forma de ampliação do orçamento público 

proveniente da tributação à propriedade, na medida em que ele depende da implementação 

da primeira etapa, que incide sobre o valor dos imóveis afetados, podendo diminuir de forma 

considerável a base de outros tributos imobiliários, como por exemplo, o Imposto Predial.11 

Trata-se de um aumento de arrecadação que pode ser dirigido a outros objetivos específicos 

da política fundiária urbana, como por exemplo a vinculação desses recursos a programas 

sociais, que está subordinada ao objetivo redistributivo. 

                                                 
11 A redução do potencial de aproveitamento do solo, um dos componentes do preço dos terrenos, pressiona para baixo os 
preços dos terrenos afetados. As alterações nesses preços, no entanto, dependem de uma série de outros fatores. O debate 
surgido da possibilidade de aplicação do solo criado em cidades brasileiras contempla o tópico do impacto do instrumento 
sobre a arrecadação, e avalia esses fatores; ver, por exemplo, Ribeiro e Cardoso (1991) e Smolka (1991).   
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Seja qual fôr o destino dessa arrecadação, contudo, este objetivo diverge do objetivo 

de controle dos usos do solo, divergência que se pode apreciar ao considerar objetivos 

específicos incluídos nesses objetivos mais gerais, na aplicação do instrumento, como o 

apontado por Granelle: “Ao Plafond Légal de Densité foram atribuídos objetivos 

contraditórios: luta contra a segregação social, redução da densidade das áreas centrais, 

aumento dos recursos a nível local. Estes dois últimos objetivos são contraditórios, pois não 

se poderá obter um aumento de recursos, a não ser que se promova a densificação.” (1981, 

p.44) 

Na consideração da conjugação desses dois objetivos, o da arrecadação e o do 

controle dos usos do solo, uma questão central que surge é a das convergências e 

divergências entre objetivos concorrentes. Na sua forma mais genérica, o movimento é de 

convergência, pois esses dois objetivos caminham para um propósito comum, em que a 

integração do planejamento urbano e da fiscalidade potencializam a consecução de uma 

política fundiária urbana mais abrangente. Nas suas formas práticas, porém, a conjugação 

desses objetivos estará balizada por uma orientação contraditória entre estimular ou 

restringir usos e aproveitamentos do solo urbano, e entre estimular ou restringir a “geração” 

de mais-valias fundiárias a serem arrecadadas, o que dá origem às divergências entre os 

objetivos. 

É claro que em termos mais gerais o objetivo de “controlar usos do solo” não pode 

ser inteiramente subordinado ao objetivo da “arrecadação”, ou o planejamento urbano perde 

qualquer função específica. Com relação aos instrumentos de recuperação de mais-valias 

fundiárias, porém, há que se precisar em que medida esses dois objetivos podem ser 

considerados como convergentes. 

Os instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias que conjugam em maior 

ou menor grau esses objetivos têm muitas vezes como base as alterações de parâmetros 

urbanísticos definidos anteriormente. Essas alterações ocorrem seja pela ampliação como 

pela redução de determinadas normas urbanísticas, e podem envolver ou não uma 

negociação. Um resultado a ser evitado é o do incentivo à definição de normas urbanísticas 

mais restritivas não como forma de coibir usos e aproveitamentos não adequados, mas pela 

possibilidade de “vender” exceções como uma fonte de recursos, ou seja, definir normas 

restritas “meramente para estabelecer uma posição mais favorável na negociação” (Altshuler 

e Gómez-Ibáñez, 1993, p.55). 
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Por isso, a negociação, se for o caso, deve ser claramente balizada por critérios dados 

pelo objetivo de “controle do uso do solo”, como vimos no caso do estabelecimento de 

“bônus de densidade” americano, e não pelo objetivo da “arrecadação”. Pode-se argumentar 

que na situação americana existem instrumentos que envolvem a negociação e que são 

balizados pelo objetivo da arrecadação, como as exações definidas pelos governos locais 

quando da solicitação de permissão para a instalação de novos empreendimentos. Neste 

caso, porém, cabe esclarecer que, conforme nossos critérios de análise desenvolvidos no 

capítulo anterior, o princípio que norteia a aplicação destes instrumentos é o da 

compensação, e não o da distribuição.12  

Quando o princípio é o da distribuição, o objetivo de “controle do uso do solo” é 

perseguido pela delimitação de usos e aproveitamentos adequados e socialmente desejáveis 

do ponto de vista urbanístico e do desenvolvimento urbano, e dessa delimitação derivará o 

objetivo da “arrecadação”, com base nas mais-valias fundiárias que decorrem daquela 

delimitação a serem recuperadas.  

Com isso não queremos dizer que a quantidade de mais-valias potenciais em jogo 

não deva ser um elemento importante a considerar nesta atividade de planejamento da 

estruturação espacial das cidades. Mais do que ignorar a realidade e adotar uma abordagem 

utópica, essa visão estaria reduzindo enormemente o potencial de nosso tema em uma 

política fundiária urbana. Ao contrário, entendemos que é essencial a conscientização, por 

parte dos planejadores urbanos, de que esta atividade envolve definir acessos diferenciados 

às mais-valias fundiárias urbanas, e que isto deve fortalecer o planejamento urbano, e não 

debilitá-lo. 

Assim, considerar usos e aproveitamentos como adequados inclui, entre outras 

coisas, considerar o potencial de mais-valias fundiárias envolvido. Isto é válido tanto nas 

definições mais genéricas e mais abrangentes do planejamento espacial, como por exemplo 

nas definições de áreas de expansão territorial das cidades, como para toda sorte de normas 

urbanísticas mais específicas ou mais localizadas, como por exemplo no aumento do índice 

construtivo em uma determinada área. É a partir desse potencial, balizado pelo objetivo do 

planejamento urbano, que deve ser definido o objetivo fiscal. O inverso seria considerar que 

                                                 
12 Há casos em que essas compensações são mais claramente desvinculadas do tema da recuperação de mais-valias 
fundiárias, como por exemplo na imposição de taxas uniformes (per-unit, independente do valor) para o desenvolvimento 
de determinados usos ou atividades em uma cidade ou região. Ver Altshuler e Gómez Ibáñez, 1993, Cap.3, para uma 
revisão de uma série de experiências locais de Impact Fees (taxas de impacto) e Linkage Programs (programas 
interligados) nos Estados Unidos. 
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se as mais-valias são recuperadas, os usos e aproveitamentos são adequados, o que, é claro, 

embora não deixe de promover uma convergência de objetivos, anula o objetivo do 

planejamento urbano. 

 

3.3 Arrecadação e Controle do mercado de terras 

 

Ao delimitarmos o campo do objetivo de “controle do mercado de terras” como um 

objetivo de planejamento urbano, definimos uma perspectiva específica para este objetivo, 

voltando-nos para as práticas dos agentes desse mercado e suas consequências do ponto de 

vista da configuração sócio-espacial das cidades.13

Aqui, os preços praticados e as quantidades ofertadas de terra urbana são enfocados 

segundo as suas relações mais específicas com a dinâmica da estruturação intra-urbana, e os 

instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias urbanas são considerados a partir de 

seu potencial de influir sobre esta dinâmica. No entanto, não deve ser depreendida desta 

abordagem uma compreensão de que essas relações se apresentem de forma unívoca, nem 

direta. Nos alinhamos com o entendimento de Jaramillo de que não se trata de “pensar aqui 

em determinismos estreitos que tomem como imodificável a dinâmica espontânea, nem 

tampouco em causalidades simples em uma só direção.” (1994, p.229) 

Nosso foco se dirige a esses instrumentos como mecanismos que incidam sobre a 

apropriação de (certas) mais-valias fundiárias urbanas, entendida esta apropriação como 

elemento mediador da relação entre usos e preços da terra urbana. Esses instrumentos, que 

sob o objetivo do “controle dos usos do solo” são usados para orientar o desenvolvimento de 

atividades adequadas sob determinadas condições, estão aqui voltados em particular para 

práticas dos agentes que conformam esse mercado relacionadas com o desenvolvimento de 

atividades inadequadas ou consideradas anti-sociais. 

É interessante perceber que o foco específico aqui nada mais é do que um micro-

universo de nosso tema, pois ele contém todos os elementos envolvidos na definição do 

conjunto dos instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias. No limite, se toda a 

apropriação privada de mais-valias fundiárias é considerada anti-social, voltamos à 

                                                 
13 Jaramillo (1994) classifica em quatro níveis as incidências dos movimentos de preços do solo urbano: sobre a 
acumulação global, sobre o setor capitalista especificamente envolvido com a produção do ambiente construído, sobre as 
leis de regulação próprias desse mercado, e sobre a distribuição dos grupos e atividades no espaço urbano. O próprio autor, 
no entanto, deixa claro que esta classificação é apenas um recurso analítico, pois vários aspectos são comuns a diversos 
níveis. Um desses aspectos é o da “produção” e distribuição de mais-valias fundiárias pelos diversos agentes que 
participam diretamente neste mercado. 
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concepção mais ampla do tema. Mas, para definirmos uma visão mais restrita, como a de 

incidir sobre certas “manifestações perversas” do mercado, é necessário definir seu 

conteúdo, o que, é claro, depende do entendimento que se tenha do funcionamento desse 

mercado.    

Mas, uma análise agregada em termos da lógica da participação dos diferentes  

agentes no mercado, envolvendo suas estratégias e limitações, é pouco esclarecedora, além 

de virtualmente impraticável. Ainda que, seguindo a recomendação de Harvey (1973), nos 

concentremos nos momentos catalizadores em que valores de uso e de troca colidam para 

tornar a terra mercadoria, e que pensemos em um ciclo simplificado de produção, circulação 

e consumo do ambiente construído urbano, o proprietário da terra aparece com distintos 

papéis, e ademais as relações entre os agentes envolvidos dependem de circunstâncias 

específicas, e com base nessas circunstâncias a propriedade da terra pode ter diversos 

significados para cada um desses papéis assumidos pelo proprietário, que por essa razão 

perde especificidade como categoria social. 

Na próxima seção, trataremos de apreender algumas das características que 

entendemos como definidoras dessas circunstâncias específicas no processo de urbanização 

latino-americana. Por outro lado, para entender adequadamente os problemas e contradições 

que surgem da institucionalização desses instrumentos nas situações concretas, e dando 

prosseguimento ao nosso ponto específico de avaliar instrumentos que tenham como 

objetivos conjugados o da “arrecadação” e o do “controle do mercado de terras”, um 

procedimento necessário é o de delinear a(s) lógica(s) da institucionalização desses 

instrumentos. Para isso, vamos tomar como referência uma daquelas “manifestações 

perversas” que pode ser tomada com um certo nível de generalização, a “especulação 

fundiária”. 

De fato, a especulação fundiária, em diversas acepções e delimitações, tem sido 

talvez a mais importante motivação para a introdução de instrumentos específicos de 

recuperação de mais-valias fundiárias. Esses instrumentos específicos, cuja origem remonta 

ao início do século nos países centrais, têm sua institucionalização disseminada, nos países 

mais importantes de língua inglesa, no início dos anos setenta.14

                                                 
14 Hagman e Glickfeld, em Hagman e Misczynski, 1978, Cap.20, apresentam e discutem em detalhe os debates originados 
nos diversos países quando da consideração desses instrumentos na Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Nova 
Zelândia.  
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Pouco tempo depois, o tema é absorvido nas recomendações para a definição de 

políticas fundiárias urbanas nos países menos desenvolvidos. O relatório do HABITAT 1 

(1976) já incluía a idéia de uma tributação especial sobre a terra sem uso ou subutilizada, 

uma das formas que esses instrumentos adotam. A delimitação de objetivos do IFHP (1981) 

insere  de forma explícita os objetivos de prevenir a especulação fundiária e de recuperar 

uma parcela dos ganhos fundiários que se caracterizem como especulativos.  

Mas essa generalização deve ser qualificada, e o mesmo relatório do IFHP chama a 

atenção para esta necessidade: “O grupo de trabalho do IFHP quer enfatizar fortemente a 

necessidade para uma definição nacional: … - do termo “especulação fundiária” ; enquanto 

“especular” em diversas conexões representa uma forma de comportamento inteiramente 

aceitável, a mesma palavra quando conectada à terra adquiriu uma conotação especial 

imoral. É porisso absolutamente necessário definir o que é considerado como especulação.” 

(p.14, aspas no texto) 

A qualificação é necessária em dois sentidos. Primeiramente, para estabelecer quais 

práticas são consideradas “especulativas”, no sentido de uma manifestação socialmente 

indesejável. Por exemplo, na instituição de mecanismos de restrição à manutenção de terras 

urbanas sem uso, como no imposto progressivo sobre vazios urbanos, essa manifestação 

pode ser considerada como contribuidora para a ineficiência do mercado, ao reduzir a oferta 

de terras disponíveis para usos concretos (Smolka, 1994). Alternativamente, essas práticas 

poderiam ser consideradas como contribuidoras para a eficiência do mercado, ao promover 

uma reserva de terras para usos futuros.  

A abordagem da identificação de ineficiências, no reconhecimento da especulação 

fundiária como forma diferenciada (perversa) de especulação, pode estar referida a 

características específicas do mercado de terras, como por exemplo a existência de acessos 

diferenciados à informação por parte dos agentes15, ou surgir pelo entendimento de que a 

terra é uma mercadoria diferente das outras, com características únicas. 

Isso não significa, porém, considerar que estas “manifestações perversas” sejam 

estruturais no funcionamento do mercado, e aqui chegamos ao segundo sentido em que é 

necessário qualificar aquela generalização dos instrumentos que objetivem controlar essas 

práticas. Para uns, essas manifestações se enquadram como um efeito deformador de um 

funcionamento adequado do mercado de terras. Esses instrumentos, neste caso, estão 

                                                 
15 Neste caso, os instrumentos são muitas vezes considerados como alternativas a outras formas de eliminação dessas 
ineficiências, que podem ser tecnicamente ou politicamente mais difíceis.  



 134

perfeitamente afeitos às doutrinas liberais, e objetivam restringir práticas que, em 

determinadas condições, obstruem o livre funcionamento do mercado.  

Para outros, essas manifestações são consideradas um resultado necessário do livre 

funcionamento do mercado, e não como práticas pontuais. Aqui, ainda podemos distinguir 

duas vertentes de interpretação: a primeira, que entende que é possível restaurar um 

funcionamento adequado do mercado, desde que eliminadas as perversidades oriundas da 

perenização de certos agentes e suas práticas anti-sociais. O foco, neste caso, está nos 

proprietários que não utilizam a terra como elemento de um processo produtivo ou de um 

processo de consumo, mas ao contrário, realizam seus ganhos em prejuízo desses processos.  

A outra vertente entende que essas “manifestações perversas”, mais do que 

resultados necessários, são elementos constituintes do mercado capitalista de terras urbanas, 

inseridos em suas próprias leis de regulação. Para estes, a especulação fundiária que pode 

ocorrer como definida pela outra vertente, é apenas uma das formas específicas de 

manifestação de uma forma mais geral, e como esta forma geral envolve “proprietários” de 

diferentes naturezas e em papéis distintos, a especulação fundiária não é passível de ser 

abordada de forma homogênea por instrumentos especificamente destinados a incidir sobre 

ela.  

Neste caso, ou formas específicas de especulação fundiária são abordadas por 

instrumentos específicos, ou a especulação fundiária é tratada em sua forma geral e como tal 

deve ser abordada por instrumentos que incidem sobre mais-valias fundiárias em sua 

compreensão mais genérica. 

Como podemos observar, então, somente na aparência os instrumentos 

especialmente  destinados a lidar com essas “manifestações perversas” podem ser 

reconhecidos como um conjunto uniforme. Na verdade, o mesmo instrumento (com as 

mesmas características e desenho), e nominalmente instituído para uma mesma finalidade, 

pode ter bases lógicas muito diferentes.  

Apesar disso, se unificados como destinados a incidir sobre “manifestações 

perversas”, um aspecto comum sobressai ao considerarmos a “arrecadação” e “controle do 

mercado de terras” como objetivos concorrentes: a ênfase em cada um desses objetivos 

debilita as bases para alcançar o outro objetivo. Vimos que algo similar ocorre com a 

concorrência entre os objetivos de “arrecadação” e “controle dos usos do solo”, e que 

naquele caso surge uma questão nas decisões entre estimular e restringir determinados usos 

do solo, podendo gerar uma divergência entre os objetivos. Aqui, porém, a questão assume  
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outra conotação, pois como não se trata em nenhum caso de estimular manifestações 

entendidas de uma ou outra forma como perversas, as decisões serão orientadas por critérios 

que oscilam entre remediar e prevenir essas manifestações. 

Se o critério é o de remediar, a “arrecadação” pode ser tomada como objetivo 

principal, e os instrumentos serão desenhados de maneira a distribuir a posteriori mais-

valias fundiárias alocadas de maneira anti-social pelo mercado. Neste caso, mesmo 

admitindo-se que a recuperação sistemática dessas mais-valias contribui para alterar o 

comportamento do mercado, ou seja, que elas incidem sobre as expectativas dos agentes, há 

que se entender não somente os limites concretos dessa atuação16, como seu limite mais 

geral, pois se os instrumentos forem capazes de inibir de forma permanente essas 

manifestações, destrói-se a base da arrecadação. 

Se o critério é o de prevenir, o objetivo principal é o do “controle do mercado de 

terras”, e os instrumentos são desenhados de forma a reduzir essas oportunidades de 

“geração” de mais-valias fundiárias, sendo, obviamente, o objetivo da “arrecadação” 

relativizado segundo um reconhecimento mais específico dessas manifestações, de modo a 

estabelecer com clareza o grau de controle desejável17.   

Mas aqui, uma outra consideração  imprescindível, na definição do potencial e das 

limitações desses instrumentos, se afasta do plano abstrato e aproxima-se do plano concreto, 

em que o que é desejável dá lugar ao que é possível em circunstâncias históricas específicas. 

 

 

4. Especificidades do processo de urbanização latino-americana e a 

prioridade do objetivo redistributivo 
 

4.1 Urbanização latino-americana: marcos gerais  

 

Em nossa aproximação, partimos de uma constatação relatada por Geisse e Sabatini 

(1982), na apresentação das bases de um projeto latino-americano sobre problemas de 

política fundiária urbana que envolvia seis estudos de caso de cidades capitais da região: 

                                                 
16 Esses limites devem ser reconhecidos nas situações concretas. Vide os Capítulos IV e V. Em Furtado e Oliveira (1998) 
avaliamos os limites dos instrumentos constitucionalmente definidos no caso brasileiro para lidar com o “problema” dos 
vazios urbanos. 
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Bogotá, Caracas, Guatemala, Lima, San Salvador e Santiago. Conforme os autores, “Desde a 

primeira reunião do grupo, os participantes concordaram que havia uma quantidade de 

problemas de desenvolvimento fundiário que afetavam cada uma das cidades de forma 

similar. Eles também concordaram que esses tipos de problemas similares poderiam originar 

algumas generalizações válidas para a América Latina como região.” (p.149) 

Ao situar essa constatação da existência de problemas similares pelo grupo de 

estudiosos desse projeto no final dos anos 70, entendemos que a preocupação em afirmar a 

validade de certas generalizações se inscreve em um debate teórico, no interior da análise de 

corte marxista, sobre o estatuto das características do processo de urbanização na região18. 

Naquele período, a hipótese explicativa principal da Teoria da Urbanização Dependente, que 

interpretava essas características como manifestações de uma estrutura social diferente da 

existente nos países centrais, era severamente questionada, entre outras coisas, pelo 

esquematismo com que abordava certos traços da urbanização latino-americana, que de 

maneira acrítica eram percebidos como anormais quando comparados com os dos países 

centrais, e interpretados como obstáculos ao desenvolvimento. Para esses críticos, essa visão 

obscurecia o entendimento dessas características, as quais muitas vezes eram na verdade 

manifestações de um processo de consolidação de relações capitalistas nesses países. 

Recorremos à avaliação de Jaramillo (1992) de que à consolidação desta última 

posição teórica corresponde o entendimento, por parte de estudiosos da região, de que “as 

generalizações devem ser feitas com suma precaução, e praticamente devem limitar-se à 

constatação de coincidências e paralelismos entre processos nacionais que basicamente são 

heterogêneos (ou cujas homogeneidades não têm uma especificidade latino-americana).” 

(p.9) 

Naquela interpretação, as tentativas de generalização, no campo do urbano, são 

vistas como anacrônicas, e qualquer objeto de estudo neste campo, inclusive o nosso, deve 

remeter a determinantes históricos, geográficos, econômicos e sócio-políticos que 

conformam circunstâncias específicas em cada país. Em relação ao desenvolvimento de 

estudos urbanos, um resultado associado a essa aproximação foi a geração de um sem 

                                                                                                                                                      
17 Um paralelo pode ser estabelecido aqui com elementos de consumo que a sociedade considera como toleráveis, desde 
que reduzidos a um certo nível, como por exemplo o fumo. O grau de tolerância, neste caso, é em larga medida ponderado 
pelo potencial de arrecadação que se pode obter a partir deste item de consumo.  
18 Este debate é revisado e sintetizado em Jaramillo (1992), que tomamos como principal referência para nossa 
aproximação à questão. Jaramillo aborda o desenvolvimento das discussões sobre o tema a partir da revisão dos principais 
postulados da Teoria da Marginalidade, da Teoria da Urbanização Dependente, e da crítica a esta última, para a qual toma 
como base a aproximação de Paul Singer (1973). 
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número de estudos de casos particulares, que se por um lado permitiam o necessário enfoque 

em aproximações concretas, por outro lado muitas vezes careciam de instrumentos de 

análise em um nível de abstração intermediária e, concomitantemente, dificultavam a 

realização de comparações ou a realização de sínteses que possibilitassem avanços mais 

consistentes. De outra parte, permaneceu o interesse pelo desenvolvimento de metodologias 

que sustentassem estudos comparados, e por visões histórico-comparativas. Estudos dessa 

natureza, como o coordenado por Geisse e Sabatini (1982) combinavam elementos entre as 

distintas interpretações do tema.  

Diante dessa posição, Jaramillo (1992) formaliza uma nova forma de aproximação à 

questão. O autor propõe um paradigma de interpretação que embora tenha como ponto de 

partida o caráter capitalista das formações sociais latino-americanas, tomando como eixo da 

análise a compreensão do processo de acumulação, e nesse sentido adote a perspectiva de 

Singer (1973), possa internalizar as evidentes diferenças nos traços da urbanização na 

região, em relação a outras formações sociais capitalistas, adotando para isso parte da 

problemática da teoria dependentista (e mesmo certos elementos da Teoria da 

Marginalidade).  

A hipótese de trabalho de Jaramillo, que adotamos como ponto de partida para nossa 

abordagem mais específica, considera que as configurações sócio-espaciais das cidades 

latino-americanas compartilham características que podem ser atribuídas à inserção dessas 

formações sociais na rede capitalista mundial, que por sua vez é distinta da inserção dos 

países capitalistas avançados. Na abordagem de Jaramillo, “… é difícil negar a existência de 

uma grande quantidade de traços comuns na urbanização desses países [latino-americanos], 

que devem ser explicados por fenômenos de tipo geral, apesar de que em cada país possam 

existir variantes particulares.” (1992, p.29) 

Como consequência dessa particular inserção, conforme Jaramillo, a estrutura interna 

de aglomeração urbana nessas cidades é bastante distinta das que emergem nos países 

avançados. Desta forma, é possível qualificar melhor certas diferenças nessas características, 

nas duas formas de inserção, que à primeira vista parecem estabelecer-se apenas no plano da 

intensidade, ou melhor, da agudeza dos problemas da urbanização capitalista. Assim, 

fenômenos como o grande crescimento urbano, a aguda segregação sócio-espacial, a 

importante parcela de população não integrada diretamente ao capital, a baixa provisão de 

valores de uso coletivos urbanos, e a intensa debilidade relativa dos aparatos 

administrativos locais, podem ser compreendidos em sua complexidade, não apenas como 
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variantes de natureza quantitativa, mas como elementos decisivos do processo de 

urbanização latino-americana, cujas relações introduzem dinâmicas sócio-espaciais 

peculiares na região. 

Como característica capaz de sintetizar essas especificidades, vamos enfocar a 

configuração sócio-espacial das cidades, entendida como um resultado (cristalizado) da 

dinâmica da segregação. Advertimos que reconhecemos que a segregação urbana tem várias 

facetas, e várias formas possíveis de aproximação, e ainda que a adequada apropriação da 

configuração sócio-espacial de uma cidade envolve a análise de realidades concretas, 

envolvendo diversos elementos de avaliação. Aqui, nossa abordagem é realizada em um 

nível de abstração intermediário19, e nos dirigimos apenas aos traços básicos da 

configuração sócio-espacial latino-americana, com a finalidade de avaliar certas 

especificidades introduzidas por esta situação na delimitação dos objetivos associados à 

instituição de instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias. Como elemento 

representativo de avaliação dessas especificidades, vamos abordar o princípio da equidade, 

reconhecido como um critério básico de avaliação de políticas de natureza distributiva. 

 

  

 

4.2 Equidade e a configuração sócio-espacial das cidades na América Latina 

 

Critérios básicos de equidade  

Em um nível mais abstrato, é relativamente simples entender que certas 

características da dinâmica da urbanização influem nas decisões de instituição de 

instrumentos de política urbana com objetivos particulares. A forma e o ritmo do 

crescimento urbano, por exemplo, são muitas vezes a causa principal do acionamento desses 

instrumentos, mas não raras vezes condicionam a sua implementação, orientando os 

objetivos mais gerais que definimos mais acima, segundo critérios particulares.     

Nas decisões de políticas públicas, um dos critérios de avaliação mais utilizados é o 

da consideração da equidade da implementação de políticas, programas e instrumentos 

(Musgrave, 1959). Este critério é particularmente importante na definição de políticas e 

                                                 
19 No Capítulo IV, voltamos à configuração sócio-espacial latino-americana, no mesmo nível de análise na seção sobre a 
contribuição de melhoria latino-americana, e em um nível mais concreto na seção sobre as Operações Interligadas no 
Brasil.   
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instrumentos construídos sobre o princípio distributivo, como é o nosso caso. Não existe, 

porém, uma definição única para o critério de equidade. Ao contrário, o único consenso 

existente é o de que há uma infinidade de estruturas conceituais para se pensar na equidade 

de uma determinada atuação pública.  

Esta multiplicidade de aproximações permanece quando o critério é abordado em 

estudos específicos sobre instrumentos de intervenção urbana, como por exemplo nos 

estudos de Hagman e Misczynski (1978), IFHP (1981), Dowall e Blackburn (1991), 

Altshuler e Gómez Ibañez (1993) a que vimos nos referindo20. Todos esses estudos fazem 

menção, de alguma forma, à subjetividade do conceito, e advertem que sua definição 

depende, em última análise, de visões distintas do que “é justo”. Todos eles, porém, após 

essa advertência, apresentam um conjunto de concepções que reconhecem como as mais 

recorrentes ou as mais importantes. O elemento de contato dessas concepções pode ser 

tomado a partir do dictum de que todos devem ser tratados igualmente perante a lei 

(Musgrave, 1959). 

Uma primeira forma de reconhecimento dessa igualdade são os conceitos 

econômicos de equidade horizontal, equidade vertical e equidade inter-generacional. Em 

uma primeira delimitação consoante com nosso tema, o argumento da equidade horizontal, 

que preconiza que pessoas em situações similares devem ser tratadas de forma similar, 

define que pessoas com uma posição comparável na comunidade não devem estar sujeitas a 

imposições arbitrárias ou discriminatórias (Dowall e Blackburn, 1991). A equidade vertical - 

combinada em certa medida com a equidade horizontal - é a principal referência na 

avaliação de padrões de distribuição de renda (Misczynski, 1978) ou outras avaliações que 

possam ser organizadas em uma curva de distribuição. A equidade inter-generacional 

envolve custos e benefícios comparados entre diferentes gerações. Essas gerações podem ser 

definidas por um dado período no ciclo de vida das famílias, ou segundo um momento 

específico, como por exemplo o da compra de uma propriedade, ou mais genericamente 

como ‘novos em relação a antigos’, por exemplo novos moradores e antigos moradores em 

uma área ou cidade.21

                                                 
20 No estudo do IFHP (1981), o problema é abordado sob a ótica dos objetivos de uma política fundiária urbana, e o 
princípio da igualdade aparece como definidor de um objetivo de política de primeiro nível, o de “assistir na realização de 
justiça social no desenvolvimento urbano” (p.17). Nos demais estudos, a equidade é abordada de forma direta, compondo 
um capítulo ou seção específica dos textos. 
21 Altshuler e Gómez Ibáñez(1993) associam todos esses elementos: “Definimos uma série de arranjos como equitativos do 
ponto de vista inter-generacional na medida em que famílias mais jovens, que no agregado não possuem muitas 
propriedades, não encontram barreiras maiores por parte do poder público para obter propriedades que aquelas que os 
atuais proprietários encontraram em estágios comparáveis de seus ciclos de vida.” (Cap. 9, nota 8, p.169). Adotamos esta 
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Os conceitos de equidade horizontal e vertical são complementares, podendo ser 

entendidos como os dois lados de uma mesma moeda, como advoga Musgrave (1959), para 

quem é essencial uma visão explícita da equidade vertical, traduzida pela definição de um 

índice objetivo de igualdade e desigualdade.22

Isto não significa, porém, que uma curva de distribuição tenha que ser 

necessariamente igualitária (por exemplo, que todos tenham similares rendimentos) para ser 

considerada justa. A distribuição depende de uma série de fatores, e o resultado de todos 

eles pode ser considerado apropriado por alguns e inapropriado por outros.   

Ao considerar uma curva de distribuição desigual, no entanto, um aspecto importante 

é o nível alcançado pela população classificada na parte mais inferior da curva. Misczynski 

(1978) aborda este ponto ao analisar a equidade sob a ótica da distribuição de rendimentos, 

com o exemplo de que se o nível de rendimentos da população de baixa-renda de uma curva 

de distribuição desigual é de US$ 25.000 por ano, esta distribuição é menos passível de 

desaprovação que se o nível fosse de US$ 2.000 por ano. Ele conclui: “Talvez uma 

sociedade rica possa suportar mais iniquidade” (p.157) 

Apresentados de maneira geral esses critérios, vamos agora enfocar a configuração 

sócio-espacial latino-americana em sua especificidade, para entender como essa realidade 

histórica, produto da dinâmica da urbanização capitalista em sua inserção particular no 

panorama mundial, altera critérios usados na definição de objetivos para os instrumentos de 

recuperação de mais-valias fundiárias urbanas. 

 

Configuração sócio-espacial das cidades latino-americanas 

Dizer que a cidade latino-americana é caracterizada por uma marcada segregação 

sócio-espacial não é dizer nenhuma novidade. Em primeiro lugar, porque a existência do 

fenômeno como algo endêmico ao sistema capitalista (Smolka, 1983) é um ponto de 

consenso aparente das diversas aproximações ao tema23. Em segundo lugar, porque o 

reconhecimento da segregação sócio-espacial como fenômeno constituinte da urbanização 

                                                                                                                                                      
perspectiva, advertindo que não é a única. Dowall e Blackburn (1991) consideram o problema entre novos e antigos 
residentes como algo que remete ao critério da equidade horizontal, e abordam a equidade inter-generacional como um 
problema de “quem deve ser financeiramente responsável pela capacidade ociosa dos serviços públicos construídos para 
acomodar o crescimento futuro?” (p.13) 
22 Se o índice é o rendimento, por exemplo, é necessário definir o que deve e o que não deve ser considerado como parte do 
rendimento, e dessa definição derivam mútiplas possibilidades. Musgrave (1959, p.161-171) avalia uma série dessas 
possibilidades. 
23 Smolka (1983) estuda em profundidade a segregação social no espaço a partir da aproximação de diferentes escolas 
econômicas, mostrando as diferenças na compreensão da natureza desta segregação.  
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latino-americana (Jaramillo, 1992) é também um ponto de consenso aparente nas diferentes 

correntes que abordaram esse tema 24. 

Não é necessário recorrer a estudos recentes para visualizar, na cidade latino-

americana, o desenvolvimento de uma segregação sócio-espacial muito acentuada, com uma 

tendência a uma configuração sócio-espacial dual, especialmente no tópico específico da 

segregação residencial, e a agudeza desse processo foi talvez um elemento preponderante 

nos esforços pela construção de um corpo teórico específico sobre a urbanização latino-

americana, iniciado com o que hoje conhecemos como Teoria da Marginalidade. 

O relatório de uma missão de estudos sobre problemas da urbanização na América 

Latina promovido pela ONU, Cepal e Unesco em 1959 (Hauser, 1962)25, com o objetivo 

justamente de desenvolver esse campo de estudos da (e na) região, reconhece essa (entre 

outras) especificidade, como se pode inferir pela justaposição dos seguintes trechos:   

“Observa-se que nas grandes cidades da América Latina, as classes médias e certos 

grupos de classes superiores alcançaram um grau relativamente elevado de 

desenvolvimento: sua vida familiar, sua atividade econômica, suas normas de consumo, suas 

aspirações e suas atitudes ideológicas já são - ou quase são - características da sociedade 

industrial” (p.51); “Os mais graves problemas sociais das regiões urbanas da América Latina 

se manifestam sem dúvida naquelas que chamamos as “cidades cogumelos”, muito 

populosas e estendidas. O problema da habitação, que é grave em toda a América Latina, 

assume aí uma característica trágica; observa-se aí algumas das piores conseqüências físicas 

e sociais da pobreza e do baixo nível de vida das camadas populares.” (p.56) 

Nessa configuração sócio-espacial dual, os contrastes mais importantes para o nosso 

tema, e para o recorte que privilegiamos (o potencial da atuação do Estado na recuperação 

de mais-valias fundiárias urbanas), podem ser assim caricaturados: de um lado áreas bem 

servidas de infra-estrutura urbana, comparáveis em grande medida às das cidades de países 

desenvolvidos, e de outro lado áreas totalmente carentes dessa infra-estrutura; de um lado, 

áreas protegidas por um aparato normativo e legal considerável, e de outro lado, áreas onde 

predomina a ilegalidade (Rolnik, 1996); em suma, de uma lado, os “ricos”, e de outro lado, 

os “pobres”. 

                                                 
24 Jaramillo (1992) revisa esta aproximação percorrendo sua evolução desde a Sociologia Urbana norte-americana. A 
dualidade espacial associada aos processos de segregação é estudada, para o caso brasileiro, por Villaça (1978). 
25 Philip Hauser era então presidente do departamento de Sociologia da Escola de Chicago, algo que imediatamente 
qualifica o relatório e os trechos selecionados. 
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Esta segregação sócio-espacial, que se constituir tipicamente num processo de 

diferenciação do espaço urbano, mas que assume uma forma mais intensa e bi-polar na 

região, tem também uma dimensão qualitativa importante, como observa Jaramillo (1998): 

“Sem dúvida estes contrastes em aspectos perceptíveis se apoiam em uma heterogeneidade 

nos processos de produção do espaço que estão em sua base. A extrema debilidade no 

rendimento de amplos setores da população urbana os exclui dos mecanismos normais de 

provisão de valores de uso territorializados (moradia, infra-estrutura urbana, etc.) de tal 

maneira que não somente seu acesso quantitativo a estes bens é menor, mas os mecanismos 

para a provisão deles é diferente.” (p.20) 

Isto não significa, entretanto, que existam dois processos que ocorrem de maneira 

autônoma e isolada, como entendido em uma aproximação dualista vulgar. Nossa 

perspectiva, apoiada em Smolka (1983), é a de um processo único que produz de maneira 

simultânea esses dois resultados sócio-espaciais tão contrastantes, mas que se definem 

mutuamente. As diferenças entre essas duas perspectivas, e nossa forma de aproximação, 

vêm sendo colocadas em diversos momentos dessa tese, embora talvez nem sempre de 

maneira explícita. Para ilustrá-la, recorremos a duas imagens que de forma interessante se 

utilizam da mesma metáfora para abordar tópicos correlatos.  

A primeira é de Henry George, ao justificar sua visão da injustiça existente na 

propriedade privada da terra, e em nome do princípio da igualdade: “O primeiro homem que 

apresenta um tíquete na porta de um teatro, e entra, adquire por sua prioridade o direito de 

fechar as portas e ter o espetáculo somente para ele? Por acaso o primeiro passageiro a 

entrar em um vagão de trem obtém o direito de espalhar sua bagagem por todos os assentos 

e compelir os passageiros que entrem depois dele a manter-se de pé?” (George, 1992, p.344)  

A mesma imagem do teatro, quase um século mais tarde, é colocada por David 

Harvey, em uma passagem já clássica: “Temos também que pensar relacionalmente sobre o 

espaço porque há um sentido importante no qual um ponto no espaço contém todos os 

outros. … Mas não podemos esquecer que não pode existir mais de uma parcela de terra 

exatamente na mesma localização. Isto significa que todos os problemas espaciais têm uma 

qualidade monopolística inerente … o processo é análogo ao do preenchimento seqüencial 

das cadeiras em um teatro vazio. O primeiro a entrar tem n escolhas, o segundo tem n-1, e 

assim por diante, com o último terminando sem escolha. Se aqueles que entram o fazem em 

relação ao seu poder de compra então os que têm dinheiro terão mais escolhas, enquanto o 
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mais pobre sentar-se-á no lugar que sobrar depois que todos tiverem exercido suas 

escolhas.” (Harvey, 1973, p.168, grifos do autor) 

A comparação das abordagens envolve algo mais amplo que nosso ponto26, mas ela 

permite visualizar a interdependência necessária entre dois processos aparentemente 

autônomos (no caso, a compra por cada um de seu ingresso, e o preço do ingresso, é claro). 

Ademais, a imagem ilustra de maneira muito sugestiva a situação latino-americana. O 

primeiro homem de George não chega primeiro por acaso, e na cidade latino-americana, 

como num teatro já muito cheio, aos últimos que chegam, os pobres de Harvey, só lhes resta 

sentar no chão. 

Podemos agora voltar ao ponto inicial, para explicitar de que forma este panorama da 

configuração sócio-espacial latino-americana se traduz em circunstâncias específicas para a 

definição de critérios de equidade, que recordamos que tomamos aqui como elemento 

representativo de uma série de elementos de avaliação dos objetivos associados ao nosso 

tema. 

 

 

 

Para a equidade na urbanização latino-americana  

Nos dirigimos em primeiro lugar à equidade vertical. Em nosso caso, seja o índice 

considerado em uma curva de distribuição o dos rendimentos familiares, seja o de algo mais 

especificamente voltado para uma política fundiária urbana, como por exemplo um índice 

com base no “acesso à terra servida a preços compatíveis com o rendimento”, é claro que 

dificilmente a curva de distribuição pode ser considerada apropriada, sendo a regressividade 

a regra mais geral, como atestam os estudos latino-americanos. 27

Por esse motivo, o critério de equidade vertical assume na América Latina um papel 

essencialmente redistributivo, vale dizer, de alteração da distribuição prévia, seja ela de 

rendimentos em geral ou, mais especificamente, dos itens considerados (no exemplo, terra e 

infra-estrutura urbana). 

Esta afirmação não deve contudo ser interpretada imediatamente como uma defesa 

em qualquer situação do uso de instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias 

                                                 
26 George é declaradamente um “ricardiano”, enquanto a aproximação de Harvey reflete um momento intelectual de crítica 
à teoria neoclássica e aproximação ao marxismo.  
27 Por exemplo, o de Geisse e Sabatini (1982): “O grupo de estudos acredita que nas seis cidades do projeto há suficiente 
evidência para sustentar a hipótese de que o processo de acumulação de rendas fundiárias é regressivo.” (p.168) 
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urbanas que possibilitem uma transferência de recursos obtidos nas áreas mais ricas para 

melhorar as condições de acesso à terra e da urbanização nas áreas mais pobres. Já vimos 

mais acima que este procedimento pode resultar em um aumento da diferenciação intra-

urbana, e conseqüentemente uma ampliação da segregação sócio-espacial. Isto pode ocorrer 

quando existem estímulos para a “geração” de mais-valias fundiárias nas áreas privilegiadas, 

para que uma parcela seja recuperada, como por exemplo na provisão de equipamentos 

públicos diferenciados ou pela alteração diferenciada de usos ou intensidades de uso do solo. 

Assim, instrumentos com base neste tipo de mecanismo devem ser considerados com 

prudência, e sua implementação deve ser precedida de um processo de institucionalização 

cercado das garantias políticas legitimadoras e de uma necessária subordinação a objetivos 

claros e exeqüíveis de uma política fundiária urbana explícita, ou podem funcionar apenas 

como mecanismos oportunistas de resultados duvidosos, perdendo a lógica que fundamenta 

a recuperação de mais-valias fundiárias28.  

Esta última perspectiva tem uma certa representatividade na América Latina, dada 

entre outras coisas pela conjugação entre situações emergenciais nas áreas menos 

privilegiadas e oportunidades (demandas) específicas nas áreas mais privilegiadas, o que 

pode estimular procedimentos localizados e pontuais de modo a tirar partido dessa 

conjugação. Geisse e Sabatini (1982), entre outros, chamam a atenção para a necessidade de 

cautela nesses procedimentos: “As políticas de desenvolvimento da terra nos setores pobres 

não devem ser isoladas das políticas destinadas a socializar parte dos incrementos de renda 

nos setores ricos. Os instrumentos de política podem ser diferentes de um sub-mercado para 

outro em uma mesma cidade, mas eles devem ser formulados como parte de uma 

compreensiva política de desenvolvimento da terra para toda a cidade.” (p.170). 

A outra opção para buscar a equidade vertical é a da adoção ou reforço de 

instrumentos dirigidos à recuperação de mais-valias fundiárias acumuladas pelos 

proprietários (de forma potencial ou real). Dois seriam, genericamente, os tipos de 

instrumentos dirigidos a mais-valias dessa natureza: os que em alguma medida separam (ou 

relativizam) o direito de propriedade em relação ao direito de construir, como o solo criado 

                                                 
28 Com a avaliação das Operações Interligadas no caso brasileiro, em seção específica desta tese, procedemos uma análise 
concreta do abandono dessa lógica e da adoção de um instrumento pragmaticamente definido que estimula a geração de 
mais-valias fundiárias em situações privilegiadas para a transferência de recursos para situações carentes.  
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brasileiro29, e as variações dos impostos mais tradicionais sobre a propriedade imóvel, e 

sobretudo o imposto predial. 

É importante reconhecer que em países desenvolvidos, a consideração do imposto 

predial como alternativa para outros instrumentos, é questionada muitas vezes com base 

exatamente no critério de equidade inter-generacional, sobretudo na questão da acomodação 

de novos residentes.  

Altshuler e Gómez-Ibáñez (1993), ao comparar as exações americanas impostas aos 

novos empreendimentos - principalmente os residenciais nas periferias urbanas - apresentam 

as vantagens, do ponto de vista dos novos residentes, em aumentar a carga do imposto 

predial, que recai sobre todos os moradores (antigos e novos), em relação à imposição de 

exações aos novos residentes para financiar a infra-estrutura urbana necessária ao 

crescimento urbano. Mas, é claro, esta não é a opção dos antigos moradores: “O que é uma 

virtude do ponto de vista dos novos residentes, porém, é um vício para os proprietários 

existentes … Não é surpreendente, portanto, que o imposto predial seja o foco central da 

revolta tributária contemporânea, e a última política que algum político local está disposto a 

advogar é a do aumento do imposto predial para servir aos recém-chegados.” (Altshuler e 

Gómez-Ibáñez 1993, p.136) 

Embora esta recusa dos “primeiros a chegar” em financiar os “últimos a chegar” se 

dê em contextos inteiramente diferentes nos dois pólos americanos, ela é facilmente tomada 

como algo que pode ser generalizado para a América Latina.30 Além das diferenças mais 

básicas nas curvas de distribuição de rendimentos (em termos de concentração, patamar e 

diferença entre extremos), algo que remete mais propriamente à equidade vertical, outras 

diferenças essenciais estão envolvidas: quem são esses antigos e recém-chegados, e em que 

condições se dá essa recusa, que carga possuem os impostos imobiliários, que itens de 

consumo coletivo são considerados essenciais e por isso financiados em uma base 

igualitária, e não de mercado, etc. 

                                                 
29 Ainda que esta relativização assuma o aspecto fiscal, entendemos que ela existe na base da concepção do instrumento. 
Granelle (1981) explicita o ponto para o caso francês. Vale notar que em certa medida o solo criado, quando prevê 
destinação de interesse social específica para os recursos gerados pelos novos empreendimentos, também se utiliza do 
critério da conjugação explicitado mais acima, porém não existe, no caso usual do estabelecimento de um índice 
construtivo único, um estímulo para a “geração” de mais-valias fundiárias, sendo o objeto do tributo as mais-valias 
fundiárias acumuladas.  
30 Quando analisamos o reconhecimento da debilidade na implementação de instrumentos na América Latina, no Capítulo 
I, partimos exatamente desta constatação, representada pela abordagem de Doebele (1977) explicitando os equívocos 
incorridos nessa interpretação. 
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Musgrave (1959), ao abordar a questão das diferentes abordagens para a  equidade 

na distribuição de renda e riqueza, observa que essas diferenças são estabelecidas dentro de 

certos limites mínimos, que por sua vez são aceitos socialmente em cada realidade histórica. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, a educação é tratada como um direito fundamental, e 

com  isso os recursos para a manutenção das escolas provêm em geral do imposto predial, 

sendo complementado por transferências de outros níveis de governo nos casos de áreas de 

menores recursos.  

A infra-estrutura urbana nem sempre é tratada assim, sendo muitas vezes objeto de 

contribuições especiais, porém isto não significa que ela não seja uma condição básica da 

urbanização, na situação americana. Ela é tratada de forma mercantil quando existe 

capacidade de pagamento dos contribuintes, mas se não existe essa capacidade ela é 

contemplada por políticas sociais. Este fato nem sempre é considerado com a devida atenção 

nos estudos e propostas para a introdução de instrumentos contributivos similares aos 

americanos para dar conta da situação latino-americana de enorme escassez de infra-

estrutura urbana.31

Na América Latina, argumentamos que o confronto inter-generacional a destacar, na 

apropriação de nosso tema, é o que ocorre entre ricos (antigos) e pobres (novos), e o 

elemento a considerar na promoção de equidade horizontal, vertical e inter-generacional é a 

terra com infra-estrutura básica. Os primeiros a chegar tiveram essa infra-estrutura garantida 

pela seqüência técnica usual da urbanização - Planejar, Servir, Construir e Ocupar (Baross, 

1991), enquanto os últimos a chegar têm que inverter essa seqüência, ocupando áreas sem 

infra-estrutura e às margens do processo formal de planejamento urbano.    

Neste sentido, nos alinhamos a Geisse em seu comentário de que “se por 

democratização da terra o Dr. Peñalosa entende … que o acesso à terra urbana 

adequadamente servida deveria ser dado a todos como um direito básico independente dos 

rendimentos, então eu concordo com ele.” (Geisse, 1982, p.31). Aqui, o exemplo americano 

é útil e pode ser aproveitado: se existe capacidade de pagamento, este direito fundamental 

pode ser financiado pelo imposto predial, e quando não existe, ele deve ser objeto de política 

social.  

Essas duas iniciativas, em nossa perspectiva de que a dinâmica da urbanização 

produz tanto as áreas servidas como as carentes de infra-estrutura, devem estar associadas, 

                                                 
31 O estudo de Shoup (1994), examinado em detalhe no Capítulo I, é um exemplo claro dessa recomendação. 
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de modo que o imposto predial, que recupera parte das mais-valias fundiárias decorrentes do 

processo de provisão desses itens, contribua para o seu financiamento no processo conjunto 

de urbanização.  

Entenda-se que não se trata, aqui, de oferecer uma panacéia para um processo dual 

de segregação que caracteriza a situação latino-americana. Abordar essa segregação de 

forma integral, que obviamente envolve outras determinações, ultrapassa em larga medida o 

potencial da recuperação de mais-valias fundiárias urbanas. Vale dizer, se todas as mais-

valias fundiárias urbanas fossem recuperadas, isto não eliminaria certos aspectos da 

segregação, na medida em que o processo de formação de rendas diferenciais, base da 

diferenciação intra-urbana, não seria suprimido, ainda que toda a renda fosse capturada na 

forma de tributos.32 Por outro lado, se não é elemento suficiente, a recuperação de mais-

valias é certamente um passo necessário para um processo de urbanização mais equânime. 

Nossa intenção no momento é a de unicamente chamar a atenção para a abordagem 

do problema específico da consideração de instrumentos de recuperação de mais-valias em 

nome de uma equidade que às vezes é colocada de maneira indevida, e nos equívocos que 

essa abordagem acarreta, tais como a importação acrítica de instrumentos, a elaboração de 

instrumentos “mágicos” sem a devida precaução, e a internalização fácil da aparente 

dissociação entre dois resultados sócio-espaciais profundamente imbricados. 

Em síntese, essa particularização dos critérios de equidade é uma especificidade que 

não pode ser ignorada na formulação de uma política fundiária urbana para as cidades 

latino-americanas. É patente, na situação latino-americana, a relevância que adquire a 

recuperação de mais-valias fundiárias urbanas e cada um de seus objetivos associados, pois 

a sistemática apropriação privada dessas mais-valias vem tendo um papel importante na 

especificidade que a configuração sócio-espacial assume nessas cidades. Em qualquer 

aproximação à situação atual, no entanto, a utilização de critérios particulares de equidade 

não somente confere um status mais importante para o objetivo redistributivo na elaboração 

e seleção de instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias urbanas, como introduz 

especificidades a este objetivo redistributivo.  

Quanto aos outros objetivos, embora importantes, eles só fazem sentido dentro dessa 

lógica se colocados a serviço das prioridades de uma política fundiária urbana adequada 

                                                 
32 No capítulo anterior, discorremos sobre os papéis da propriedade privada da terra na urbanização capitalista. 
Harvey(1985) atribui a essa propriedade, no sistema capitalista desenvolvido, o papel de coordenador da racionalização do 
mercado de terras, um papel que pode, sob determinadas condições, ser exercido pelo Estado.  
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para a situação latino-americana, entre eles o de garantir o acesso à terra servida de infra-

estrutura. Na prática da instituição de instrumentos específicos, e em sua avaliação, isto 

envolve de maneira permanente aquele procedimento de “contabilizar” seus impactos sobre 

a segregação sócio-espacial a que fizemos referência mais acima, sendo este, na verdade, o 

parâmetro essencial a ser considerado.   

 



CAPÍTULO III
Manifestações do Reconhecimento 
e da Apropriação do Tema 
na América Latina
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CAPÍTULO IV 
Manifestações do reconhecimento e da apropriação do tema na América Latina 
 

 

1. Introdução 
 

Passamos neste capítulo uma avaliação de formas concretas de inserção do tema da 

recuperação de mais-valias fundiárias na realidade latino-americana. Essa avaliação 

envolve, por um lado, a sistematização de experiências no desenvolvimento e na 

implementação de instrumentos associados ao tema na região, e por outro lado um exame 

das questões que surgem nesse processo. 

A composição e apresentação deste capítulo tem três características que devem ser 

explicitadas. Em primeiro lugar, optamos por uma abordagem não exaustiva do histórico e 

da evolução do tema e dos instrumentos elaborados em seu nome na realidade latino-

americana. Ao contrário, as seções se desenvolvem sobre aspectos selecionados que 

consideramos fundamentais para uma visão panorâmica desse processo, segundo os critérios 

de análise e interpretação desenvolvidos ao longo desta tese.  

Em segundo lugar, mais do que descrever esses aspectos, tratamos de abordá-los de 

forma sucinta, de modo a priorizar os elementos essenciais para encaminharmos as questões 

centrais de nossos argumentos. Buscamos, dessa forma, sistematizar e complementar os 

diversos estudos mais específicos que reunimos sobre cada um desses aspectos, aos quais 

nos referimos em cada uma das seções.  

Em terceiro lugar, mantivemos o foco nas situações capazes de representar as 

principais tendências de apropriação do tema da recuperação de mais-valias fundiárias na 

região. Essa opção justifica-se pela manutenção de uma coerência com os objetivos da tese 

de contribuir para um melhor entendimento do desenvolvimento histórico do  

reconhecimento e da apropriação do tema na região.  

Nessa abordagem, as novas iniciativas de projetos de urbanização ou de renovação 

urbana de maior envergadura que no período recente começam a aparecer pontualmente na 

região, e que têm o potencial de envolver novas dimensões para o tema da recuperação de 

mais-valias fundiárias urbanas1, não são diretamente examinados. Nosso entendimento, 

                                                 
1 Um exemplo é o do Projeto Proriente que vem sendo elaborado para a criação de novas cidades no Estado do México, na 
parte oriental da região metropolitana da Cidade do México. Neste projeto, que envolve a concertação entre os diferentes 
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porém, é o de que a abordagem que privilegiamos é um passo necessário para uma avaliação 

mais adequada das questões envolvidas nessas novas iniciativas.  

 

 

2. A apropriação histórica do tema  
 

2.1 Origens do tema e dos instrumentos: dificuldades gerais 

  

Historicamente, o conceito de recuperação de mais-valias fundiárias, na América 

Latina, está fundamentalmente associado ao desenvolvimento de mecanismos para viabilizar 

contribuições de proprietários fundiários para a construção de obras públicas. 

Suas origens remontam à colonização espanhola e portuguesa. Associado a 

mecanismos usados em uma primeira versão como forma impositiva de viabilizar o 

financiamento de obras públicas, o tema passa a ser percebido, com o passar do tempo, 

como algo mais que isso para os principais agentes do processo de urbanização. Desde a 

segunda metade do século passado, o tema pode ser identificado nas estratégias de 

valorização fundiária tanto do poder público como dos grandes proprietários urbanizadores, 

das concessionárias de serviços públicos e da Igreja. Exemplos dessas estratégias incluem 

inúmeros projetos públicos e privados de construção de estações ferroviárias, construções de 

canais de desagüe, aberturas de grandes avenidas, abertura de novos bairros, etc.2

Uma sistematização dessas experiências não permite distinguir com clareza nem o 

nível de compreensão do tema pelos agentes envolvidos nem as exatas formas de sua 

apropriação. São de diversos tipos as influências tanto de pensadores3 como de práticas 

desenvolvidas nos países centrais.  

As concessionárias inglesas de serviços públicos (Abreu, 1987) e os filhos da 

aristocracia enviada ao estrangeiro para estudar (Holston, 1991) são exemplos dessas 

influências. 

                                                                                                                                                      
agentes do processo de urbanização (proprietários e ejidatários, capital imobiliário “mayorista” e “minorista”, governos 
federal, estadual e municipais de diversos setores, população já assentada e prevista), os agentes alteram seus papéis 
tradicionais no processo de urbanização. O objeto central dos intensos debates realizados em torno desse programa do 
governo estadual tem sido as mais-valias fundiárias previstas nesses projetos. Ver Iracheta, 1998.     
2 A literatura específica registra, relata e avalia essas experiências em distintos países e em cidades específicas. Nossa 
generalização remete às ilustrações apresentadas pelos diversos autores latino-americanos envolvidos no projeto “Value 
Capture in Latin America”. No caso do Rio de Janeiro, o estudo da evolução urbana de Maurício Abreu (1987) é referência 
essencial, inclusive para o mapeamento da bibliografia pertinente.    
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Esta, no entanto, não é uma prerrogativa dos países latino-americanos, e nem mesmo 

dos países que iniciavam seu processo de urbanização, onde se poderia incluir, por exemplo, 

a Nova Zelândia. Hagman e Misczynski (1978) fazem uma detalhada revisão do 

desenvolvimento do tema na Inglaterra, para concluir que “os conceitos de land gains, land 

betterment, e land as receiving a benefit specially assessable não podem ser distinguidos 

com precisão hoje em dia, e menos ainda antigamente.” (p.491) 

Os dois principais conceitos envolvidos na apropriação do tema, e que são a base 

para o desenvolvimento de instrumentos a ele associados, são o de betterment e o de special 

assessment 4. O primeiro é usualmente traduzido como “melhoria” e é o que mais 

comumente dá o nome aos instrumentos contributivos desenvolvidos na América Latina. 

Mas é o segundo o que na prática sustenta o objetivo de captar os custos das obras públicas, 

lógica que perpassa o desenho da maior parte desses instrumentos na região. 

Não existe, porém, um consenso nas interpretações desses dois conceitos. Hagman e 

Misczynski (1978), em seu compêndio sobre captura de mais-valias e compensações no 

CANZEUS (Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra e Estados Unidos) ao se referirem 

individualmente aos mesmos atos legislativos do Conselho do Condado de Londres em 

1895, têm diferentes interpretações. Para Hagman (cap.21, p.491) aquela teria sido a 

primeira vez em que oficialmente se redigiu um decreto no qual se buscava claramente a 

recuperação do betterment, ou seja, de incrementos do valor da terra decorrentes de um 

projeto público específico, distinguindo o instrumento do special assessment tradicional, 

cujo objetivo era o de recuperar os custos desses projetos. Para Misczynski (cap.12, p.312), 

por outro lado, aquela experiência foi aparentemente única, no mundo, no uso do special 

assessment com base em alterações de valor da propriedade. 

Nas duas abordagens, é importante observar que apesar de que nem sempre seja 

possível distinguir com precisão suas diferenças, não há nas interpretações nenhuma dúvida 

de que trata-se de instrumentos diferentes, que só excepcionalmente podem ser confundidos 

pela  absorção por cada um de certas características definidoras do outro.  

A situação na América latina, no entanto, é inversa. Usualmente, elementos 

definidores dos dois instrumentos estão condensados em um único instrumento em cada 

                                                                                                                                                      
3 Sabatini e Cáceres (1998) fazem referência explícita à influência de Henry George sobre um presidente chileno na virada 
do século. 
4 O conceito remete a uma avaliação especial das propriedades por ocasião da realização de uma obra pública, que se 
distingue da avaliação genérica utilizada para a cobrança dos impostos imobiliários. É interessante observar que essa 
distinção é absorvida em certas delimitações mais atuais do alcance desses tributos. O caso da famosa Proposição 13 
californiana, que determina o congelamento da avaliação para efeito do imposto predial, tem como base esta distinção.  
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país, e só excepcionalmente, em situações e casos de interpretação alternativa muito 

pontuais e efêmeros, essa tradicional conjugação é alterada.5 Nessa conjugação, como 

veremos mais adiante, as características do special assessment são as que mais 

frequentemente aparecem nos desenvolvimentos legislativos e nas tentativas de impulsionar 

a implementação desses instrumentos, enquanto as características do betterment pontuam as 

tentativas frustradas de implementação em toda a região.  

 

2.2 A apropriação do tema no desenvolvimento de instrumentos na América 

Latina: da simplificação à redução 

 

Na América Latina, o entendimento usual que permeia essa conjugação dos dois 

conceitos é o de que o pagamento pelos custos de uma obra pública pelos proprietários 

beneficiados é uma simplificação da noção de recuperação de mais-valias fundiárias, e dessa 

forma que o special assessment , do qual derivam diretamente os instrumentos de 

contribuição de melhoria e similares na América Latina, tem como origem o conceito de 

betterment. Em vários casos, inclusive, não parece haver qualquer distinção na apropriação 

histórica desses conceitos.6

Esse entendimento de que o primeiro conceito derivaria do segundo pode no entanto 

ser questionado de maneira geral, na medida em que o histórico do instrumento conhecido 

como special assessment remete ao período medieval na Inglaterra (Misczynski, 1978, 

p.312), antecedendo o reconhecimento da identificação entre os benefícios de uma obra 

pública e incrementos de valor da terra, base para o conceito de betterment. 7  

No caso latino-americano, esse questionamento envolve também a qualificação da 

aludida simplificação de procedimentos. Ela se refere à utilização da repartição dos custos 

                                                 
5 Ver, no capítulo colombiano, o caso da interpretação singular da legislação realizada em Medellín. 
6 Gadret (1956) reproduz um trecho do autor americano Philip Nichols citado por Anhaia Melo (1929) que ilustra a origem 
da apropriação de nosso tema no desenvolvimento de um tributo específico no Brasil: “A special assessment or betterment 
is a tax assessed upon the territory which receives a special benefit from the establishment of a particular improvement, in 
order to pay the cost of such improvement, and is apportioned among the various parcels of real estate within such territory 
in proportion to the benefit received by each parcel from the establishment of the improvement and not in proportion to the 
ability of the owner of each parcel to pay the tax.” (p.12, grifos nossos) 
7 A definição apresentada para o conceito pelo English Expert Committee on Compensation and Betterment (Uthwatt 
Committee,1942) é hoje reconhecida internacionalmente como referência. Segundo o Comitê, o termo inclui “qualquer 
acréscimo do valor da terra (incluídas as construções aí existentes) seja ele determinado de forma positiva, como por 
exemplo pela execução de obras públicas, ou de forma negativa, como por exemplo pela imposição de restrições em outros 
terrenos. O termo não é, no entanto, entendido de modo geral como incluindo o aumento no valor da propriedade gerado 
por influências da comunidade em geral, como o crescimento da população urbana.” (citado em Hagman e Misczynski, 
1978, p.15). Vale notar que esta definição foi usada pelo Comitê exatamente para propor que o termo passasse a incluir 
este último significado.  
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como forma pragmática de tornar operacional a recuperação de mais-valias fundiárias, na 

medida em que essas são de difícil mensuração. Nosso argumento é o de que essa 

simplificação acarreta na verdade uma redução na apropriação do tema da recuperação de 

mais-valias fundiárias, que passa a ser identificado preferencialmente com a captação dos 

custos das obras públicas.  

Essa redução pode ser apreendida pela delimitação do “receituário” da aplicação do 

instrumento na região, que ao nosso ver mescla equivocadamente os dois conceitos 

envolvidos, como no estudo de Macon e Merino Mañon (1977). Neste trabalho8, sob a 

denominação de “betterment levies”, são definidos os procedimentos para a aplicação de um 

tributo para a recuperação dos custos incorridos na realização de obras públicas. Observa-se, 

nesse receituário, que a recuperação dos custos não aparece como simples forma de 

operacionalização, e sim como objetivo final da aplicação do tributo. O instrumento definido 

por esse “receituário” poderia então ser classificado inicialmente como da natureza do 

special assessment. 

A referência à valorização percebida pelos proprietários, porém, não está limitada ao 

plano teórico, como uma forma de reconhecimento de que essas propriedades foram 

beneficiadas, ou seja, para o estabelecimento do fato gerador que permite a cobrança de uma 

contribuição a determinadas propriedades, tal como tradicionalmente se aplica o tributo na 

Inglaterra e nos Estados Unidos. A delimitação legal do instrumento nos países latino-

americanos freqüentemente envolve a inclusão de uma cláusula, também recomendada pelos 

autores citados, de que o montante da contribuição individual, que é uma repartição dos 

custos da obra, deve estar limitado à valorização de cada propriedade afetada.  

Essa cláusula confere ao instrumento uma duplicidade que tem conseqüências 

importantes. A principal conseqüência é a de que ela dá ao instrumento a aparência de que 

ele seja uma forma de recuperação da valorização decorrente da realização de obras 

públicas, estabelecendo uma correspondência imediata entre o tema e este instrumento. Essa 

identificação com o conceito de betterment, porém, é artificial, pois introduz uma 

contradição: se a recuperação dos custos é introduzida com a justificativa de que é difícil 

mensurar a valorização, a mesma valorização não poderia ser calculada para limitar o 

                                                 
8 O estudo, encomendado pelo BID, avalia a experiência latino-americana com o financiamento do desenvolvimento 
através de “betterment levies” e propõe um conjunto de recomendações para a disseminação da aplicação do tributo na 
região. 
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montante da contribuição. Em suma, essa cláusula introduz um critério que contribui 

duplamente para a rejeição do instrumento, no plano teórico e no plano prático.  

É ela que impede a classificação do instrumento em qualquer das variações que o 

tema assume no desenho de instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias, 

conforme a tipologia que propusemos no Capítulo II. Cabe esclarecer que embora nossa 

interpretação coincida com a de alguns analistas que consideram que os instrumentos 

desenvolvidos nos países latino-americanos não são instrumentos de recuperação de mais-

valias fundiárias (Clichevsky, 1998; Morales, 1998; Jaramillo, 1997), nossa justificativa 

para essa interpretação não é a mesma desses analistas. Segundo nossa tipologia, um 

instrumento com base na recuperação de custos das obras que não esteja limitado à 

valorização pode ser classificado como instrumento de recuperação de mais-valias, embora 

muitas vezes a parcela dessas mais-valias a ser recuperada seja reduzida. Assim, 

argumentamos que as  usuais contribuições de melhoria e similares latino-americanos não 

devem ser entendidas como representativas do tema não porque estejam limitadas à 

recuperação dos custos das obras públicas, mas porque ao considerar duplamente como 

limites a valorização e os custos opera uma espécie de metamorfose que age tanto no sentido 

de desvirtuar os dois instrumentos como no sentido de alterar o próprio tema da recuperação 

de mais-valias fundiárias, contribuindo para que o tema perca sua vinculação necessária ao 

princípio distributivo e à ética que o norteia. 

 

 

3. Sistematização da experiência latino-americana  
 

3.1 Elementos para um referencial cronológico básico   

 

À maneira de compor um quadro mais geral da evolução do tema na região, 

apresentamos neste item alguns elementos que se destacam no histórico do desenvolvimento 

do tema, em países selecionados.9 A uma cronologia básica, somam-se aspectos dispersos 

no tempo mas relevantes em seu conjunto. Esse quadro inicial deve ser entendido como uma 

tentativa de estabelecer um referencial básico para um reconhecimento superficial de 

                                                 
9 As informações aqui utilizadas foram compiladas dos ensaios latino-americanos recentes produzidos no âmbito do projeto 
“Value Capture in Latin America”, e em alguns casos enriquecidas por informações complementares solicitadas aos 
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situações que são muito variadas nas distintas realidades, o que introduz uma série de 

limitações à sua validade para entender cada uma das situações específicas. Ainda assim, 

acreditamos que sua inclusão em nossa exposição possibilita uma visão de conjunto que é 

positiva para auxiliar no avanço da construção de um caso latino-americano, e permite 

abordar certos pontos que ajudam a entender o complexo universo em mãos.  

Na América Latina, as iniciativas para a instituição de tributos associados ao tema da 

recuperação de mais-valias fundiárias se desenvolvem a partir da década de 20. Entre as 

décadas de 20 e 40 legislações referentes a tributos dessa natureza foram introduzidos pelo 

menos na Argentina, no Brasil, no Chile, na Colômbia, no México e na Venezuela. 

O impulso para a definição de um marco legal para esses instrumentos é dado pelo 

objetivo arrecadatório, aliado à disseminação de um ferramental do urbanismo modernista e 

a uma conotação distributiva associada a princípios de reforma social. Como elemento a ser 

destacado no desenho desses tributos, não há, em um primeiro momento, uma definição de 

consenso para os critérios do custo e da valorização. Os instrumentos aparecem como 

híbridos, e essa característica é a que centraliza as disputas em torno de seu entendimento e 

desejabilidade.10 A debilidade na implementação desses tributos, de maneira mais geral, é 

um elemento que contribui para o esvaziamento do tema e sua redução a iniciativas 

pontuais.  

Nas décadas seguintes (anos 50 e 60, de modo geral), o tema perde visibilidade, 

estando o foco dos problemas urbanos centrado na habitação e nos serviços públicos. 

Embora essas questões estejam fortemente relacionadas ao tema, e em alguns casos esta 

relação seja evidenciada tanto no discurso crítico como em técnicas pontuais, 

essencialmente não são despendidos grandes esforços para que o tema assuma um papel 

preponderante na solução dessas questões. 

Neste período, o tema reaparece no debate a partir do diagnóstico da manifestação 

exacerbada de sua contraface, a apropriação privada de mais-valias fundiárias. Nessa versão, 

é priorizado o objetivo de controlar certas manifestações do mercado de terras consideradas 

indesejáveis. O debate na região, iniciado nos anos 60, adquire maior vigor nos anos 70, 

sendo incluídos na legislação de diversos países instrumentos para lidar com essas situações, 

inclusive no Peru e no Equador.  

                                                                                                                                                      
autores envolvidos. O caso da Colômbia se diferencia sob alguns aspectos dos demais, sobretudo entre os anos cinqüenta e 
setenta. 
10 Em países como o Equador e o Peru, em que o instrumento foi estabelecido em um momento posterior, o critério do 
custo assume o papel principal desde o início. 
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No final do período, o tema reaparece em sua versão anterior em diversos países, 

com novas tentativas de definição de tributos arrecadatórios. Em outros países, esse 

ressurgimento é marcado pela elaboração de novos instrumentos que incorporam o objetivo 

do controle do uso do solo, incorporando definitivamente o tema, antes em geral limitado à 

atuação dos setores de obras públicas e fiscal, ao setor de planejamento urbano. 

Nos anos 80, a situação individual é muito variada, mas pode ainda ser identificada 

uma tendência de nova perda de visibilidade do tema. A partir de então, já quase não é 

possível qualquer tentativa de generalização, exceto talvez a volta do tema ao centro das 

atenções no final da década, impulsionado pelo objetivo da arrecadação. Uma faceta 

relevante que transparece neste período é a da rejeição dos instrumentos tradicionais tanto 

pelos novos governos socialmente orientados como pelos governos de corte neo-liberal. 

Quanto ao objetivo redistributivo propriamente dito, como regra mais geral ele 

sempre esteve pouco presente na prática, embora tenha marcada presença no debate e nas 

intenções de propostas frustradas. O objetivo aparece indiretamente, como por exemplo no 

argumento do aumento da oferta de terras a partir da restrição à prática especulativa 

fundiária.  

Recentemente, toma força a conjugação de objetivos e reaparece o interesse no tema 

pelo setor de planejamento urbano, que impulsiona a elaboração de instrumentos inovadores 

ou a consideração de sistemas que combinam instrumentos específicos. Essas iniciativas, no 

entanto, são ainda pontuais, e no mais das vezes priorizam experiências estrangeiras, sendo 

muito escassa a circulação interna de experiências na região.  

Uma aproximação ao objetivo da redistribuição com um conteúdo sócio-espacial, por 

exemplo pela oferta de terra servida e/ou habitação para população de baixa-renda no 

interior de projetos de maior escala é ainda um tema de fronteira, tanto em novas 

urbanizações como em projetos de renovação urbana. Apesar da influência estrangeira, não 

foi encontrada nenhuma referência, nessas novas iniciativas, a experiências internacionais 

com esse objetivo específico.11    

Em suma, sendo a recuperação de mais-valias fundiárias urbanas um tema passível 

de múltiplas apropriações, a referência mais forte e típica para caracterizar o histórico latino-

americano dessa apropriação é a de sua correspondência com o instrumento de contribuição 

                                                 
11 Por exemplo, o  “inclusionary zoning”americano, em que aumentos de densidade construtiva são autorizados com a 
contrapartida da inclusão, no interior do empreendimento, de habitações de interesse social. Altshuler e Gómez-Ibáñez 
(1993) revisam esse e outros mecanismos nas abrangentes edições de Porter (1985), Nelson (1988) e Alterman (1988). 
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de melhoria na forma específica em que é desenvolvido nos países da região. Este 

instrumento, de natureza tributária e voltado prioritariamente para o objetivo da arrecadação,  

condicionou e restringiu o desenvolvimento do tema de forma mais consistente na América 

Latina.  

 

3.2 Regularidades no desenvolvimento de instrumentos arrecadatórios 

  

Ao examinar mais de perto as experiências e tentativas de delimitação, 

desenvolvimento e aplicação de instrumentos em nome da recuperação de mais-valias, 

identificamos uma série de regularidades bastante consistentes. A seguir, apresentamos, 

ilustramos e discutimos essas regularidades, buscando estabelecer um painel mais específico 

para o desenvolvimento do tema na região. Em seu conjunto, essas regularidades contribuem 

para qualificar as relações entre os dois principais traços do desenvolvimento de tema, a 

debilidade na implementação e as ambigüidades na interpretação.  

Há que se ter em conta que essas regularidades em vários casos não são exclusivas 

de nosso tema, elas na verdade refletem certas características, condições e práticas comuns 

da urbanização latino-americana. Nosso foco, porém, é o de especificar como essas 

características comuns incidem e se manifestam na apropriação e no desenvolvimento do 

tema da recuperação de mais-valias fundiárias. 

Nosso percurso está centrado nos instrumentos e mecanismos que relacionam a 

realização de obras públicas e a recuperação de mais-valias fundiárias. Esses mecanismos e 

instrumentos são elaborados ou instituídos em distintas situações e em diferentes momentos 

históricos, algo que não se pode perder de vista mas que em certa medida reforça várias 

dessas regularidades. O “caso latino-americano” envolve da Ley de Pavimentación (1927) 

no Chile, no período de modernização autoritária referente à ditadura do Gen. Ibañez, à 

Contribución Especial de Obras Públicas (1993) no Peru, no bojo da recentralização do 

Estado, da dissolução do Congresso e da redação da nova Constituição referente ao governo 

Fujimori.  

 

 “A lei que não pegou” e a implementação parcial da legislação 

A existência de um corpo perfeitamente delineado de legislação para tratar de 

matérias específicas, mas que na prática não funciona, é uma característica bastante 

marcante nos diferentes países da América Latina, não sendo exclusiva do nosso tema e dos 
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instrumentos que lhe dizem respeito. Nesse quadro geral, transparecem nas legislações  

associadas aos direitos sobre a terra os imensos conflitos de interesses (e necessidades) 

criados em torno desses direitos.  

Um dos aspectos que chama grande atenção nessas legislações, quando se busca 

explicações para essa ausência de aplicação, é o alto nível de detalhamento que elas 

alcançam, algo que de forma imediata pode ser entendido como um contra-senso. Um exame 

mais pormenorizado, porém, permite muitas vezes situar essa aparente intenção de 

preencher todas as possibilidades legais como um obstáculo, e não um auxílio, à 

implementação da legislação. James Holston (1991), em uma interessante análise sobre a 

evolução da legislação de terras no Brasil, mostra que o sistema legal sobre as terras é não 

apenas ambíguo, mas também se apresenta como um modo sistêmico de irresolução legal, 

perpetuado pela complicação da legislação12. 

Essa mesma característica da existência de uma legislação ambiciosa e detalhada 

mas com escassa ou nula aplicação incide sobre o tema da recuperação de mais-valias 

fundiárias. Ela é notória no caso da contribuição de melhoria e instrumentos similares, que 

existem na grande maioria dos países latino-americanos. Mesmo em El Salvador, que não 

conta com um imposto predial, seguramente o tributo imobiliário mais difundido na região, 

existem as “Contribuciones Especiales” como recurso legal e tributário detalhadamente 

definido para a captação de benefícios oriundos de obras públicas. Neste, como na maioria 

dos casos, a legislação não tem ou tem muito escassa aplicação (Lungo e Oporto, 1998).  

Este corpo legislativo às vezes inclui leis especificamente destinadas a regulamentar 

e operacionalizar tributos dessa natureza. No Brasil, por exemplo, a renovação do tributo na 

Constituição de 1946 13 foi seguida de uma Lei Federal (854 de 1949) contendo um 

exaustivo detalhamento de conceitos, procedimentos de cálculo e cobrança, prazos, casos 

particulares, etc. (Gadret, 1956), enfim, tudo o que aparentemente seria necessário para a 

implementação do tributo. Esta legislação, contudo, aparentemente jamais foi utilizada, a 

não ser para fundamentar críticas e opiniões negativas sobre a existência e viabilidade do 

tributo. Ao longo das outras características às quais nos vamos referir, esse fato latino-

americano - a lei que não tem uso - aparece sempre como pano de fundo mais geral.  

                                                 
12 Holston apresenta a complicação e o excesso de legislação produzidos no século XIX como uma estratégia das elites 
rurais que resultou na irresolução “orquestrada” como a norma nas questões judiciais fundiárias. 
13 Introduzido na Constituição de 1934, o tributo foi suprimido na Constituição de 1937. 
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Em alguns casos, a legislação específica sobre o tributo é inserida em um corpo mais 

extenso, incluindo outras formas de tributação e regulação imobiliária. O caso do Equador, 

com a Ley de Regimen Municipal de 1971, é exemplar de uma legislação bastante 

ambiciosa, com normas rigorosas. Além da Contribución Especial de Mejoras, a legislação 

conta com outros mecanismos como o Impuesto Adicional al Solar no Edificado e o 

Impuesto a las utilidades de compraventa de predios urbanos y plusvalías de los mismos. 

Este último, por exemplo, chega a alcançar, em uma tabela progressiva, 42% do incremento 

de valor das propriedades (Pauta, 1998). No entanto, a aplicação desses mecanismos é muito 

escassa nos municípios e quando ocorre é débil tanto em termos de recursos como de 

impactos sobre as decisões dos agentes. Além de sofrer dos mesmos problemas que atingem 

o imposto predial cobrado em todos os municípios, esses outros mecanismos são definidos 

de maneira complicada 14 e ainda vão sofrendo, ao longo do tempo, alterações normativas 

que ampliam sua complexidade. 

Essas legislações de aplicação parcial contribuem para diluir pressões políticas que 

podem se manifestar mais fortemente nos casos em que a lei não é aplicada. Por outro lado, 

a aplicação parcial da lei introduz outros elementos a considerar, como as decisões de 

quando aplicar e quando não aplicar, ou sobre quem incidem e sobre quem não incidem, e 

em cada um deles importa entender quem são os reais beneficiados dessa aplicação 

mitigada. 

 

Tentativas fracassadas e o vaivém da legislação 

As alterações nos critérios de definição e no desenho dos instrumentos é mais uma 

característica comum nos diversos países. Além da inclusão temporária de instrumentos 

complementares, elas atingem de maneira sistemática os instrumentos de contribuição de 

melhoria e similares. Quando as iniciativas dessas alterações são no sentido de restringir a 

abrangência dos instrumentos, elas aparentemente respondem a tentativas de desobstruir a 

implementação dos instrumentos, mas às vezes acabam por contribuir para dificultar essa 

implementação.  

Ademais da mais debatida alteração referente ao critério do custo como balizador da 

tributação, uma outra alteração que pode ser identificada em vários casos é a da inclusão de 

uma cláusula de prévia aquiescência dos proprietários afetados para a utilização da 

                                                 
14 Pauta realiza uma série de entrevistas a especialistas de diversas áreas e estes são unânimes em apontar a necessidade de 
simplificação da legislação. 
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contribuição de melhoria. Esta cláusula aparece tanto no caso de situações em que a 

legislação não tem uso, como em situações onde existem reações a tentativas de 

implementação. No Brasil, ela foi introduzida nas alterações constitucionais e tributárias de 

1967, sendo considerada mais um empecilho na aplicação da lei (Azevedo e Alencar, 

1993)15; na Colômbia, os mecanismos de participação dos proprietários afetados, 

introduzidos nos anos 80, acabaram por tornar-se muito dispendiosos e morosos, 

colaborando para a retração na utilização do instrumento (Jaramillo, 1997). 

Embora aparentemente esta cláusula possa ser entendida como associada à 

prevenção da ocorrência de injustiças na cobrança, o caso peruano mostra que ela deve ser 

melhor qualificada em cada situação. No Peru, a Contribución de Mejoras foi estabelecida 

na legislação em 1981, sendo regulamentada em 1985, no bojo de uma ampla reforma 

tributária em favor das finanças municipais. Apesar desse esforço a norma não teve 

aplicação imediata por nenhuma instância governamental, nem mesmo nas gestões 

socialmente orientadas em Lima. Em 1990, com o desenvolvimento de um programa 

metropolitano, o instrumento começou a ser aplicado. A experiência foi avaliada como 

exitosa, pois embora a recuperação não se tenha constituído em recursos de grande 

importância (cerca de 0.25% das receitas correntes dos municípios), cobriu parcialmente, 

com a recuperação de 20 a 50% dos custos, um total de 30 obras incluindo infra-estrutura 

viária, de água potável, de esgoto e de eletrificação em assentamentos de baixa-renda.  

O programa, entretanto, não foi possível de ser aplicado em áreas de setores médios 

e altos, onde os beneficiários interpuseram recursos contra a aplicação do tributo. A forte 

resistência desses proprietários acabou por levar a uma decisão política de descontinuar o 

programa, e veio a motivar a alteração da legislação em 1993, com a substituição do tributo 

pela Contribución Especial por Obras Públicas. O novo instrumento, entre outras 

modificações, acrescenta como necessária a aquiescência prévia da população afetada, e 

desde então a contribuição não foi utilizada no país. As municipalidades que tentaram 

implementar o instrumento desde então, como em Trujillo, encontraram nesse pré-requisito 

um obstáculo, pois o sistema tributário peruano desenhado no governo Fujimori tem como 

uma de suas características o retorno à centralização das decisões e dos recursos, de modo 

                                                 
15 Azevedo e Alencar, seguindo Geraldo Ataliba, apresentam o “consentimento do contribuinte” como um equívoco das 
iniciativas de regulamentação do tributo pelo Código Tributário Nacional e pelo Decreto-Lei 195/67, fruto de uma 
confusão entre um tributo contributivo e um instrumento semi-contratual de rateio de custos. 
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que não incentiva nem a população nem os governos locais a se interessarem por essa forma 

de financiamento de obras públicas.  

 

Iniciativas frustradas de uma nova aproximação ao tema  

Nas aproximações ao tema da recuperação de mais-valias fundiárias, existiram em 

diversos países iniciativas para o desenvolvimento de instrumentos com uma concepção 

mais abrangente do tema que as usuais contribuições limitadas aos custos das obras. Essas 

iniciativas representam momentos em que o tema adquire maior visibilidade, superando um 

estado de latência que o caracteriza. Elas não ocorrem necessariamente, contudo, em 

momentos políticos propícios à adoção daquela concepção mais abrangente. Compreender 

exatamente o contexto que impulsiona essas iniciativas é algo que só pode ser alcançado de 

maneira individual, mas a existência do tema de forma latente pode ser identificada como 

uma das regularidades, e o caso chileno (Sabatini e Cáceres, 1998) ilustra o ponto. 

No Chile, a aspiração de implantar um imposto à mais-valia fundiária aparece como 

bandeira do Partido Radical desde o início do século, sendo o tema da recuperação dessas 

mais-valias incorporado como princípio do reformismo social. O tema também é 

impulsionado, a partir dos anos 20, pela introdução do urbanismo modernista em Santiago, 

formando parte do arsenal conceitual e prático dos profissionais envolvidos neste campo16. 

Em 1934, a Comissão do Plano Regulador de Santiago defendia a cobrança de até 50% da 

mais-valia oriunda de obras públicas. Em 1940, um projeto de lei de imposto à mais-valia 

territorial, de alcance nacional, é apresentado mas não prospera. Em 1947, uma proposta 

para a reforma tributária chilena, propõe entre outras coisas criar um imposto à sobre-

valorização imobiliária em relação a outros investimentos e um tributo progressivo aos 

vazios urbanos. A partir de 1952, porém, o tema entra em estado de latência, permanecendo 

dessa forma inclusive nos governos de Frei e Allende, para reaparecer pontualmente, 

metamorfoseado, na era Pinochet. 

Essas iniciativas pontuais nos distintos países por vezes suscitaram oposições mais 

intensas que aquelas normalmente enfrentadas pelos instrumentos estabelecidos na 

legislação, e duas explicações devem ser consideradas em conjunto. Em primeiro lugar, 

porque essas iniciativas propunham em geral uma apropriação mais extensa do tema que 

                                                 
16 Outras manifestações da influência do urbanismo modernista na visibilidade do tema ocorrem em outras cidades 
importantes da América Latina. O “Plano Agache”, por exemplo, apresentado para o Rio de Janeiro em 1930, contempla 
especificamente o ponto em um ante-projeto de lei federal. (Gadret, 1956)  
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aquela contida nos instrumentos legalmente instituídos. Em segundo lugar, porque essas 

iniciativas, que muitas vezes eram desenvolvidas por setores normativos ou operacionais do 

governo, tinham em certos casos maiores possibilidades de virem a ser implementadas que 

as normas legais tradicionalmente estabelecidas. Neste sentido, a existência de normas 

perfeitamente delimitadas na legislação possivelmente funcionou, em vários casos, como 

uma garantia da rejeição da implementação, via contestação judicial.  

Um exemplo pode ser apreciado no forte enfrentamento causado pelo conhecido 

Informe Lander no caso venezuelano (Camacho e Tarhan). Luis Lander, membro do partido 

social democrata, liderou em 1964 uma comissão presidencial para formular recomendações 

para uma política de habitação e desenvolvimento urbano e regional, cujo foco foi centrado 

no problema da posse, escassez, uso e custo da terra. As recomendações, que incluíam 

vários instrumentos para a recuperação de mais-valias territoriais originadas pela atuação do 

Estado, foram qualificadas como uma tentativa de estabelecer uma reforma urbana de corte 

socialista, e rejeitadas inclusive por membros do mais alto escalão de governo. No entanto, a 

legislação então existente sobre a Contribución por Mejoras na Venezuela era das mais 

abrangentes da região, não sendo limitada aos custos das obras e envolvendo o pagamento 

de 75% da mais-valia decorrente de obras públicas. Ocorre que essa legislação, criada em 

1947, envolvia um processo operacional de tal complexidade que não há notícias de sua 

aplicação. 

 

Aplicações por via indireta e aplicações fortuitas  

O mesmo caso da Venezuela, por ocasião do Informe Lander, ilustra a absorção do 

tema de maneira indireta. O então Ministro de Obras Públicas, um dos principais opositores 

de Lander, decidiu na época a construção de uma importante avenida. A desapropriação de 

toda a franja adjacente à avenida projetada foi realizada com o intuito da recuperação 

antecipada da valorização desses terrenos. Mas ao contrário da já usual manutenção deste 

intuito no plano do discurso, no caso venezuelano os objetivos foram cumpridos, sendo as 

desapropriações realizadas a preços que não incorporavam toda a valorização potencial dos 

terrenos, permitindo que parte dela fosse apropriada pelo Estado. Mais que isso, parte desses 
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terrenos foi transferida para o Banco Obrero, que por sua vez construiu neles habitações de 

interesse social, sendo o benefício parcialmente transferido aos destinatários finais.17

Apesar de contar com uma utilização bastante disseminada na região, a 

desapropriação por utilidade pública (e/ou interesse social) nem sempre tem uma conexão 

mais clara com o tema da recuperação de mais-valias fundiárias. O dispositivo, muitas 

vezes, é usado apenas como um recurso formal, com o intuito de simplificar operações de 

venda de terras privadas ao setor público, como estaria ocorrendo atualmente, por exemplo, 

na expropriação de terras privadas no México (Duhau, 1991). 

Como o caso mais geral na região é o de que ainda quando existe o intuito por parte 

do governo de recuperar antecipadamente mais-valias nas desapropriações, os proprietários 

acabam por apropriar-se de grande parcela ou toda essa mais-valia, é necessário buscar uma 

explicação para esse resultado incomum no caso da Venezuela. Encontramos uma 

explicação possível pelo fato de que a Contribución por Mejoras, ter sido introduzida no 

país como parte da Ley de Expropriación por Causa de Utilidad Pública o Social, e que por 

este motivo, embora o instrumento não tenha sido utilizado, ele possivelmente teve a função 

de parametrizar as negociações entre o governo e os proprietários, aumentando em larga 

medida a margem de negociação para o setor público. 18  

Mas nem sempre um resultado positivo na recuperação de mais-valias fundiárias 

obedece a uma intencionalidade do poder público, ao menos de forma explícita, podendo 

ocorrer de maneira mais fortuita que propriamente programada ou esperada. Em geral o que 

existe, por parte do próprio governo, e mais especificamente do órgão envolvido com um 

determinado projeto, é o aproveitamento de oportunidades surgidas da própria complexidade 

da legislação, quando não das deficiências da máquina administrativa. 

Em Santiago, por exemplo, um projeto para a área da Nueva Providencia foi 

viabilizado no primeiro ano após o golpe militar pela desapropriação de áreas em excesso 

que depois puderam ser revendidas com a valorização incorporada, apesar da condenação 

geral, por parte da Junta de Governo, a qualquer intromissão estatal nos mercados, e da 

rejeição explícita da consulta realizada pela prefeitura de Santiago sobre a possibilidade de 

introduzir um mecanismo de recuperação de valorização (Sabatini e Cáceres, 1998). A 

                                                 
17 A política de habitação da época (Gov. Leoni, 1965-68) estabelecia que o custo dos serviços seria recuperado com o 
pagamento das taxas correspondentes; os terrenos eram concedidos em enfiteuse, com direito a resgate, caso em que o 
proprietário pagaria o custo da terra e o custo da infra-estrutura básica. 
18 Este relevante papel para os tributos contributivos em geral e as contribuições de melhoria em especial é um elemento 
pouco explorado e que pode “ressucitar” o instrumento nas diversas legislações em vigor. 
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conjugação, naquele primeiro ano, da permanência do prefeito (ratificado pela junta militar), 

da manutenção de um organismo de remodelação urbana com amplos poderes (depois 

dissolvido) e de normas de desapropriação favoráveis (depois restringidas) possibilitaram a 

realização da obra.  

Essas condições, é necessário observar, existiam antes do golpe militar, não tendo 

sido aproveitadas então. De fato, o organismo para a remodelação urbana (CORMU), que 

funcionou entre 1966 e 1973, parece ter reunido as melhores condições institucionais para a 

aplicação de mecanismos de recuperação de mais-valias, porém, nas palavras de Sabatini e 

Cáceres, “aquele tempo não estava para essa colheita” (1998, p.24).  A partir do histórico 

chileno, os autores reconhecem a recuperação de mais-valias como tema mais afeito ao 

reformismo social que à revolução social.  

Essa identificação, porém, deve ser relacionada com a forma que o tema é 

historicamente apropriado na região. A forte identificação “reducionista” entre o tema e o 

instrumento de contribuição de melhoria na América Latina é realmente um fator inibidor da 

consideração do tema, na região, por governos socialistas e aqueles comprometidos com 

ideários sociais.19

No caso da Nicarágua, por exemplo, o tema aparece de forma indireta na reforma 

urbana implementada pelo governo revolucionário Sandinista, quando pela Ley de 

Expropiación de Áreas Urbanas Baldías, em 1981, foi fixada uma indenização aos 

proprietários com base em valores cadastrais desatualizados, sendo os terrenos adquiridos 

entregues gratuitamente a populações de menores recursos, ou transformados em praças e 

parques. Embora não seja difícil estabelecer uma relação conceitual entre esse procedimento 

e a inserção da recuperação de mais-valias fundiárias orientada por um objetivo 

redistributivo, na prática política o princípio que orientava esta atuação não estabelecia essa 

relação, considerando-se o solo urbano como um bem social, “um recurso para satisfazer as 

necessidades e não uma mercadoria” (Morales, 1996). Além disso, a inibição do tema torna-

se patente pela informação de que uma proposta sobre uma “ley de plusvalías” que circulou 

no Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos não chegou a ser discutida pelas 

instâncias pertinentes (Morales, 1998, p.4).   

 

Proliferação de implementações “ad hoc” 

                                                 
19 Entre os vários exemplos de governos locais que poderiam ter avançado na inserção do tema na política urbana podemos 
citar os casos do governo do Partido dos Trabalhadores em São Paulo e do governo da frente Izquierda Unida em Lima. 
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Apesar da debilidade na implementação da contribuição de melhoria e similares em 

todos os países à exceção da Colômbia, a disseminação de mecanismos alternativos 

associados ao tema de maneira mais ou menos forte é mais um elemento que coloca em 

evidência a existência do tema em forma latente nos distintos países.  

Esses mecanismos alternativos, por vezes, são derivados da própria contribuição de 

melhoria, sendo inclusive implementados em seu nome, embora venham a distinguir-se 

daquele instrumento pela descaracterização de um ou mais de seus critérios reguladores. 

Uma primeira forma de implementação derivada a ser mencionada são os programas de 

pavimentação comunitária, às vezes chamados de “pavimentos participativos”, 

desenvolvidos em diversos países. Esses programas distinguem-se da contribuição de 

melhoria sob vários aspectos. Em primeiro lugar, é em geral relaxado o critério da 

valorização, sendo o mecanismo desenhado como uma repartição dos custos incorridos. 

Além disso, usualmente, a iniciativa parte da própria comunidade, sendo priorizada quando 

conta com a anuência dos proprietários, mediante abaixo-assinado ou termo de 

compromisso, e o pagamento é realizado em parcelas no decorrer da obra, com a emissão de 

carnês, podendo estender-se por um prazo mais longo quando são reduzidos os recursos da 

comunidade. 

Esses programas são em geral implementados nos bairros pobres urbanos, e sua 

aplicação tem sido reconhecida como relativamente exitosa em países como o Chile, a 

Colômbia, o Peru e o Brasil. A explicação para o sucesso - cumprimento de objetivos - pode 

ser parcialmente debitada ao fato de que o mecanismo viabiliza a realização de 

pavimentações que de outra forma dificilmente seriam realizadas, e que por essa razão os 

beneficiados entendem a cobrança dos custos como uma oportunidade e não um encargo. 

Esses mecanismos alternativos que surgem como opção para viabilizar certas obras, 

porém, nem sempre são desenhados para complementar políticas sociais. Outros propósitos 

envolvidos na elaboração de tais mecanismos incluem tanto o financiamento de obras de 

maior envergadura necessárias ao funcionamento das cidades como a viabilização das 

atividades de promoção imobiliária em certas áreas. 

Vários são os casos de obras de grande alcance em que esses mecanismos ad hoc 

foram inseridos. Um exemplo recente é o do sistema metroviário de Buenos Aires, cuja 

ampliação conta com o Fondo permanente para la ampliación de la red de subterráneos, 

criado em 1987. Para cada trecho, são previstos aportes de diversos tributos especiais, 

incluindo uma Contribución de Mejoras especialmente desenhada para esta finalidade 
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(Clichevski, 1998). A própria Contribución por Benefício General desenhada para Bogotá e 

que vigorou no período 1993-1995, sobrepondo-se ao instrumento tradicional existente, é 

um outro exemplo. Cabe ressaltar que esses mecanismos ad hoc, apesar de realmente 

impulsionados nas duas últimas décadas, funcionaram largamente ao longo do século nos 

distintos países. 

Quanto à viabilização de interesses da promoção imobiliária, um exemplo típico de 

uma situação que vem sendo disseminada na região é o caso venezuelano de El Hatillo, um 

município na região metropolitana de Caracas com graves problemas de acesso viário 

(Camacho e Tarhan, 1998). Esses problemas causavam a resistência da população instalada 

em acolher novos moradores, pressionando o poder público a indeferir os novos 

empreendimentos projetados pelos promotores imobiliários. Como encaminhamento para a 

questão, mediante convênios entre a prefeitura e os promotores, estes se responsabilizaram 

pelo financiamento da malha viária necessária à viabilização do acréscimo populacional. Os 

aportes iniciais dos promotores foram então sendo repassados às unidades habitacionais 

construídas. A solução adotada pelos promotores organizados é a cobrança de uma exação, à 

maneira de contribuição de melhoria, para os novos moradores, calculada com base no rateio 

da estimativa do custo total das obras, sem ônus para os antigos moradores.20  

 

3.3 Introdução de instrumentos envolvendo outros objetivos  

 

Os itens anteriores foram desenvolvidos com foco na contribuição de melhoria, o 

instrumento que mais fortemente representa nosso tema na América Latina. O tema da 

recuperação de mais-valias fundiárias, no entanto, por vezes adquire na região um papel 

orientador na introdução de instrumentos associados de modo mais específico a outros 

objetivos além da arrecadação de recursos para o financiamento de obras públicas.  

Como vimos anteriormente, esses outros objetivos podem ser orientados na mesma 

direção do objetivo da arrecadação, ou contra-arrestá-lo. Os dois outros principais objetivos 

a que os instrumentos estão associados são o que definimos como controle do mercado e 

controle do uso do solo.21  Da mesma forma que com os instrumentos arrecadatórios, um 

                                                 
20 Um mecanismo bastante similar funciona largamente nas cidades americanas: os “development fees” arbitrados para os 
novos empreendimentos imobiliários. Ver Altshuler e Gómez-Ibañez, Regulation for Revenue, 1993. 
21 Vide o capítulo específico sobre objetivos da política fundiária associados a instrumentos de recuperação de mais-valias. 
O quarto objetivo avançado, o propriamente redistributivo, aparece em geral de maneira conjugada com os demais, ou 
assume a forma distributiva mais genérica que norteia o tema.  
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panorama desses outros instrumentos envolve todos os itens até aqui abordados, ou seja, eles 

também se caracterizam pela debilidade em sua implementação e por ambigüidades em sua 

definição e interpretação. Vejamos exemplos de instrumentos desenvolvidos na região 

relacionados a esses outros objetivos. 

 

Mais-valias fundiárias e o controle do funcionamento do mercado 

O caso exemplar de instrumentos voltados para o objetivo do controle de 

manifestações perversas do mercado é o dos impostos especialmente destinados aos terrenos 

vazios urbanos. Vários países da região têm instrumentos tributários legalmente definidos 

para lidar com a retenção prolongada desses terrenos, e em alguns são associados 

mecanismos complementares de incentivo à ocupação dessas áreas, como as urbanizações e 

edificações compulsórias.  

Cabe salientar primeiramente que esses instrumentos, nos países latino-americanos, 

identificam usualmente a perversidade (a “especulação fundiária”) na retenção de terrenos 

urbanos infra-estruturados, enquanto instrumentos similares aplicados em países 

desenvolvidos têm em geral como foco da perversidade a alta rotatividade na 

comercialização de terrenos em processo de transição para usos urbanos (Glickfeld and 

Hagman, 1978). 

Em linhas gerais, a face anti-social dos vazios urbanos tem basicamente duas 

dimensões reconhecidas na América Latina na definição desses instrumentos. A primeira 

delas é relativa à retenção desses terrenos no decorrer do processo em que as áreas em que 

estão inseridos vão sendo equipadas, com a conseqüente apropriação privada das mais-valias 

fundiárias decorrentes da urbanização de seu entorno. A outra dimensão é voltada para a 

perversidade social da manutenção desses terrenos sem utilização, quando inseridas em 

áreas já urbanizadas, em um quadro de escassez de recursos para equipar com infra-estrutura 

e serviços públicos a totalidade da cidade. 

Como conseqüência, os instrumentos correspondentes estão centrados na 

recuperação de uma parcela das mais-valias apropriadas privadamente, ou na sujeição dos 

direitos do proprietário a uma função social da propriedade, ou mais genericamente em uma 

combinação desses dois propósitos específicos. 

Para entender a debilidade dos instrumentos desenhados para coibir essas 

manifestações do mercado de terras, é necessário qualificar essa aproximação mais genérica. 

Uma observação importante é a de que ela não esgota as explicações para a existência dessas 
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áreas sem utilização no interior da malha urbana. Na verdade, a unidade que se atribui aos 

vazios urbanos é em certa medida artificial. Terrenos com características físicas similares 

podem ter potenciais muito diversos de utilização segundo sua inserção sócio-espacial, e 

mesmo se essa inserção é similar, ainda podem existir diferenças importantes nos 

significados e nas possibilidades de aproveitamento dessas áreas.22 Assim, uma 

identificação mais adequada de seus potenciais e possibilidades passa pela avaliação dos 

processos de formação e manutenção desses vazios, e em muitos casos esses instrumentos 

desenhados para situações específicas não são capazes de alterar a “retenção” desses 

terrenos. 

Além disso, mesmo se consideramos somente as situações específicas que podem 

ser, em teoria, alteradas pela aplicação desses instrumentos, a sua implementação passa 

pelas mesmas dificuldades que afetam as outras formas de recuperação de mais-valias 

fundiárias. De fato, a introdução de instrumentos para coibir esses fenômenos específicos se 

caracteriza  como uma iniciativa para contra-arrestar situações de retenção que são fruto da 

debilidade de outros instrumentos mais básicos.  

Em diversos países existem ou existiram instrumentos definidos legalmente para 

restringir a prática da retenção de terrenos urbanos desocupados.23 Na grande maioria dos 

casos, a aplicação desses mecanismos é muito débil. Somente em casos específicos mais 

recentes, em que o instrumento é inserido em uma política mais abrangente, a 

implementação desses instrumentos vem apresentando resultados mais animadores.  

Um exemplo desses casos é a política de incentivo ao aproveitamento de vazios 

desenvolvida em Porto Alegre nos últimos anos24, na qual os dispositivos constitucionais 

definidos para intervir sobre a manutenção de terrenos sem utilização ou com subutilização 

vêm sendo aplicados no bojo de um redesenho da tributação imobiliária, do orçamento 

                                                 
22 Exemplos de motivações e condições para a existência desses vazios incluem além da reserva de valor e do estoque 
empresarial outros parâmetros como heranças e litígios, terras de patrimônio público ou semi-público, militar e religioso, 
áreas de loteamentos em caução, proprietários sem acesso a crédito para construção, etc. Em um trabalho específico sobre a 
questão dos vazios urbanos no Brasil e a análise do caso do Rio de Janeiro (Furtado e Oliveira, 1998), essas possibilidades 
são tratadas em maior detalhe. 
23 Em “Tierra Vacante en Ciudades Latinoamericanas: situación actual y propuestas para su utilización” (Clichevsky, 
1998), um estudo comparativo em seis países e com foco em cidades específicas - Buenos Aires, San Salvador, Lima, 
Quito, Rio de Janeiro e Santiago - instrumentos específicos são identificados nos últimos quatro casos, sendo que no Peru o 
imposto especial aos terrenos sem construção é eliminado em 1993. Em Buenos Aires o próprio imposto predial tem os 
“urbanos baldíos” como categoria específica. El Salvador não possui um imposto predial.   
24 Os critérios para o desenvolvimento do Programa “Vazios Urbanos”, que associa o aproveitamento dos vazios à oferta de 
terras para suprir a demanda de unidades habitacionais e de empregos associados à produção de unidades comerciais, pode 
ser revisado em um relatório organizado por técnicos da prefeitura em 1991 (PMPoA, Vazios Urbanos, Análises e 
Propostas). Avaliações preliminares dos resultados parciais  podem ser encontradas em Augustin e Tonollier, 1997 e De 
Cesare et al, 1996. Um resumo desses relatos é apresentado em Furtado e Oliveira, 1998. 
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municipal e de outros elementos de planejamento urbano para uma política fundiária mais 

abrangente. 

Outro exemplo relevante é o do caso chileno, onde desde 1992, através de convênios 

entre os municípios e setores nacionais de tributação, vem sendo desenvolvido um esforço 

conjunto para a reavaliação e sobretaxação dos vazios urbanos, objetivando tanto o aumento 

de receitas próprias municipais como a dinamização das áreas potencialmente disponíveis no 

interior das cidades. 

A possibilidade de dinamização dessas áreas, seja como ingrediente das políticas de 

renovação dos centros urbanos, seja como elemento da política habitacional social, vem 

despertando mais recentemente grande interesse por parte dos governos locais e mesmo 

nacionais, sobretudo para as grandes cidades da região. Os exemplos concretos de iniciativas 

neste sentido vão de Buenos Aires ao centro histórico de Havana, passando por Assunção e 

San Salvador.  Nessa nova abordagem que envolve o potencial dos vazios urbanos em áreas 

que possuem infra-estrutura, o tema da recuperação de mais-valias fundiárias assume 

também um significado mais amplo, envolvendo a mobilização, a participação e a gestão 

pública na criação e distribuição das mais-valias fundiárias que venham a decorrer desses 

projetos urbanos de aproveitamento dos terrenos vazios da cidade. 

 

Mais-Valias fundiárias e alterações no uso do solo 

O histórico da elaboração e utilização de mecanismos para a recuperação de mais-

valias fundiárias originadas por alterações nos usos e intensidades de uso do solo urbano 

está fortemente associado ao das aplicações indiretas e fortuitas que relacionam as obras 

públicas e a desapropriação de áreas necessárias a essas obras ou adjacentes a elas. É usual a 

existência de mecanismos oficiosos de cessão de parte dos terrenos para uso público, em 

troca da valorização do restante do terreno. Em muitos casos, esses procedimentos foram 

utilizados na abertura e alargamento de avenidas, e em outros casos na realização de outras 

obras públicas, como sistemas metroviários. A valorização dos terrenos afetados está em 

geral relacionada à possibilidade de intensificação de usos do solo nessas áreas. 

Cabe mencionar que apesar da identificação dessas práticas em diversas situações na 

América Latina, elas em geral ocorreram mais pela existência de condições favoráveis 

específicas que pela existência de um consenso acerca da lógica que elas envolvem. Assim, 

em diversas outras situações, projetos de obras públicas foram dificultados ou mesmo 

obstruídos pela resistência dos proprietários em aderir a essa lógica. Existem na maioria dos 
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distintos países da região ilustrações tanto de práticas eventuais e pontuais como de outras  

tentativas obstruídas ou dificultadas. 

Tomando o histórico chileno como exemplo, uma ilustração interessante da 

aplicação fortuita é obtida pelo caso do projeto de construção de uma importante avenida 

central em Santiago (Avenida Bulnes), iniciado nos anos 20. No final dos anos 30, a obra foi 

impulsionada com a contribuição pessoal do então Ministro das Finanças, que ao persuadir 

alguns proprietários das vantagens econômicas de ceder parte de seus terrenos para a 

construção da avenida, abriu o caminho para a adesão dos outros proprietários (Sabatini e 

Cáceres, 1998). Apesar dessas e de outras experiências ao longo do tempo, elas ocorreram 

alternadamente com várias tentativas frustradas de criar mecanismos oficiais de 

financiamento de avenidas através da recuperação parcial da valorização dos terrenos 

adjacentes, e a lógica da valorização das propriedades adjacentes a obras públicas dessa 

natureza jamais foi absorvida pelos proprietários de maneira mais efetiva. 

Por outro lado, essa mesma lógica veio a ser apropriada com um objetivo mais 

especificamente vinculado ao setor de planejamento e desenvolvimento urbano. Dada a 

escassa integração entre esse setor e outros setores envolvidos no processo de urbanização 

(de obras públicas, de transportes, tributário, etc.), certos instrumentos são definidos de 

maneira autônoma, buscando soluções que embora mais restritas possam vir a ser 

operacionalizadas sem o aporte de outros setores. 

Um exemplo que ilustra toda uma linha de desenvolvimento desses  mecanismos é o 

da implementação pela municipalidade de Providencia, em Santiago, de um programa de 

“Pasajes Peatonales” (Sabatini e Cáceres, 1998), com a finalidade da abertura de vias de 

pedestres no interior de quadras consolidadas com baixa densidade de uso. O programa 

consiste em estudar caso a caso, com os proprietários interessados, o aumento da densidade 

dos usos do solo em troca da cessão de uma faixa lateral do terreno que permita ir 

conformando as passagens de pedestres.  

Há porém que reconhecer as diferenças de mecanismos como este desenvolvido no 

Chile de outras práticas baseadas na negociação caso a caso e que estão mais sujeitas a 

terem sua integridade e justificativa questionadas. O mecanismo chileno é introduzido com 

um objetivo urbanístico específico de reforçar o papel de subcentro urbano para a área, 

estabelecido no Plano Regulador do município; os procedimentos estão oficialmente 

definidos, e o parâmetro negociado, o índice construtivo, é fixado em 5m2 adicionais de 

edificação para cada metro quadrado de terreno cedido.  Com essas características, o 
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mecanismo assume com mais clareza e transparência o objetivo relacionado ao ordenamento 

espacial, que nos outros casos é às vezes tomado como consequência e não como motivação 

inicial do desenho do instrumento. Além disso, ele perde o caráter de uma transação escusa 

que muitas vezes caracteriza esses mecanismos. Esse programa, iniciado nos anos 70, tomou 

impulso nas décadas seguintes, sendo esses procedimentos hoje denominados de 

“operaciones interligadas”. 

A lógica da valorização como decorrência das alterações de usos e intensidades de 

usos foi em alguns casos objeto da criação ou tentativa de criação de tributos imobiliários 

específicos. A situação de rejeição ou de ausência de implementação da legislação é também 

a usual nesses casos. Exemplos incluem um tributo dessa natureza elaborado como parte do 

Código de Planeamiento de Buenos Aires, de 1977, e que em 1986 teve seu uso cogitado 

mas rejeitado, e também uma contribuição especial definida na lei de Ordenación del 

Territorio venezuelana, de 1983, por modificações de uso ou de intensidade de 

aproveitamento dos terrenos, de cuja aplicação (que depende de iniciativas municipais 

específicas) não se tem notícias. 

Mas é essa mesma lógica a que forma a base da elaboração mais recente de novos 

instrumentos alternativos que vêm sendo desenvolvidos para complementar o ferramental 

com que podem contar os governos locais para enfrentar um conjunto de desafios colocados 

no panorama atual para as administrações públicas. Esses desafios, que envolvem itens 

como a identificação de novas fontes de recursos locais, a solução de gargalos sociais e a 

gestão funcional das cidades, envolvem de maneira combinada todos os objetivos 

relacionados aos instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias. 

Dois exemplos desses novos instrumentos alternativos desenvolvidos na região 

merecem um exame mais detalhado. O primeiro deles, o caso das Operações Interligadas no 

Brasil, representando instrumentos desenvolvidos de forma desconectada de uma política 

fundiária mais abrangente, objeto da próxima seção. O segundo, o caso da Participación en 

las Plusvalías  na Colômbia, país cujo histórico singular na América Latina em relação ao 

nosso tema justifica um capítulo específico nessa tese, no qual o processo de concepção e 

desenho do novo instrumento e da política fundiária em que ele está inserido é analisado. 
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4. Novos mecanismos alternativos - uma aproximação a partir das 

Operações Interligadas no Brasil 
 

4.1 Justificando o foco no Brasil e nas Operações Interligadas  

  

A inserção desta seção que tem como objeto específico um instrumento desenvolvido 

e implementado no Brasil, neste capítulo que aborda a experiência latino-americana, tem  

motivações e justificativas a serem explicitadas. 

Em primeiro lugar, a seleção de um instrumento brasileiro é motivada pela 

oportunidade de aplicar e desdobrar em nossa realidade específica conceitos elaborados e 

desenvolvidos de forma mais genérica, facilitando o reconhecimento das relações e 

mediações envolvidas para o leitor brasileiro, e de alguma forma resgatando as origens dessa 

tese, inicialmente planejada para enfocar o caso brasileiro. 

Com essa motivação, a seleção das Operações Interligadas como instrumento a ser 

privilegiado tem várias justificativas. Ele é representativo de um conjunto de instrumentos 

que vem sendo aplicados na América Latina de forma desconectada de uma política 

fundiária urbana compreensiva. Além dos instrumentos vinculados de forma variada à noção 

de transferência de potencial construtivo, essas experiências incluem outras abordagens 

como as Ordenanzas de “excepción” argentinas (Clichevsky, 1996).  

O instrumento também permite ilustrar e atualizar nosso reconhecimento na 

literatura de estudos pontuais e centrados mais em instrumentos específicos que em questões 

mais gerais e com uma visão mais compreensiva. Ademais, ele concretiza de forma clara a 

existência de um distanciamento entre o reconhecimento do tema no plano abstrato e sua 

apropriação em instrumentos operacionais. 

Apesar de recente, o instrumento conhecido no Brasil como “operação interligada” 

apresenta um histórico rico e variado de implementação. Com seu aspecto inovador, trata-se 

de um instrumento de fácil popularização, que além de despertar o interesse tanto por parte 

das administrações locais como do setor imobiliário, materializa uma certa convergência 

aparente entre atuações públicas orientadas por linhas de política e ideológicas distintas. O 

instrumento, ademais, envolve um elemento de “concertação” de interesses dos atores 

urbanos que vem assumindo importância como um ingrediente básico nas decisões de gestão 

territorial urbana. Por essas características, as Operações Interligadas têm sido alvo de 
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debate do planejamento e da gestão urbana e já constam como objeto da literatura específica 

sobre o tema da recuperação de mais-valias fundiárias no Brasil 25. 

As Operações Interligadas são vistas na América Latina como a experiência 

brasileira mais exitosa ou ao menos a mais eloqüente na implementação efetiva da noção de 

recuperação de mais-valias fundiárias 26, contribuindo para situar o país, no imaginário 

latino-americano, entre os que mais avançaram no desenvolvimento do tema na região. A 

fragilidade do instrumento, porém, coloca em cheque essa apreciação.  

Nosso propósito mais específico, ao apresentá-las como elemento ilustrativo de uma 

série de tendências atuais no desenvolvimento do tema da recuperação de mais-valias 

fundiárias na América Latina e dos instrumentos que lhe correspondem, é o de 

complementar as avaliações existentes, examinando o instrumento em relação a uma 

estrutura de análise desenvolvida de modo específico para o nosso tema. Para delinear este 

exemplo concreto de aplicação da estrutura de análise proposta, acompanhamos brevemente 

os principais elementos que definem as condições, motivações e dificuldades presentes no 

percurso de concepção e implementação das Operações Interligadas. 27  

 

 

 

4.2 A criação do novo instrumento: condições e motivações 

 

As Operações Interligadas brasileiras são instrumentos que consistem, de forma 

geral, em autorizações especiais mediante solicitação dos interessados, para a alteração 

pontual de parâmetros da normativa urbanística vigente, com a contrapartida da realização 

ou do pagamento pela provisão de habitação de interesse social ou outros itens urbanos de 

responsabilidade do setor público. 

A idéia das Operações Interligadas foi lançada no governo municipal Jânio Quadros 

na cidade de São Paulo (1986-1988), sendo institucionalizada através da Lei do 

Desfavelamento (1986). Aquele governo, que representava segmentos conservadores da 

sociedade paulistana, tinha como um dos objetivos mais gerais uma renovação funcional e 

                                                 
25 Inclusive dissertações de mestrado apresentadas à FAUUSP. Ver Wilderode, 1994 e Azevedo Netto, 1994. 
26 Em nossa participação em diversos eventos na América Latina associados direta ou indiretamente ao tema a curiosidade 
e o interesse em conhecer especialmente essa experiência brasileira tem sido uma constante. 
27 Esses elementos podem ser confrontados com a Participación en las Plusvalías desenvolvida na Colômbia, instrumento 
que pode ser tomado como representativo de uma outra linha de instrumentos alternativos de recuperação de mais-valias 
fundiárias, que abordamos no próximo capítulo. 
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estética do tecido urbano, com a priorização de investimentos em grandes obras viárias, a 

alavancagem do setor imobiliário e a remoção das favelas das áreas mais bem localizadas 

(Bonduki, 1996).  

O primeiro memorando do prefeito ao secretário de planejamento esclarece a relação 

entre essas duas últimas prioridades: “Solicito providências imediatas para estudar projeto 

que favoreça construções em determinadas áreas desde que o proprietário ofereça 

residências operárias aos ocupantes dessas mesmas áreas.” (memorando de 07 de Janeiro de 

1986, citado em Wilderode, 1995, p.2)  

As Operações Interligadas são instrumentos de recuperação antecipada de mais-

valias fundiárias decorrentes de usos mais intensivos do solo urbano. Para entender a 

inserção e aceitação social dessa lógica que como vimos tem um histórico de rejeição na 

região, é necessário demarcar o contexto sócio-político em que esses instrumentos 

alternativos são elaborados.  

Em primeiro lugar, os proprietários, antigos detentores do poder político/econômico 

sobre o processo imobiliário urbano, e tradicionalmente responsáveis pela apropriação de 

grande parte das valorizações territoriais e pela rejeição aos instrumentos de recuperação de 

parcelas dessas mais-valias, aparentemente encontram-se mais disponíveis em ceder parte 

desse ganho28, aderindo á lógica da racionalidade econômica.  

A cessão de espaço político por parte do setor proprietário é balizada pela presença 

de novos atores no processo imobiliário urbano.  De um lado, há o envolvimento de outros 

atores sociais na defesa da moradia e dos “direitos urbanos” do setor popular. Diversas 

organizações não-governamentais, a igreja, e mesmo grupos de técnicos das prefeituras, 

apoiam a resistência da sociedade organizada a soluções antes tidas como legítimas, e 

inclusive muitas vezes presentes na legislação. O exemplo da remoção de favelados no 

Brasil é típico dessa situação, por envolver diversos atores, inclusive agências 

internacionais. O próprio poder judiciário altera seus procedimentos, exigindo, nos casos de 

remoção, a apresentação de alternativas definitivas para a população desalojada (Bonduki, 

1996) ou encaminhando as questões judiciais para a negociação pela manutenção dos 

ocupantes, contrapondo as necessidades dos ocupantes ao antes intocável direito de 

propriedade (Carvalho, 1991).  

                                                 
28 Conforme Brown and Smolka (1997), a recente implementação de novos instrumentos de recuperação de mais-valias 
fundiárias sinaliza para duas possibilidades: a perda de poder político por parte dos proprietários, ou a perda de importância 
da propriedade da terra como mecanismo de extração de mais-valias. 
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Do outro lado, o capital imobiliário também se transforma, e se organiza, passando a 

ser dominado pelo capital financeiro nacional e internacional. Há um direcionamento 

incisivo de tais setores para os empreendimentos imobiliários, ampliando o volume de 

recursos para o setor. Os fundos de pensão brasileiros, que canalizam cerca de 25% de seus 

ativos para esse mercado, realizam investimentos da ordem de US$ 10 bilhões em quinze 

anos, a partir de 1977 (Melo, 1996). Diante da possibilidade da entrada de importantes 

recursos, o setor da construção civil também se mobiliza, enfrentando ou negociando 

direitos seculares dos proprietários.  

O apoio do setor imobiliário à criação de novos instrumentos, ou à normatização de 

práticas que facilitam a recuperação de mais-valias fundiárias, teria vários objetivos 

concorrentes. Primeiramente, pode haver o interesse em liberar o mercado, ou, melhor 

dizendo, normatizar a mercantilização da liberdade do mercado. Tendencialmente, esses 

novos instrumentos alternativos têm um caráter menor de regulamentação, e uma função 

mais importante como mecanismos facilitadores do funcionamento do mercado.  

É relevante destacar que esses novos instrumentos, em geral, só se aplicam a partir 

de uma iniciativa do proprietário ou empreendedor, ou a contrapartida financeira é 

postergada até o momento que se evidencie tal iniciativa, seja pela transferência do domínio 

ou pelo desenvolvimento de projeto na área em questão.29  

Em segundo lugar, no caso dos instrumentos que seguem a linha de orientação 

pontual e fragmentada das Operações Interligadas, trata-se de conferir maior agilidade ao 

processo imobiliário, e escapar ao relativo engessamento ditado pelo papel regulador do 

poder público. No caso em questão, alterações mais gerais da legislação de zoneamento 

dependiam da aprovação de dois terços da Câmara Municipal legislativa, que o governo não 

detinha. Quanto às alterações pontuais oficiosas do zoneamento, uma prática antes 

recorrente, aparentemente deixam de ser convenientes, seja por passarem a contar com 

maiores dificuldades políticas, ou por serem demasiado morosas. 

Há que se observar, entretanto, que a solução que o novo instrumento proporciona  

não passa pela utilização de normas genéricas 30. Ao contrário, toma força o critério da 

                                                 
29 Esta característica não é limitada aos instrumentos alternativos de utilização pontual; ela também está presente em novos 
instrumentos mais compreensivos e inseridos em uma política fundiária, como no desenho do solo criado brasileiro e na 
participación en las plusvalías na Colômbia.  
30 Um exemplo dessas normas genéricas seria a fixação de um percentual único de acréscimo construtivo, como no caso 
dos bônus de densidade (density bonus) utilizados em cidades americanas. Vale mencionar que o precedente dessa fixação 
de um percentual de acréscimo já existia na legislação em São Paulo para o caso da Transferência de Potencial Construtivo 
por motivo de preservação de áreas históricas, dispositivo criado em 1984 (Freitas, 1995).  
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negociação, e institucionalizam-se as fórmulas negociadas, como na definição dos 

parâmetros reguladores dos direitos de construção, ou a possibilidade da compra direta 

desses direitos.  

Se estas fórmulas podem impulsionar a recuperação de mais-valias pelo setor 

público, para alguns analistas elas em certa medida apenas redirecionam recursos que já 

estariam disponíveis por parte de proprietários/empreendedores. Esta interpretação tem 

como base o reconhecimento de que as saídas que sempre existiram para solucionar as 

restrições aos empreendimentos, via corrupção ou negociação de interesses, já configuravam 

a cessão, direta ou indireta, de uma parcela das mais-valias geradas, que no entanto via de 

regra não retornavam à coletividade. 

Neste contexto, as Operações Interligadas, ao vincular o incentivo à criação de mais-

valias fundiárias à sua recuperação parcial para programas sociais, são implementadas como 

uma solução engenhosa que permite a um só tempo desobstruir a atuação do setor 

imobiliário e conferir uma certa legitimidade social à atuação do governo. 

 

4.3 A transformação do instrumento: interpretação alternativa da legislação 

 

Em 1988, o Partido dos Trabalhadores vence as eleições municipais, e dentro do seu 

programa de governo busca as alternativas para uma nova aproximação à questão da 

recuperação de mais-valias fundiárias urbanas. 

Com relação a Contribuição de Melhoria, não se manifestam iniciativas daquele 

governo para o desenvolvimento e implementação do instrumento. Além das já apontadas 

ambigüidades presentes, poderiam ser ainda apontados para justificar o seu não 

aproveitamento a ausência de agilidade e flexibilidade então necessárias, o indesejável 

espaço de irresolução legal, e a não garantia da redistributividade dos recursos arrecadados. 

No campo dos instrumentos para a obtenção de recursos não-orçamentários, o 

instrumento  inicialmente programado para funcionar como carro-chefe daquela 

administração era o Solo Criado, pelo qual pretendia-se, “através de um coeficiente de 

aproveitamento único (mínimo) para a cidade, vender o direito de construir até o limite de 

coeficiente (máximo) calculado em relação ao potencial de utilização da infra-estrutura e do 

sistema viário; isso significa reverter a lógica da apropriação privada dos benefícios 

produzidos socialmente” (Rolnik et al, 1990). A idéia não era nova, vinha sendo elaborada 

desde a segunda metade dos anos 70, e tanto suas implicações legais como sua 
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constitucionalidade estavam delineadas por juristas renomados (Carta do Embu, 1976). Mas 

o instrumento do Solo Criado, motivo dos mais intensos debates, estudos de impactos, 

defesas e críticas, não foi aprovado pela Câmara Municipal, levando a uma reorientação dos 

esforços da administração. 

Foi nesse quadro que as atenções se voltaram para as Operações Interligadas, 

operacionalizadas a partir da citada Lei do Desfavelamento, criada na gestão anterior. A 

legislação regulamentava a recuperação de uma parcela da valorização do terreno, 

decorrente de alterações urbanísticas necessárias à realização do projeto apresentado pelo 

empreendedor, estabelecendo a destinação exclusiva dos recursos arrecadados para 

habitações de interesse social.  

O Partido dos Trabalhadores havia sido o maior opositor do instrumento, que 

entendia como destinado a gerar recursos para a remoção de favelados das áreas centrais, e 

que via como mais uma das recorrentes iniciativas de favorecimento à promoção imobiliária 

e às elites, com o consequente aumento da segregação sócio-espacial.  

Por outro lado, ao assumir o poder, o governo via-se premido a gerar recursos 

alternativos para as políticas sociais. Com a derrota do projeto do Solo Criado, a 

administração, adotando uma linha pragmática, apresentou um projeto de alteração da 

legislação em vigor, visando o seu aproveitamento. Este projeto, porém, também foi 

rejeitado pelo legislativo. Diante da falta de alternativas, o governo decidiu-se então pela 

utilização do instrumento. A forma como ele foi aproveitado é descrita pelo então 

superintendente de Habitação Popular do município, que conta “de como se transformou um 

instrumento do mal num expediente para viabilizar uma nova política habitacional” 

(Bonduki, 1996).  

Não sendo viável a alteração formal dos conceitos e normas envolvidas na 

legislação, essa alteração foi viabilizada no âmbito da prática política, sendo dada uma nova 

interpretação aos conceitos e objetivos inseridos na lei, e sendo alteradas as formas 

concretas de utilização do instrumento. Estabeleceu-se uma nova concepção para o conceito 

de “desfavelamento”. O termo, antes identificado com a remoção de populações faveladas 

para conjuntos habitacionais nas áreas periféricas, passa a ser entendido seja como 

desfavelamento sem remoção, ou como a transferência de populações para conjuntos 

habitacionais situados nas proximidades da favela existente. O objeto de interesse, que então 

eram as áreas com alto potencial de valorização, passa a ser a própria população ocupante. 
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Em termos gerais, o instrumento busca assumir uma dimensão sócio-espacial para o objetivo 

redistributivo. 

 

4.4 Os limites de uma interpretação alternativa 

 

As Operações Interligadas, depois de bastante utilizadas na administração progressita 

do Partido dos Trabalhadores, voltaram a ser implementadas na administração conservadora 

seguinte (Paulo Maluf). Naturalmente, o instrumento passou por uma re-interpretação antes 

de ser aproveitado, o que coloca de imediato um evidente limite na interpretação alternativa 

impulsionada pelo governo anterior. Mas, mais que isso, a utilização do instrumento pelo 

governo progressista teve o papel de conferir às Operações Interligadas um lugar  

privilegiado nas opções de diversos outros governos municipais por novos instrumentos de 

gestão urbana. 

O instrumento tem sido proposto em diferentes partes do país, em distintas versões. 

Os critérios estabelecidos para as alterações pontuais dos parâmetros de uso e densidades 

variam desde os mais técnicos como a vinculação à infra-estrutura disponível, caso de 

Campinas (Semeghini, 1996)31, até os mais subjetivos como a “harmonia urbanística”, caso 

do Rio de Janeiro (Compans e Oliveira, 1996). Essa apropriação variada muitas vezes 

obscurece os reais objetivos da utilização do instrumento.  

Além disso, sua adoção em São Paulo popularizou em todo o país uma forma de 

obter recursos a partir do processo imobiliário sem modificações mais profundas na 

apropriação privada de mais-valias fundiárias acumuladas, que alternativamente poderiam 

ser impulsionadas seja pela implementação de instrumentos mais compreensivos como o 

solo criado ou pelo aprimoramento de instrumentos tradicionais como o imposto predial. 

Ademais das críticas que se referem a essas variadas formas como o instrumento é 

apropriado, sua implementação em São Paulo, e nas cidades que buscaram seguir mais de 

perto os critérios estabelecidos naquele caso, tem sido alvo de severas críticas (Cardoso et 

al., 1997). O instrumento, entendido por alguns como um “balão de ensaio do solo criado” 

(Bonduki, 1996; Azevedo Netto, 1997), é por outros interpretado como um “arremedo do 

solo criado” (Silva, 1996). Seu histórico, desde uma perspectiva progressista, expõe os 

                                                 
31 Em Campinas, o instrumento mescla noções do solo criado, como é denominado oficialmente, com critérios das 
Operações Interligadas. 
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limites do pragmatismo, das soluções negociadas, e até o da nova interpretação dada à 

flexibilização, antes uma das bandeiras das orientações mais progressistas. 

A utilização do instrumento pela administração progressista em São Paulo, na 

verdade, deve ser situada no marco das limitações e necessidades colocadas à sua atuação. 

Situá-la nesse marco pode não ser suficiente para justificar essa atuação, mas auxilia no seu 

entendimento. Esse entendimento passa, por exemplo, pelo reconhecimento de que boa parte 

da viabilização da política urbana passa pela aprovação do legislativo municipal, onde essa 

administração não detinha maioria, o que limitava as margens de manobra de que 

dispunham.  

A negociação, a agilização e o pragmatismo que as Operações Interligadas 

representam são na verdade uma opção política baseada mais na oportunidade 32 que na 

lógica. Várias seriam as justificativas internas para essa forma de atuação: em primeiro 

lugar, tratar-se-ia de aproveitar ao máximo o momento histórico, criando precedentes e 

sedimentando idéias. Ao mesmo tempo, estaria respondendo à prioridade de atender  

satisfatoriamente às urgências dos grupos populares, ansiosos por terem suas antigas 

reivindicações levadas em conta. Além disso, na avaliação dessas motivações, não podem 

ser desconsideradas as dificuldades de passar da teoria à prática (Abers, 1996), ou seja, do 

ideal ao real, e ainda pode haver a orientação de trabalhar com os limites do possível 

(Smolka, 1994), porém avançando em relação à situação anterior. 

 

 

4.5 Elementos complementares de avaliação 

 

De modo a complementar o exame dos limites das Operações Interligadas como 

opção política, um ponto já avançado na literatura crítica, apresentamos a seguir uma breve 

avaliação do instrumento segundo sua inserção no tema da recuperação de mais-valias 

fundiárias e seus objetivos, conforme a estrutura de análise apresentada nos Capítulos II e 

III. 

Em primeiro lugar, em relação à tipologia que estabelecemos, podemos situar as 

Operações Interligadas como instrumento para a recuperação de uma parcela das mais-valias 

                                                 
32 Que também pode ser entendida como oportunismo. 
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fundiárias urbanas decorrentes da atuação do poder público na regulação urbanística. A 

lógica dessa recuperação, no entanto, é estruturada às avessas.  

A lógica que usualmente justifica a consideração desses instrumentos é a de que 

decorrem, das decisões administrativas relativas às alterações da normativa urbanística, 

mais-valias fundiárias que em nome de um princípio distributivo devem ser (parcialmente) 

recuperadas. Nesta lógica, essas decisões mantêm uma relativa autonomia, embora possam 

(e devam) incorporar o potencial de mais-valias decorrentes como um dos elementos 

orientadores dessas decisões. No caso das Operações Interligadas, porém, essa relação é 

invertida de forma oportunista, e o potencial de mais-valias decorrentes passa a ser o 

elemento impulsionador das decisões de alteração da normativa urbanística.  

Pode ser argumentado que o poder de decisão do setor público é garantido pela sua 

independência em negar as alterações solicitadas pelos incorporadores imobiliários, caso 

não sejam de interesse público. Este argumento, no entanto, deve ser qualificado à luz da 

situação latino-americana que pode ser caricaturada pela indigência de recursos municipais, 

situação que incide sobre aquela independência, reduzindo suas margens. 

Nessas decisões de alterações urbanísticas, não podem ser desconsiderados os 

impactos dos empreendimentos, envolvendo desde aspectos físicos como as áreas de 

permeabilização do solo até os que incidem sobre o ambiente urbano em que estão inseridos. 

Uma questão que surge nas avaliações dessas propostas de alteração e dos impactos 

esperados é a de uma definição clara do que é e do que não é negociável.  

 

Nesse sentido, transparecem os limites da incorporação de critérios de mercado nas 

decisões do planejamento urbano e urbanístico. 33

Por suas características de negociação e flexibilização da regulação urbanística, o 

objetivo de controle (ou gestão) do uso do solo, ao qual o instrumento estaria associado, 

deve ser relativizado. Em primeiro lugar,  porque a base do instrumento é o relaxamento das 

normas. Embora em tese este relaxamento possa ser realizado com a manutenção de um 

controle global das alterações e seus impactos, a agilização que caracteriza o instrumento 

impede, na prática, que esse controle seja efetivo (Cardoso et al., 1997).  

                                                 
33 Além da referência mais geral à distribuição sócio-espacial de usos e funções urbanas, consideramos aqui certos 
parâmetros relativos a condições como a habitabilidade. Um exemplo simplório mas representativo dos limites da 
subordinação do planejameneto urbanístico a critérios de mercado pode ser visualizado na consideração de parâmetros 
como a aeração e a insolação.     
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Em segundo lugar, porque apesar da existência, por vezes, de normas que definem 

onde essas alterações são possíveis, as localizações dos empreendimentos em que são 

propostas as alterações são definidas por iniciativa do empreendedor e não do poder público. 

Em terceiro lugar, do mesmo modo, porque em última análise cabe ao empreendedor propor 

quais são as alterações desejadas.  

Assim, se pensamos em um conjunto dessas alterações ocorrendo simultaneamente 

em diversos pontos do espaço urbano, vemos que é difícil visualizá-las em uma situação de 

manutenção do controle sobre a dinâmica da configuração espacial da cidade pelo poder 

público. A situação de descontrole que pode se configurar tende a tornar-se mais grave se 

consideramos a utilização do instrumento de forma continuada.  

Há que se considerar ainda que essas alterações pontuais e diferenciadas não 

permitem um controle visual (um elemento do controle social) da dinâmica espacial das 

áreas por parte da população. A ausência de transparência desses processos é um item que 

deve ser considerado com atenção. Ademais, a concretização desses empreendimentos pode 

funcionar como sinalizador para outros proprietários e/ou empreendedores de novas 

possibilidades de uso de seus terrenos, afetando o gradiente de preços fundiários da cidade. 

Quanto ao objetivo da arrecadação, que assume importância na consideração do 

instrumento por governos locais, deve também ser qualificado. No plano mais abstrato, 

argumenta-se que os recursos podem ser menos volumosos do que se supõe, dependendo do 

nível da atividade imobiliária e da relativa rigidez dos códigos normativos vigentes. Como o 

instrumento incide somente sobre os novos empreendimentos, a capacidade de mobilização 

de recursos deve ser relativizada.  

Um ponto a destacar é o de que as Operações Interligadas geram recursos extra-

orçamentários que, ao contrário do imposto predial e outros impostos sobre a propriedade 

imóvel, podem ser destinados a finalidades específicas. É usual, no desenho do instrumento, 

a vinculação dos recursos arrecadados a fundos municipais de urbanização e/ou de interesse 

social, o que conferiria a esses instrumentos um caráter redistributivo. Mas a constituição 

desses fundos tem defensores e críticos (Silva, 1996), pois embora eles ofereçam as 

condições para uma redistribuição efetiva de recursos públicos, sua existência não garante 

essa redistribuição, podendo até mesmo vir a acobertar uma distribuição mais regressiva dos 

recursos.  

Eles podem ser apoiados tanto por possibilitarem uma gestão mais transparente dos 

recursos como pela garantia da destinação de recursos para finalidades sociais. Para seus 
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críticos, são vários os elementos a considerar. Em primeiro lugar, a transparência na gestão 

desses fundos depende das suas regras de funcionamento, e das possibilidades de controle 

social da gestão dos recursos. Conforme essas regras, há também que se considerar que eles 

podem acabar sendo parcialmente consumidos por gastos suplementares administrativos e 

de pessoal, servindo mais para a alocação de cargos burocráticos privilegiados que para 

qualquer outro propósito.  

Outro ponto importante é o de que não há garantia de que com eles seja ampliada a 

destinação de recursos para fins sociais, pois eles podem na verdade desonerar os 

orçamentos municipais dessas rubricas. Este ponto relaciona-se com o potencial 

redistributivo desses instrumentos, que como vimos é algo que envolve os três momentos da 

atuação pública (antes, durante e depois) incluídos na recuperação de mais-valias fundiárias. 

Sendo fundamentalmente centrados na obtenção de recursos financeiros (Silva, 

1996), o objetivo redistributivo é em geral abordado na implementação desses instrumentos 

unicamente do ponto de vista monetário, ou seja, da quantidade de recursos originados, 

sendo desconsiderada, sob esta ótica, uma contabilização da dimensão sócio-espacial da 

questão. A prioridade do instrumento é a de obter recursos do processo imobiliário para 

serem redistribuídos, mas o método utilizado é o de promover a ampliação das diferenças 

intra-urbanas, para que uma parcela delas possa ser transferida aos mais necessitados. O 

aspecto da segregação sócio-espacial, tão importante na realidade latino-americana, é 

secundarizado. Esses instrumentos, se têm a possibilidade de resolver ou remediar 

problemas mais imediatos, acabam, via de regra, por gerar uma série de novos problemas. 

Um exame de seus potenciais impactos evidencia os limites do instrumento em reduzir as 

condições de desigualdade que caracterizam o processo de urbanização latino-americana, 

ainda que genuinamente concebidos ou aplicados com esse propósito. 

As Operações Interligadas são, enfim, um exemplo claro de instrumentos 

alternativos criados de forma emergencial e desconectada de uma política fundiária urbana 

mais compreensiva. Sua implementação ilustra um arranjo institucional que é uma expressão 

do quadro político-institucional latino-americano. Nesse quadro, o instrumento representa 

uma série de iniciativas que têm como conseqüência (desejada ou não) contribuir para 

obstaculizar a realização de alterações mais consistentes e mais sustentáveis, invertendo as 

prioridades dos sistemas de tributação e controle do uso do solo urbano, além de inibir a 
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implementação de outros instrumentos legalmente instituídos34.  Como instrumento capaz 

de ser transmutado para servir a políticas urbanas baseadas em objetivos distintos, ele insere 

no reconhecimento e na apropriação do tema da recuperação de mais-valias fundiárias 

urbanas elementos que contribuem para confundir e fragilizar o tema.35    

 

 

5. Revisitando as avaliações sobre a Contribuição de Melhoria  
 

5.1 Contribuição de melhoria na América Latina: essencial ou emergencial? 

 

Sendo essas contribuições capazes de representar o desenvolvimento histórico do 

tema da recuperação de mais-valias fundiárias na região, e estando o instrumento definido 

no marco legal da maioria dos países, entendemos que o avanço do tema na América Latina 

passa necessariamente por um exame que permita situar de maneira mais explícita os 

argumentos de defesa e de rejeição desse instrumento.  

Este exame é necessário por duas razões principais. Em primeiro lugar, para permitir 

uma superação da redução do tema a esse instrumento, sem que seja preciso recorrer ao 

expediente de desconhecer a existência da legislação. Em segundo lugar, para permitir situar 

com mais clareza se o instrumento pode desempenhar algum papel no desenvolvimento atual 

do tema, e para melhor informar as avaliações de como aproveitá-lo.36

Para realizar esse exame, recorremos mais uma vez às avaliações que advogam a 

implementação da contribuição de melhoria, analisadas no Capítulo I sob a ótica da 

debilidade na implementação. Os argumentos de defesa podem ser grosso modo divididos 

entre aqueles tomam o instrumento como solução emergencial e os que o consideram como 

essencial. O tratamento dado a esses dois blocos é distinto. No primeiro caso, apenas 

apresentamos as principais justificativas que orientam esse entendimento, na medida em que 

a consideração da contribuição de melhoria como solução emergencial é algo que remete a 

                                                 
34 No caso do Brasil, além do Solo Criado, existente nas legislações de diversos municípios, nos referimos às dificuldades 
criadas em relação a outros instrumentos definidos localmente, como reportado por Ancona (1996) para o caso da 
“transferência do potencial construtivo por motivo de preservação”, regulamentada em São Paulo. 
35 Os recentes debates impulsionados em diversas prefeituras, inclusive as do PT, sobre o instrumento, ilustram as 
dificuldades dos administradores locais na apropriação do tema. Um exemplo desses debates é o do Seminário realizado 
em Santo André, São Paulo, pela administração petista, em abril de 1998, que teve como um de seus objetivos explícitos 
aprimorar o entendimento dos custos e benefícios das Operações Interligadas. (Klink, 1998, p.5) 
36 A existência desses instrumentos no marco legal recomenda essa consideração. Mesmo na Colômbia, essa é uma grande 
questão ainda em aberto. 
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cada caso particular e cada realidade histórica específica. A relevância desses argumentos é 

estabelecida pela sua contraposição ao entendimento da contribuição de melhoria como 

tributo essencial. Este segundo caso, em que é possível avançar em um nível intermediário 

de abstração, é examinado em maior detalhe, pois é em torno dele que são construídas as 

explicações para a rejeição ao tributo na América Latina, que tomamos como elemento-

chave a deslindar para uma compreensão mais abrangente das questões envolvidas no 

desenvolvimento de nosso tema na região. 

 

A contribuição de melhoria como instrumento emergencial 

A argumentação de defesa da contribuição de melhoria como instrumento 

emergencial toma como base a debilidade do imposto predial na região. O argumento de 

Doebele (1977), capaz de representar essa corrente, é centrado nessa idéia.37  Em sua 

avaliação do caso da Colômbia, Doebele defende a consideração, por outros países, da 

experiência colombiana com o instrumento. Esta recomendação é vinculada aos obstáculos 

políticos colocados para a obtenção de recursos com a cobrança do imposto predial, e aos 

colocados à implementação de qualquer novo tributo de recuperação de mais-valias 

fundiárias. Em suas conclusões, o autor coloca sua aproximação ao tema: “Se este é ou não 

o meio mais adequado de recuperar a valorização é uma grande questão. Entretanto, este 

meio pode ser valioso como uma ferramenta prática para outros países que possam achá-la 

apropriada às suas necessidades.” (p.83, grifo nosso) 

Para Doebele e outros autores que a ele se alinham, então, a contribuição de melhoria 

pode ser útil em um papel coadjuvante ao do imposto predial, e ainda assim na situação 

específica em que através do imposto predial não se logre obter a quantidade de recursos 

necessários para o financiamento do desenvolvimento urbano. Um argumento complementar 

ao de Doebele na defesa do uso da contribuição de melhoria na América Latina seria o da 

existência, na região, de uma carga tributária regressiva  na forma como o imposto predial é 

aplicado. 

A regressividade ou progressividade dos tributos imobiliários, e em particular do 

imposto predial, é uma questão econômica bastante complexa, que permanece na pauta do 

                                                 
37 Para maiores detalhes, ver seção específica de análise do argumento de Doebele no capítulo referente às debilidades na 
implementação de instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias na América Latina. 



 186

debate internacional.38  Woolery (1989), avaliando os princípios e a prática do imposto 

predial do ponto de vista da administração do tributo, considera a sua incidência e  

regressividade como “mistérios conjugados e rodeados de incerteza” (p.39), referindo-se aos 

diferentes resultados obtidos por estudos aparentemente similares, e credenciando essas 

divergências às diferentes premissas e métodos de medição daqueles estudos. 

Sendo a regressividade entendida em geral como a situação em que a carga do 

imposto como um percentual da renda (rendimento) é maior para proprietários de baixa-

renda que para proprietários de alta-renda (Ladd, 1998), isto é, a situação em que a carga do 

imposto decresce com o aumento da renda (rendimento), e o imposto predial um tributo que 

tem como base o valor fiscal das propriedades, o reconhecimento de uma regressividade 

passa primeiramente pela relação existente entre a distribuição da renda (rendimento) 

familiar e a distribuição do valor das propriedades. 

Ademais, nas análises empíricas sobre a distribuição da carga tributária do imposto 

predial, não são neutros tanto fatores do próprio desenho do tributo em cada localidade - por 

exemplo, a proporção da parcela do imposto que recai sobre a terra propriamente dita em 

relação à parcela que recai sobre as construções e melhoramentos existentes, como outras 

variáveis relativas ao ambiente construído e à normativa de usos e ocupação do solo. 

O próprio Shoup reconhece as dificuldades em lidar com a questão, e em seu ponto 

intitulado “a contribuição de melhoria é regressiva ?” (1994), que abordamos no Capítulo I, 

restringe a questão ao ponto específico da diferença entre os critérios que formam a base de 

cobrança destes tributos. Shoup, mesmo considerando que os mais pobres tendem a viver 

nas propriedades menos valorizadas, argumenta que embora possa parecer que famílias de 

baixa-renda seriam prejudicadas pelo maior peso fiscal em um tributo que ignora a 

capacidade de pagamento, não está dada a regressividade da contribuição de melhoria 

quando comparada ao imposto predial local, já que no caso da contribuição de melhoria a 

carga tributária sobre o rendimento corrente não é a única medida da capacidade de 

pagamento do contribuinte. 

A lógica do argumento dos defensores da contribuição de melhoria, nesse caso, é 

clara: embora o imposto predial seja baseado na capacidade de pagamento dos contribuintes, 

e em teoria possua um potencial progressivo, entendido este como a capacidade de colaborar 

                                                 
38 Helen Ladd, em Local Government Tax and Land Use Policies in the United States (1998), inclui a questão “O imposto 
predial é regressivo?” como uma das controvérsias teóricas do tema “Terra e Tributação”, apresentando diferentes linhas 
de argumentação que explicariam a regressividade ou a progressividade do tributo.     
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para a redução das disparidades de renda e riqueza, na prática não está dada a sua 

progressividade, que depende das condições e formas concretas pelas quais o imposto é 

aplicado. 

Este argumento não é desprovido de razão, pois existem na América Latina 

evidências de que tanto as condições básicas como as formas concretas de aplicação 

contribuem para tornar o imposto predial regressivo.  

Quanto às formas concretas de aplicação do imposto predial, existem estudos que  

evidenciam a sua regressividade em diferentes situações. No Brasil, por exemplo, o 

reconhecido trabalho de Lima (1977) em São Paulo explica como ela ocorre em virtude de 

uma série de iniqüidades administrativas, e o estudo de Leal (1990) do caso do Rio de 

Janeiro demonstra uma situação na qual o valor considerado para o cálculo do imposto 

predial decresce com o aumento do preço de mercado (transacionado) dos imóveis.  

Com relação às condições básicas a partir das quais o imposto predial é aplicado, há 

que se levar em conta a discrepância existente na região entre o valor da terra urbanizada e 

os níveis de rendimento da maioria da população.  

Por um lado, em virtude de fatores como a limitada tributação sobre a propriedade da 

terra e a escassez de terra urbana servida de infra-estrutura, a terra urbana é supervalorizada 

na região. Segundo pesquisas recentes em diferentes cidades latino-americanas, o preço do 

metro quadrado de terra servida de infra-estrutura nas periferias urbanas oscila entre 75 e 

150 dólares (Smolka, 1998), sendo mais caro que o preço de terras em condições similares 

nos Estados Unidos.39  

Considerando o baixo nível de rendimento da maior parte da população, e a 

acentuada concentração de riqueza que atinge inclusive as cidades mais importantes da 

região40, a carga do imposto predial, que é aplicado com base no valor da propriedade, acaba 

recaindo com peso desproporcionadamente grande para os proprietários de menores 

rendimentos, tornando a aplicação do imposto predial tendencialmente regressiva. Para 

contra-arrestar esta tendência, o desenho do imposto predial deveria incorporar critérios de 

progressividade específicos, de modo a compensar a discrepância entre os baixos níveis de 

                                                 
39 Em apresentação no 2o. Seminário sobre Politicas e Instrumentos de Solo para o Proriente, em Setembro de 1997, em 
Toluca, México, Ignácio Barragán, consultor da Urbidata, reporta como resultado do levantamento de preços da terra, que 
os preços da terra em Monterey, no México, são muito superiores aos encontrados em cidades americanas que competem 
com ela na localização de empreendimentos imobiliários, como em Houston, nos Estados Unidos. Barragán atribui essas 
diferenças aos processos de especulação passiva que regem a oferta de terras nas cidades mexicanas.     
40 O diagnóstico São Paulo:Crise e Mudança apresenta dados representativos para a Região Metropolitana de São Paulo, 
onde, apesar da liderança no processo de acumulação brasileiro, o rendimento familiar é calculado em  290 dólares em 
1987 e os 10% mais ricos auferem 30% do total da renda (Rolnik et al.,1990, p.52). 
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rendimento e os altos valores das propriedades, o que não parece ocorrer com a devida 

frequência. 

Assim, uma carga tributária regressiva na aplicação do imposto predial pode 

contribuir para a consideração da contribuição de melhoria como instrumento capaz de 

alterar esta situação, reduzindo ou ao menos não ampliando as iniquidades do sistema 

tributário de base imobiliária, já que se trata de um tributo proporcional aos benefícios 

auferidos. Mais uma vez, a interpretação seria a de que a contribuição de melhoria poderia 

funcionar como alternativa ou como tributo complementar naquelas situações em que o 

imposto predial não esteja cumprindo seus objetivos esperados. 

Em resumo, esses argumentos contribuem para justificar a introdução e até a 

permanência da contribuição de melhoria nos corpos tributários da maioria dos países latino-

americanos, por razões diferentes das que preconizam uma liberalização do mercado de 

terras. Seja porque a arrecadação com o imposto predial é percebida como estruturalmente 

baixa ou insuficiente, seja porque apesar de ser teoricamente um tributo progressivo, as 

condições concretas de aplicação do imposto predial geram situações de regressividade, 

essas constatações introduzem um elemento de sustentação da defesa da contribuição de 

melhoria como tributo complementar ao sistema tributário de base imobiliária. 

 

 

Contribuição de melhoria como instrumento essencial e sua rejeição 

A linha de argumentação apresentada se distancia daquela proposta por autores como 

Macon e Merino Mañon (1977), para quem o instrumento seria essencial para uma maior 

equidade tributária na região: “A sugestão de introduzir um sistema de contribuição de 

melhoria não se refere ao nível da carga tributária mas basicamente a uma questão de 

distribuição dessa carga tributária. … Onde o imposto predial produz os recursos 

necessários, a ação recomendada é a de reduzir a alíquota do imposto predial e acrescentar a 

contribuição de melhoria, evitando assim a situação na qual todos os contribuintes paguem 

por incrementos no valor de propriedades obtidos através de benefícios diferenciais.” (1977, 

p.113, grifo nosso)    

O argumento defende a implementação da contribuição de melhoria como 

instrumento a ser privilegiado no financiamento de investimentos públicos, por ser este um 

tributo que tem como base o critério do benefício, e que permite que aquele que mais se 

beneficiou arque com maiores custos relativos, na proporção do benefício recebido. O 
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instrumento, nessa visão, seria mais adequado e tornaria mais equânime o sistema tributário 

de base imobiliária que a do financiamento desses investimentos públicos pelo imposto 

predial, que tem como base a capacidade de pagamento dos contribuintes. A penetração 

desse argumento na região latino-americana contribui para justificar a existência desses 

instrumentos nos corpos legislativos e tributários da maioria dos países. 

Apesar das vantagens que sob essa ótica são atribuídas à contribuição de melhoria,  

os analistas encontram uma situação, na América Latina, em que a implementação da 

contribuição de melhoria é muito débil. Ao avaliar essa debilidade, os analistas concentram 

seus esforços nas explicações das dificuldades encontradas para o uso do tributo por parte 

das populações mais pobres. Entre as dificuldades apontadas, recairia de forma 

especialmente intensa sobre os pobres na América Latina a ausência de liquidez dessas 

populações para custear investimentos públicos que lhes beneficiem (Shoup, 1994). Outras 

dificuldades estariam relacionadas aos obstáculos enfrentados pelos pobres para o acesso à 

propriedade legal. Macon e Merino Mañon reconhecem esse problema em suas 

recomendações das considerações necessárias para impulsionar o uso do instrumento nesses 

países: “A existência de formas precárias de propriedade, comum nos países latino-

americanos, sugere que o conceito de propriedade deve ser ampliado para incluir todos 

aqueles que têm alguma forma de direito de propriedade sobre os imóveis beneficiados. Este 

é o caso de promitentes compradores, pessoas que têm direito de uso sobre a propriedade, 

promotores imobiliários, ejidatarios, e pessoas que têm direitos relativos ou condicionados 

sobre as propriedades.” (1977, p.91) 

A essas dificuldades, que analisamos e qualificamos no Capítulo I, somam-se os 

sinais de uma forte rejeição ao uso do instrumento pelos setores mais ricos das populações. 

Esta rejeição é identificada consensualmente nos estudos de analistas estrangeiros e 

nacionais. A debilidade resultante é então realçada pontualmente pela frustração de diversas 

tentativas de implementação da contribuição de melhoria ou mecanismos similares, a partir 

da mobilização dos ricos.  

A explicação mais imediata para essa rejeição é a de que os ricos são contra qualquer 

tributação à sua riqueza, e em nossas sociedades de base patrimonial em que a riqueza está 

fortemente associada à propriedade imobiliária os ricos rejeitam fortemente a tributação de 

base imobiliária. Segundo esse entendimento, então, a situação de debilidade na 

implementação da contribuição de melhoria pode ser entendida resumidamente como uma 
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confluência de dois fatores: os pobres querem mas não podem contar com a contribuição de 

melhoria, enquanto os ricos podem mas não querem que o instrumento seja implementado. 

Em resumo, a contribuição de melhoria seria uma opção mais progressiva de 

tributação imobiliária, o que justificaria sua permanente rejeição por parte dos setores mais 

ricos, e por serem esses setores politicamente mais influentes estariam explicadas as 

frustrações nas tentativas de implementação do tributo na região.  

Entendemos que essa visão da situação latino-americana de rejeição da contribuição 

de melhoria é inadequada ou pelo menos incompleta, representando uma visão parcial da 

realidade, que torna obscuras as mediações existentes e que introduz importantes 

ambigüidades na interpretação da evolução do nosso tema na região. Vejamos alguns 

elementos que sustentam nosso entendimento, que acreditamos que permitem uma visão 

mais completa dessa realidade 41. 

 

 

 

5.2   Para entender a persistente rejeição à contribuição de melhoria  na 

América Latina  

 

Para questionar a explicação imediata da rejeição por parte dos ricos, cabe voltar ao 

argumento de Shoup (1994) analisado no Capítulo I. Se a contribuição de melhoria tem 

como objeto, em seu desenho na América Latina, investimentos públicos cujos custos são 

geralmente inferiores à valorização que eles originam, e sendo muito escassos os recursos 

para esses investimentos, os ricos, em teoria, também deveriam estar interessados em 

incentivar o uso desse instrumento. É importante destacar que dadas as suas características 

na região, a contribuição de melhoria latino-americana não oferece as mesmas condições de 

resistência para os proprietários que outros tributos imobiliários. 

Vários argumentos complementares podem ser levantados para justificar essa 

posição negativa por parte dos ricos. Eles também podem argumentar, como os pobres, que 

a valorização é apenas potencial e que não lhes oferece a liquidez necessária para custear as 

obras públicas. Eles podem optar por não aderir a qualquer iniciativa que possa abrir o 

caminho para uma tributação mais efetiva das mais-valias fundiárias, que venha a lhes ser 

                                                 
41 Salientamos que os elementos que apresentamos têm como objetivo questionar a lógica dos argumentos usuais, e que por 
essa razão, nos utilizamos da mesma apropriação restrita da realidade como um conjunto de “ricos” e  “pobres”. 
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prejudicial no futuro. Podem também levantar os problemas técnicos da implantação de um 

novo e adicional mecanismo tributário, colocando em dúvida sua eficácia em produzir os 

resultados esperados.  

O conjunto desses argumentos pode ser identificado como uma posição de “rejeição 

ao novo”, ou seja, uma posição conservadora de resistência em alterar práticas consolidadas 

e previsíveis. Essa posição conservadora, porém, embora permita explicar uma situação 

histórica de debilidade no desenvolvimento de instrumentos de recuperação de mais-valias 

fundiárias na região, perde força com o desenvolvimento capitalista da região, e as tentativas 

de introdução da contribuição de melhoria e tributos similares nos diversos países 

evidenciam em parte os embates que surgem no interior do setor hegemônico política e 

economicamente. 

Com o desenvolvimento capitalista, a atuação dos proprietários na região passa a ser 

regida pela lógica econômica, e embora permaneça a rejeição aos tributos imobiliários em 

geral, a contribuição de melhoria, desde que respeitados certos parâmetros que garantam a 

apropriação de um excedente, passa a ser considerada como uma opção atrativa para os 

propietários. Assim, a rejeição aos tributos imobiliários por parte dos ricos, em uma situação 

em que predomina a racionalidade econômica, deve ser entendida como condição necessária 

mas não suficiente para a rejeição dos ricos ao uso de instrumentos de natureza contributiva 

como a contribuição de melhoria.   

Mas as evidências apontam mais para a perenidade desta rejeição pelos ricos que 

para sua superação42. Para entender a perenidade dessa posição, há que cotejar a perspectiva 

da implementação da contribuição de melhoria com a situação em que o instrumento não é 

implementado, apesar de em muitos casos introduzido na legislação. Neste último caso, os 

recursos para os investimentos públicos permanecem na situação de escassez anterior, e as 

obras que venham a ser realizadas são financiadas pelo conjunto social. Cabe, então, 

examinar em que medida esta situação justifica a reiterada rejeição, pelos ricos, ao uso da 

contribuição de melhoria. 

O caso da Colômbia, que conta com uma vasta experiência do uso da contribuição de 

melhoria (valorização), atesta a permanência dessa rejeição. Em sua avaliação sobre o uso 

do instrumento, Doebele sugere uma explicação para isso: “… os ricos foram 

                                                 
42 Nos referimos especificamente aos instrumentos associados ao financiamneto de obras públicas. Embora a introdução de 
novos mecanismos alternativos como a Operação Interligada possa ser entendida como manifestação de uma superação 
dessa rejeição, é essencial destacar a característica pontual e individualizada da introdução desses novos mecanismos para 
melhor qualificar essa superação.  
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tradicionalmente os mais fortes oponentes da [contribuição de ] valorização. Presume-se que 

eles acreditassem que sua influência era suficientemente forte para obter boa infra-estrutura 

em seus bairros, e que se os serviços fossem financiados pela arrecadação municipal geral, 

sua carga relativa seria menor que sob o critério da contribuição de valorização. A 

persistência deste fenômeno tende a suportar a sugestão de Rhoads and Bird (1967) de que 

esta é em si uma evidência de que a [contribuição de ] valorização é mais progressiva que 

outras formas de tributação municipal.” (1977, p.67) 

Para entender melhor a explicação sugerida por Doebele, vamos considerar 

separadamente os vários elementos que ela contém, para em seguida qualificar as relações 

entre esses elementos. 

Esquematicamente, são três as idéias contidas nessa explicação: 

i)  Os ricos têm as obras de infra-estrutura garantidas; 

ii)  A carga relativa dos ricos é menor quando as obras são financiadas por todos;  

iii) A rejeição dos ricos à contribuição de melhoria é uma evidência de que o 

instrumento é mais progressivo que outras formas de tributação municipal.  

Iniciando pela segunda idéia, podemos dizer que ela faz sentido do ponto de vista do 

proprietário rico, quando considerado individualmente. Para ele, é mais vantajoso que a 

parcela que lhe cabe de uma determinada obra que venha a lhe beneficiar seja financiada 

pelo conjunto dos contribuintes, e não somente por ele mesmo. Se a isso adicionamos a 

primeira sugestão de que a obra em qualquer situação lhe estará garantida, sua posição de 

rejeição ao tributo é justificada. Se sua influência é suficientemente forte para que a obra 

seja realizada sem o uso da contribuição de melhoria, ele certamente será um oponente à 

implementação do instrumento nessa situação específica.  

Quando pensamos na sua situação relativa aos demais ricos da comunidade, no 

entanto, sua posição pode não ser a mesma. Sem o uso da contribuição de melhoria, outros 

ricos que tenham grande influência sobre a alocação de obras podem vir a lhe impor uma 

carga tributária por obras que não lhe tragam qualquer benefício palpável. Podemos então 

inferir que quanto mais rico e mais influente o proprietário, mais ferrenha será sua rejeição 

ao uso do instrumento.  

Nessa situação, os mais ricos e mais influentes serão sempre contra a contribuição de 

melhoria, porém a posição dos não tão ricos e influentes passa a depender da garantia da 

realização das obras que lhes beneficiem, ou seja, sua posição de rejeição passa a depender 

da manutenção da primeira idéia.   
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Se relaxamos a primeira idéia de que os ricos terão sempre garantidas as obras que 

lhes beneficiem, é introduzido um elemento de competitividade entre os ricos, que funciona  

então como definidor de uma disputa na rejeição ou defesa da contribuição de melhoria. As 

situações históricas de relaxamento dessa garantia, associadas à escassez tendencial ou 

circunstancial de recursos para o financiamento de obras públicas, com uma intensidade 

capaz de afetar inclusive parte dos ricos, podem então ser entendidas como momentos 

propícios às tentativas de desenvolvimento do tributo. 

Mas é preciso também considerar o conjunto dos ricos por oposição aos pobres. A 

situação genérica é a de que os pobres não são priorizados na alocação dessas obras. Elas, e 

os benefícios resultantes, são alocados prioritariamente para os ricos, de modo que os pobres 

em geral não se constituem como competidores por esses investimentos. Em relação a essa 

situação de exclusão dos pobres, o conjunto dos ricos será contra a cobrança da contribuição 

de melhoria, preferindo que as obras sejam financiadas por todos. A frustração nas tentativas 

de implementação da contribuição de melhoria e similares, na região, indica que o saldo nos 

embates entre os ricos esteve historicamente a favor dos mais ricos e mais influentes, com o 

resultado tendendo a  não usar a contribuição de melhoria em todas as situações em relação 

à alternativa de usar a contribuição de melhoria em todas as situações. 

É necessário levar em conta, por outro lado, que a garantia pelos ricos de uma boa 

provisão de infra-estrutura em seus bairros não exclui necessariamente a possibilidade de 

provisão nos bairros pobres. Essa possibilidade qualifica a primeira idéia e também 

influencia a segunda, pois se os pobres podem em determinadas situações ser contemplados 

com investimentos públicos, e não existindo a opção de financiar esses investimentos com a 

contribuição de melhoria, os pobres podem impor aos ricos a participação, via orçamento 

geral, no financiamento desses investimentos. 

Do ponto de vista dos pobres, então, em uma situação hipotética em que sejam 

priorizados na alocação das obras públicas, não existiria também qualquer incentivo para a 

implementação da contribuição de melhoria para o financiamento dessas obras. Nessa 

situação hipotética, seria melhor para os pobres que as obras fossem financiadas pela 

arrecadação geral. Do outro lado do espectro, os ricos nessas situações passariam a ter na 

contribuição de melhoria uma opção mais atrativa em todas as situações, tanto para não se 

verem responsabilizados pelo pagamento da infra-estrutura para os pobres como para se 

beneficiarem de recursos para suas obras. Esta lógica pode auxiliar o entendimento das 
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possíveis explicações para a rejeição da contribuição de melhoria por governos locais 

comprometidos com uma intenção de priorização das populações mais pobres.  

A situação usual, contudo, é a de que as as obras, e os benefícios resultantes, são 

alocadas prioritariamente para os ricos, e nessa situação a posição dos pobres a favor do 

financiamento de suas obras via contribuição de melhoria deve ser entendida como a melhor 

alternativa, senão a única, com que contam para que sejam incluídos na alocação das obras 

de infra-estrutura de que necessitam. 

É exatamente essa situação usual, em que os pobres nos distintos países latino-

americanos são a favor da contribuição de melhoria, e os ricos são contra a implementação 

do tributo, a que proporciona as evidências de que o instrumento seria mais progressista que 

outras opções, como sugerido na terceira idéia de Doebele. Essas evidências, no entanto, são 

o resultado de uma situação historicamente determinada, e não o resultado genérico em 

qualquer situação. Como vimos, os pobres não seriam a favor em qualquer das situações 

lógicas possíveis, nem os ricos seriam necessariamente contra. 

É importante qualificar essa interpretação por duas razões. A primeira razão é a de 

que a aparência de que a contribuição de melhoria seja uma alternativa mais progressista que 

os demais tributos fundiários existentes nos países latino-americanos, e em particular em 

relação ao imposto predial, é uma das bases para a construção das recomendações como a 

que vimos mais acima por parte de Macon e Merino Mañon (1977), de que a contribuição de 

melhoria seria o instrumento adequado para financiar os investimentos públicos que 

originam benefícios diferenciais, e que deve ser adotada ainda que o imposto predial possa 

arrecadar suficientes recursos para tais investimentos. Qualificando esse entendimento, 

coloca-se em questão a essencialidade do tributo para os países latino-americanos. 

A outra razão é a de que essa idéia ofereceria a condição de suficiência para uma 

rejeição do tributo por parte dos ricos de forma permanente, sendo utilizada como 

explicação para essa rejeição. Na verdade, essa permanência está condicionada pela 

priorização das obras públicas para os ricos, e como no histórico latino-americano essa 

priorização está presente de maneira muito intensa, a consequência dessa situação é a 

persistência da rejeição pelos ricos da contribuição de melhoria. Mais uma vez, porém, esse 

é um resultado histórico e não um produto lógico, não podendo portanto ser definido como o 

caso geral.  

Essas diferenças não são, como poderia parecer, uma filigrana analítica. De fato, a 

aparente progressividade da contribuição de melhoria é o foco de uma série de ambigüidades 



 195

que surgem no desenvolvimento e na avaliação do instrumento na América Latina. Ela 

permite qualificar as contradições que existem na defesa e na rejeição do instrumento em 

diferentes situações concretas. Ela possibilita também identificar e qualificar as mediações 

que surgem entre o tema da recuperação de mais-valias fundiárias e a sua absorção histórica 

na região a partir de um instrumento cujo desenho o distancia dos princípios que norteiam o 

tema.43

Essa aparente progressividade do tributo, então, contribui para a sua rejeição pelos 

setores mais ricos na América Latina, dando-lhe a aparência de que seria uma opção 

desejável para alterar a situação desigual latino-americana no acesso à infra-estrutura urbana 

e na distribuição das mais-valias fundiárias decorrentes dos investimentos públicos. Ela não 

garante por si mesma, no entanto, essa rejeição em todas as situações concretas, o que em 

parte justifica a sua inserção nos corpos legislativos e as diversas tentativas de 

implementação identificadas. No histórico latino-americano, essas tentativas são na maior 

parte das vezes frustradas, ou a implementação é frágil e passageira. Para explicar a 

persistência dessa rejeição, é necessário nos voltarmos para seu papel no processo de 

urbanização da região. 

 

A contribuição de melhoria no contexto da urbanização latino-americana 

Duas características do processo de urbanização latino-americana devem ser 

introduzidas para uma melhor compreensão da perenização da rejeição dos ricos à 

contribuição de melhoria, reforçando ao mesmo tempo a priorização dos ricos e a exclusão 

dos pobres no acesso às obras públicas.  

A primeira delas é a reiterada escassez de recursos para esses investimentos, em 

compasso sempre inferior ao necessário para responder ao intenso crescimento urbano. Essa 

escassez, é importante ressaltar, não é o que justifica a priorização dos ricos, mas ela é 

necessária para manter essa priorização. Que os ricos puderam historicamente contar com 

uma influência sobre a ação pública “suficientemente forte para obter boa infra-estrutura em 

seus bairros”, é fato bem documentado em nossa literatura, e esta evidência é a base da 

primeira idéia de Doebele (1977). Isto, porém, como já mencionado, não altera 

necessariamente a ocorrência de obras que beneficiem aos pobres. 

                                                 
43 Em nossa exegese sobre o tema, abordamos a questão de que a contribuição de melhoria não se enquadra nos 
instrumentos definidos pelo princípio distributivo, não podendo ser classificada nem como recuperação do valor dos 
investimentos públicos, nem como recuperação da valorização desses investimentos, caracterizando-se como uma forma 
desviada à qual denominamos, para caracterizar o caso, de captação de custos dos investimentos públicos. 
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Para que os pobres permaneçam excluídos, é necessário em primeiro lugar que os 

recursos permaneçam escassos. A manutenção de uma baixa arrecadação com os impostos 

imobiliários de modo geral é um mecanismo que garante a escassez de recursos para 

investimentos em infra-estrutura nas áreas pobres, e sustenta a priorização das áreas ricas na 

América Latina. O círculo lógico se fecha pelo fato de que esses impostos são em geral 

objeto de uma resistência permanente por parte dos proprietários. O mesmo círculo, no 

entanto, não pode ser composto quando se trata da contribuição de melhoria, na medida em 

que seu desenho, na região, oferece condições de incentivo que podem, em determinadas 

situações, reduzir a resistência dos proprietários, e como consequência alterar a situação de 

escassez de recursos para esses investimentos.   

O segundo elemento, uma outra característica latino-americana, que garante que os 

recursos escassos serão investidos nas áreas ricas, ou seja, que concretiza a exclusão dos 

pobres, é a existência de uma forte segregação sócio-espacial nas cidades da região. Sendo 

escassos os recursos, e preferencialmente alocados nos setores ocupados pelos ricos, a 

segregação funciona como mecanismo que pereniza a exclusão desses recursos, e das obras 

que lhes correspondem, para os pobres.  

Esses elementos, em conjunto, sustentam a “opção preferencial pelos ricos” na 

provisão de infra-estrutura urbana na América Latina. Eles justificam e ao mesmo tempo 

promovem uma rejeição mais permanente da contribuição de melhoria e a situação geral de 

debilidade na implementação do instrumento, apesar de que, da forma como desenhado em 

geral na América Latina, ele não ofereça as mesmas condições de resistência para os 

proprietários que os impostos imobiliários. A não utilização da contribuição de melhoria, 

por sua vez, reforça essas duas características latino-americanas. Sua debilidade contribui 

para manter escassos os recursos para as obras públicas, e colabora para a manutenção de 

uma forte heterogeneidade entre as áreas ocupadas pelos setores ricos e pobres. 

A compreensão do papel da rejeição da contribuição de melhoria na manutenção das 

intensas desigualdades sócio-espaciais que caracterizam a urbanização latino-americana e a 

configuração sócio-espacial das cidades da região é um elemento que pode reforçar a linha 

de defesa da utilização da contribuição de melhoria nos países latino-americanos, não como 

elemento essencial ao sistema tributário imobiliário desses países, mas como elemento 

emergencial. Aqui, a utilização do instrumento pode vir a ser recomendada como uma 

alternativa viável para romper aquele círculo da escassez de recursos para os investimentos 

em infra-estrutura e da priorização desses investimentos nas áreas ricas. 
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A capacidade da contribuição de melhoria para realmente romper esse círculo deve 

no entanto ser relativizada. Não utilizá-la contribui para a marcante escassez de recursos 

para infra-estrutura e para a notável segregação sócio-espacial, porém utilizá-la não garante 

que essas características sejam alteradas. Em sua utilização, não pode ser excluída a 

possibilidade de que o instrumento tenha na verdade a finalidade de alcançar um nível de 

recursos que apenas garanta a concretização ou a reprodução da “opção preferencial pelos 

ricos”. E ainda que esse não seja um objetivo implícito, ele não pode ser descartado como 

um possível resultado.  

É importante, em cada caso específico, considerar com cuidado essa possibilidade. 

Ela é relevante, inclusive, para uma melhor avaliação do caso da Colômbia pelos países que 

o tomem em consideração como exemplo para a implementação da contribuição de melhoria 

(valorización), como recomendado por Doebele.  

Na Colômbia, onde o instrumento foi implementado como alternativa para ampliar 

um nível excepcionalmente baixo de recursos disponíveis, vários autores apontam para a 

manutenção dessa “opção preferencial pelos ricos”. Ademais, nos anos 80, quando se 

intensificam os esforços para o aprimoramento do imposto predial, o instrumento perde 

força e entra em um processo continuado de retração44, um indicador de um papel 

alternativo, e não complementar, para os dois instrumentos. Em conjunto, esses indicadores 

sugerem que o instrumento tenha tido, no único caso de uma aplicação importante na 

América Latina, o papel - de maneira desejada ou inadvertida - de sustentar um nível de 

recursos apenas necessário para reproduzir as desigualdades sócio-espaciais que 

caracterizam outras situações latino-americanas.  

 

  

                                                 
44 Ver capítulo sobre o caso colombiano, e especificamente a seção sobre a contribuição de melhoria (valorización) naquele 
país.   



CAPÍTULO V
A experiência da Colômbia
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CAPÍTULO V 
A experiência da Colômbia 

 

 
1. Introdução 
 

Desde os anos setenta, a experiência da Colômbia com o instrumento de contribuição 

de melhoria (valorización) é apresentada como paradigma para o potencial de utilização do 

instrumento na região. Vários estudos internacionais ou apresentados internacionalmente por 

autores colombianos contribuiram para estabelecer o caso colombiano como imprescindível 

nas avaliações latino-americanas sobre esse instrumento. 

A singularidade da experiência colombiana com o instrumento é uma das razões para 

nossa abordagem específica deste caso. Nosso foco, nessa abordagem, é o de buscar, no 

histórico da evolução e aplicação do instrumento, as razões, motivações e as formas 

concretas de dissolução das ambigüidades inerentes ao tema e à instituição legal do 

instrumento. 

A outra razão pela qual estabelecemos o caso colombiano como objeto de um estudo 

mais específico é a recente instituição de um outro instrumento legal denominado 

Participación en las Plusvalías, definido no âmbito de uma política fundiária urbana 

elaborada ao nível nacional. Nossa perspectiva central, no caso desse novo instrumento 

ainda sem uma implementação concreta, é definida pelo exame do processo de concepção, 

elaboração e inserção legal da política fundiária urbana em geral e do instrumento de 

recuperação de mais-valias fundiárias em particular. 

Em ambos os casos, nossa análise tem como objeto os marcos legais definidos para 

esses instrumentos. É com base na evolução da legislação, e nas formas concretas que elas 

assumem, que levantamos e discutimos a criação e a superação das ambigüidades na 

interpretação desses instrumentos e de nosso tema.  

Cada um desses processos é analisado em separado, em seções independentes, e 

cabe, talvez, esclarecer, que  não se trata do desenvolvimento de uma tese sobre as 

condições específicas de apropriação do tema no caso colombiano, um objeto muito mais 

ambicioso do que nossa aproximação mais restrita neste capítulo. Aqui, buscamos nos 

concentrar nos elementos existentes no caso da Colômbia que contribuam para entender em 

um panorama mais genérico o desenvolvimento e a apropriação do tema na América Latina. 
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Por outro lado, não podem ser desconsideradas algumas relações fundamentais entre 

os dois instrumentos. A Contribución de Valorización funciona, na Colômbia, como 

precedente para a instituição da Participación en las Plusvalías. Ademais, como o objetivo 

do recente instrumento não é necessariamente o de substituir o instrumento tradicional, é 

relevante considerar como se estabelece o espaço para a aplicação de cada um deles. Na 

seção final, apresentamos as condições legais e as dificuldades na Colômbia para a 

utilização simultânea dos dois instrumentos, ou mesmo para a implementação do novo 

instrumento sem que o antigo seja suprimido como possibilidade legal.  

Tanto nessa última seção, como na anterior que trata do novo instrumento, as 

questões ressaltadas podem, sem dificuldades, ser expandidas para outros países da América 

Latina, tornando-se úteis como auxiliares na consideração de novos instrumentos de 

recuperação de mais-valias fundiárias nos distintos países da região.  

 

 

2. “Contribución de Valorización”: uma experiência acumulada 
 

2.1 Um panorama geral 

 

Como na maior parte dos países da América Latina, a Colômbia tem a Contribución 

de Valorización como tributo específico em seu sistema fiscal imobiliário, composto de 

impostos, taxas e contribuições. Este tributo possibilita ao poder público financiar de 

maneira pontual suas inversões em infra-estrutura urbana. Embora nem sempre possam ser 

classificados como instrumentos para a recuperação de mais-valias fundiárias urbanas, 

classificação que como vimos depende do princípio (e da ética) que norteia a sua aplicação, 

e define o seu desenho, o instrumento é usualmente relacionado diretamente, nos estudos 

latino-americanos, com o nosso tema.  

À diferença do que ocorre nos outros países da região, no entanto, nos quais a 

implementação da cobrança dessa espécie de tributo é bastante escassa e controversa, a 

trajetória histórica da urbanização colombiana tem uma forte tradição na aplicação da 

contribución de valorización, que veio a ser uma fonte importante de recursos para o 

financiamento do desenvolvimento urbano das cidades em distintas regiões do país. 
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O histórico do instrumento pode ser dividido em diversos períodos: introduzido na 

legislação no início dos anos 20 com o objetivo de regular experiências existentes, ainda 

com caráter de imposto, o mecanismo tem sua aplicação intensificada a partir da década de 

40, com a ampliação de seu alcance em legislação específica. Nos anos 60, sua prática se 

generaliza, adquirindo definições mais específicas sobre os princípios e métodos de 

operação, formalizados em legislações em 1966 e 1968. Este é o período de auge de sua 

aplicação, que começa a perder força nos anos 70, e nos anos 80 a aplicação do instrumento 

entra em um período de retração mais continuada. 

Apesar das dificuldades técnicas e políticas enfrentadas na sua aplicação, a 

contribución de valorización ainda é utilizada na Colômbia nos dias de hoje, e vem tendo, 

atualmente, sua aplicação promovida pelas autoridades municipais, empenhadas no esforço 

para o fortalecimento das arrecadações locais. 

Nosso enfoque, aqui, busca avaliar o processo de consolidação da prática da 

implementação do instrumento na Colômbia, examinando as ambigüidades criadas e 

superadas neste processo. Para abordar esta questão, e outros tópicos que consideramos 

relevantes, nossa avaliação é feita a partir da evolução da legislação específica, recolhida 

secundariamente, e de avaliações na literatura colombiana e a desenvolvida 

internacionalmente sobre o caso paradigmático da Colômbia. Complementarmente, 

sintetizamos as interpretações, nesta literatura, que genericamente identificam um relativo 

esgotamento do uso do instrumento na Colômbia, delineando as razões para que a prática da 

implementação da contribución de valorización se torne debilitada, e apontando para as 

principais críticas ao uso do instrumento. 

 

2.2 Etapas do sucesso colombiano  

 

A lei reconhecida como a que fundamentou os demais institutos da cobrança da 

contribuição de valorização colombiana data de 1921, quando foi institucionalizada a 

cobrança de um tributo destinado a cobrir os custos de obras públicas de interesse local que 

trouxessem benefício a determinadas propriedades. 

 

 

  

“Ley 25 de 1921, Art. 3 
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Estabelece-se o imposto direto de valorização, consistente em uma 
contribuição sobre as propriedades imóveis que se beneficiem com a execução 
de obras de interesse público local, como limpeza e canalização de rios, 
construção de diques para evitar inundações, secamento de lagos, pântanos e 
terras alagadiças, irrigações e outras análogas, contribuição destinada 
exclusivamente a atender aos gastos que essas obras demandem.” (Bustamante 
Ledesma, 1996, grifos nossos) 

Vale apontar que a instituição do tributo tem o caráter de normatizar experiências 

intermitentes de recuperação de custos de obras públicas, ocorridas tanto no âmbito urbano 

como no rural (Jaramillo,1997), ou seja, que a noção da contribuição não é propriamente 

introduzida pela legislação, mas apenas delimitada por ela.   

A primeira observação relevante é a de que o tributo é delimitado na legislação como 

um imposto. A este respeito, cabe observar que embora atualmente isto seja entendido como 

um equívoco na doutrina fiscal, na época a estrutura tributária  nos países latino-americanos 

era usualmente limitada à cobrança de taxas e impostos.1

Uma segunda observação é a de que o tributo é estabelecido para o pagamento dos 

custos das obras, e limitado a esses custos, sendo a valorização das propriedades apenas a 

condição para a sua aplicação. O processo de evolução da legislação, conforme veremos, 

expressa uma permanente tensão entre estes dois referenciais, da mesma forma que ocorre 

com a instituição de tributos similares em outros países da América Latina. 

 

As bases regulamentares e a motivação  

A regulamentação do tributo, iniciada dois anos depois, é objeto de diversas 

legislações complementares no decorrer dos anos 20, e funciona tanto no sentido de melhor 

especificar os critérios de sua aplicação, como no de ampliar a sua abrangência. O decreto 

regulamentar de 1923, esclarece que o proprietário da terra é o sujeito passivo da cobrança 

do imposto, e não, como poderiam ser, arrendatários e outros usuários não-proprietários, 

evitando interpretações dúbias sobre a incidência do tributo. Além disso, ao estender o 

tributo a qualquer obra de interesse local, o decreto define a interpretação de que o conjunto 

de obras especificamente apontadas no texto da lei original referem-se na verdade a 

exemplos em torno de apenas um conjunto de elementos (água e drenagem) de um sistema 

mais amplo de obras públicas de interesse local. 

                                                 
1 No Brasil, o Decreto-Lei 21.390, de 1932, que antecede a inserção da Contribuição de Melhoria como tributo 

diferenciado na Constituição Federal de 1934, criou um tributo com características similares, denominado Taxa Especial de 
Benefício (Gadret, 1956). 
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“Decreto 219 de 1923 (Regulamentação da lei 25 de 1921), Art.2 

O imposto de valorização a que se refere o artigo 3 da lei 25 de 1921 é 
uma contribuição que estão obrigados a pagar os donos de propriedades 
imóveis que se beneficiem com a execução de qualquer obra de interesse 
público local.” (Mora Rubio, 1966, grifos nossos)  

 A Lei 51 de 1926, regulamentada pelo Decreto 438 de 1928, complementa esta fase 

inicial de definição do tributo, apontando a Nação como o sujeito ativo da cobrança do 

tributo, e autorizando a cobrança de uma porcentagem de 10% do custo da obra a título de 

reposição dos custos administrativos da implementação dos projetos.  

Apesar desses esforços para uma definição mais abrangente e mais precisa, a 

aplicação dos tributos é bastante reduzida até o ano de 1936 (Garzon Ortega, 1993), quando 

o sistema começou a estender-se ao âmbito dos municípios. A partir de 1936, a utilização do 

tributo é impulsionada por uma série de novas disposições legais nesse sentido.  A Ley 195 

de 1936 permite a aplicação do tributo pela municipalidade de Bogotá, e em 1938, a Lei 63 

estende a faculdade de sua aplicação aos municípios de maiores orçamentos e a todas as 

capitais de departamentos. 

Para entender como, de maneira distinta de outros países da região que têm tributos 

similares instituídos na mesma época (e notoriamente o Brasil), a implementação do tributo 

na Colômbia toma impulso a partir de então, recorremos a algumas especificidades do 

contexto colombiano que podem ser associadas a esta motivação. Advertimos que nossa 

aproximação é talvez demasiado simplista, e que o ponto é complexo mesmo para os que 

conhecem em profundidade o desenvolvimento histórico do contexto político e econômico 

colombiano, porém nosso intuito é o de apontar certas diferenças básicas neste contexto, em 

relação à situação de outros países da região. 

À diferença de outros países da América Latina, o Estado colombiano das primeiras 

décadas deste século tem como características a debilidade econômica, uma incapacidade de 

endividamento e uma dificuldade em angariar recursos externos, dadas tanto por motivos 

políticos internacionais como por razões econômicas.2  

Assim, o poder nacional via reduzida sua responsabilidade no fornecimento de 

serviços públicos urbanos, que acabaram sendo assumidos por grupos locais, surgindo assim 

                                                 
2 Um importante motivo político foram os desentendimentos com os Estados Unidos nas duas primeiras décadas do 

século, a respeito da independência do Panamá, antes um departamento colombiano. Das razões econômicas destacam-se, 
sobretudo, as advindas da crise de 1929, que atingiu fortemente o preço do café, base da economia exportadora da 
Colômbia.  
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uma tradição de entidades de âmbito municipal relativamente fortes, de forma distinta de 

outros países da região (Jaramillo,1997).3  

A partir da década de 20, e sobretudo com a Grande Depressão, as cidades mais 

importantes do país, a exemplo de outros países latino-americanos, experimentaram um forte 

crescimento demográfico e uma sensível transformação em sua configuração espacial, e com 

isso uma demanda crescente por investimentos públicos urbanos (Botero, 1974; Jaramillo, 

1994). Enquanto em outros países essa demanda é internalizada pelos Estados nacionais, o 

mesmo não ocorre na Colômbia. Naquele país, a combinação da escassez de capital para o 

financiamento desses investimentos com a relativamente forte capacidade operacional local, 

contribui para tornar o novo instrumento o recurso disponível mais adequado, e talvez a 

única possibilidade, de enfrentar o desafio da provisão da infra-estrutura urbana necessária à 

modernização das cidades. 

 

Dos custos à valorização: a consolidação   

Como resultado dessa conjugação de motivos, a partir de 1936 a utilização do tributo 

entra em um período de franca expansão, iniciando-se nesta fase a construção do 

“paradigma colombiano” da implementação da contribuição. Esta implementação, porém, 

não é realizada sem contradições. O exame da evolução da legislação mostra que ela é 

permeada de ambigüidades, e mais ainda, que os principais pontos de tensão não são 

diferentes dos que muitas vezes são entendidos como razões definitivas para o fracasso do 

mecanismo em outros países latino-americanos. 

Como antecipamos, um desses pontos de tensão é o que existe entre a delimitação do 

custo da obra e a da valorização recebida, algo que além de alterar quantitativamente o 

potencial de contribuição é também, como vimos, essencial para uma qualificação adequada 

da natureza do instrumento.4 Vejamos alguns momentos selecionados da evolução da 

legislação sob esta ótica. 

Em 1937, uma lei complementar suprime parcialmente aquela limitação que 

inicialmente restringe o alcance do instrumento ao custo da obra, do montante a ser 

recuperado, para o caso de obras de pavimentação em vias urbanas. 

                                                 
3 Um exemplo de Samuel Jaramillo para essa diferença é o dos transportes ferroviários urbanos (bondes), cujas 

concessões estrangeiras não foram renovadas, na passagem do século, e acabaram sendo assumidas por capitais 
colombianos. 

4 Em relação ao seu princípio básico, que é o da distribuição quando o objeto são as valorizações diferenciadas, e passa 
a ser o da compensação quando o foco é a captação dos custos. Esses princípios envolvem bases éticas distintas, como 
vimos no Capítulo II. 
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“Lei 113 de 1937, Art.7 
O imposto direto de valorização, de que trata o artigo 3 da lei 25 de 

1925, compreende também o maior valor que adquiram as propriedades 
imóveis urbanas com a pavimentação das vias, seja a obra realizada pelo 
município com fundos próprios ou com auxílios da nação ou do departamento.” 
(Bustamante Ledesma, 1996, grifo nosso) 

Esta alteração, no entanto, não foi entendida, na prática, como uma mudança de 

ordem conceitual do instrumento, que continuou a ser utilizado com base nos custos da obra. 

Na verdade, embora definido de forma ambígua, a alteração, ao que parece, teve o intuito de 

viabilizar a cobrança, além dos custos diretos, de importantes custos administrativos - cujo 

percentual inicial de 10% foi ampliado na legislação de 1936 (Mora Rubio, 1966). Tal 

alteração pode, no entanto, ser reconhecida como indicadora de uma tendência a estabelecer 

um novo papel e um novo estatuto para o tributo, na legislação desenvolvida entre 1936 e 

1938, que veio a ser concretizado pela Lei 1 de 1943, que passa a ser o marco legal básico 

para a imposição do tributo.5  

Esta lei define importantes critérios e procedimentos que permitiram ampliar o 

alcance do tributo sob vários aspectos. 6  

 “Lei 1 de 1943, Art.18 

Os municípios a que se refere esta lei poderão exigir o imposto de 
valorização estabelecido pelas leis 25 de 1925 e 195 de 1936, tendo em conta o 
maior valor que os imóveis favorecidos recebam com as obras de serviço 
público, mesmo que não tenham sido executadas pelo município e sim pela 
nação, pelo departamento ou por qualquer outra entidade de caráter público, e 
sem considerar para isto somente o custo das mesmas. Os municípios 
designarão a forma de fazer efetivo o imposto de que trata este artigo, sem 
sujeição às normas legais anteriores à presente lei.” (Bustamante Ledesma, 
1996, grifos nossos) 

A lei claramente suprime a limitação da cobrança ao custo da obra, embora não seja 

suficientemente clara de como o tributo deveria ser efetivamente desenhado. Apesar dessa 

deficiência, para alguns especialistas esta lei transformou o instrumento de um mecanismo 

de simples financiamento de obras públicas coletivas em um gravame às mais-valias geradas 

por essas obras (Garzon, 1993; Jaramillo, 1997). 

                                                 
5 Contribui para esta interpretação o fato de que o Presidente da República do período 1934-1938, Alfonso López,  

retorna para um novo mandato a partir de 1942. 
6 Foram definidos critérios para a desapropriação por razões de utilidade pública ou interesse social, a exigência da 

inscrição do gravame no registro do imóvel, e a participação dos proprietários na elaboração dos orçamentos, distribuição 
do gravame e vigilância dos fundos; além de outros aspectos como os presentes no Art 18 da Lei, reproduzido no texto: a 
cobrança municipal do tributo mesmo se a unidade executora fosse outro órgão oficial, e a substituição da noção de 
interesse público pela de serviço público, sendo ainda eliminado o termo “local”, o que permitia a inclusão de projetos de 
maior envergadura (Garzon Ortega, 1993; Bustamante Ledesma, 1996; Jaramillo, 1997).  
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Este tipo de entendimento, aliado ao fato de que não tenha sido alterada na lei a 

natureza do tributo, que permaneceu com a denominação de imposto, gerou uma nova e 

curiosa ambigüidade, ao possibilitar a interpretação de que na verdade tratava-se de dois 

tributos, ou duas fases de um mesmo tributo, uma destinada a captar o custo da obra 

efetuada, e outra destinada a recuperar o maior valor que as propriedades adquirissem pela 

realização das obras. Esta ambigüidade, e a presença do debate nos anos que se seguem à 

implementação da legislação, é evidenciada por sentenças do Conselho de Estado 

colombiano, como as reproduzidas a seguir (Mora Rubio, 1966): 

 “Nada impede que um município realize a cobrança do imposto de 
valorização incluindo em duas etapas diferentes os métodos de fixação da 
contribuição de valorização. … 1) pode-se criar a contribuição para o 
pagamento da obra; 2) pode-se criar o imposto de valorização incluindo 
somente o excesso entre o custo da obra e a valorização, ou, em outros termos, 
descontando sempre o que se tenha pago por cotas para a construção de obras.” 
(Conselho de Estado, Sentença de 26 de Junho de 1945) 

“O imposto se cobra sempre pelo maior valor que as propriedades 
beneficiadas pela obra adquiram, quer dizer, este imposto visa exclusivamente 
o benefício recebido. O primitivo conceito de contribuição ao custo da obra, foi 
substituído pelo de maior valor que se receba,… Em nenhuma das etapas do 
anterior processo legislativo deixa-se de fazer referência ao imposto 
estabelecido em 1921, o qual indica que se trata sempre do mesmo imposto…” 
(Conselho de Estado, 21 de Abril de 1954) 

Observa-se, assim, que o texto da legislação, que à primeira vista pode parecer 

esclarecedor, na verdade poderia levar a dificuldades intransponíveis para a implementação 

do tributo, porque cria ambigüidades de natureza conceitual sobre a própria definição legal 

do instrumento. Ambigüidades desta natureza são comumente associadas à debilidade na 

aplicação dos instrumentos em questão (Macon e Merino Mañon, 77). Isto não significa, 

porém, que essas ambigüidades não possam ser dissolvidas ou ao menos contornadas, 

abrindo o caminho para a concretização dos instrumentos considerados. 

O caso da Colômbia, como sabemos, à diferença de outros casos latino-americanos, 

apresenta um histórico de intensiva aplicação do instrumento. Aqui, fica claro que esta 

experiência diferenciada não ocorre porque existam menos ambigüidades do que nas demais 

situações, nem porque as ambigüidades sejam de natureza distinta.  

O caminho trilhado para a dissolução desta importante ambigüidade, bem como de 

outras que surgem com o desenvolvimento da implementação do instrumento, é aberto pela 

útima frase do mesmo artigo da Lei 1 de 1943, quando atribui aos municípios um amplo 

grau de liberdade para a efetivação do tributo. Essa prerrogativa municipal, como sugerimos, 
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teria sido ditada mais pela necessidade e pela existência de condições institucionais locais 

que por uma intenção de descentralização de poder por parte do Estado nacional. 

Esta ampla liberdade de ação por parte de cada município envolvia as diversas etapas 

da implementação do tributo, tais como: a forma de administração da cobrança e dos 

recursos arrecadados, tanto no referente a prazos como na criação de fundos rotativos, 

emissão de bônus, etc.; o estabelecimento de direitos coativos sobre a cobrança do tributo, 

com provisões de embargo e confisco pelo não pagamento; a escolha de métodos e 

procedimentos de cálculo, os tipos de projetos a serem executados, e a possibilidade do 

início da cobrança do tributo a partir da aprovação do projeto, ou seja, durante ou mesmo 

antes da execução da obra (Botero, 1974).   

Como consequência, em cada município o instrumento veio a adquirir características 

próprias, de acordo com as decisões estabelecidas pelos Conselhos Municipais. Mais 

importante para nosso exame do que a existência de métodos e procedimentos diversificados 

de organização e administração do tributo, porém, são as diferentes possibilidades de 

apropriação da norma legal básica, no caso a Lei 1 de 1943.     

Em Medellín, por exemplo, a leitura realizada da lei em questão é peculiar, 

merecendo ser destacada. Cabe observar que a cidade de Medellin, pela extensiva utilização 

do instrumento ao longo de várias décadas, veio a ser considerada na própria Colômbia 

como um modelo para as demais cidades de utilização da Valorización, e que o 

financiamento de obras através do sistema, iniciado em 1940, foi sendo implementado a 

partir de uma série de disposições regulamentares, inseridas em acordos legislativos 

municipais (Garzon, 1993), e consolidadas no Código Fiscal Municipal de Medellin, de 

1962.  

Segundo Mora Rubio (1966),  esta norma municipal apresenta pela primeira vez em 

todo o país a denominação de Contribución de Valorización . A denominação é utilizada de 

forma a marcar as diferenças entre esse tributo e o Impuesto de Valorización, sendo ambos 

detalhados em capítulos próprios do Código Fiscal. A leitura aí efetuada da legislação 

nacional então em vigor é a de que se trata de dois tributos diferentes, aplicáveis a situações 

distintas. Reproduzimos a seguir os pontos que entendemos como principais de cada um dos 

capítulos, na definição das diferenças entre os dois tributos, uma possibilidade que 

consideramos importante registrar:   

“Capítulo 1 - ‘Contribución de Valorización’ 
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Art. 269  - Estabelece-se a contribuição especial por Valorização, 
consistente em um gravame direto sobre as propriedades imóveis que se 
beneficiem com a execução, por parte do Município, de obras de interesse 
público local, tais como: … 

Art. 275 - O montante da contribuição, em cada caso, será o custo da 
respectiva obra pública, em consideração ao benefício particular recebido por 
consequência direta da obra, traduzido em aumento de valor comercial dos 
respectivos imóveis.  

Parágrafo: Se presume que o benefício é pelo menos igual ao valor do 
orçamento da obra, aumentado nas porcentagens consagradas no próximo 
artigo. 

Art. 276 - Para fixação do montante a ser repartido, em relação ao custo 
efetivo da obra, se incluirão necessariamente as seguintes porcentagens: 20% 
para administração e gastos gerais do Departamento Administrativo de 
Valorização, e até 15% para imprevistos. 

Art. 289 - Os recursos que se arrecadem por conceito de contribuições 
por Valorização serão investidos única e exclusivamente no financiamento da 
obra que os cause, e as cotas distribuídas a tal título poderão ser dadas em 
garantia, até a penhora, no cumprimento de empréstimos para o financiamento 
dessas obras.”  

“Capítulo 2 - ‘Impuesto de Valorización’ 

Art. 303 - Estabelece-se um imposto direto de Valorização, em favor do 
Município, sobre as propriedades imóveis que se beneficiem com a execução 
de obras de serviço público, levadas a cabo dentro do perímetro da cidade, com 
fundos nacionais, departamentais ou de qualquer outra entidade de caráter 
público, em conformidade com o preceituado no Artigo 18 da Lei 1 de 1943, 
sempre que a respectiva entidade não o houver cobrado, com atribuição legal 
para fazê-lo. 

Art. 304 - O montante deste tributo será de setenta e cinco por cento 
(75%) do maior valor que as propriedades adquiram por consequência direta da 
execução da obra. 

Art.306 - A organização, distribuição e cobrança desse imposto estarão 
a cargo do Departamento Administrativo de Valorização, segundo as normas 
determinadas neste Código. 

Art.308 - O maior valor dos terrenos beneficiados com as obras a que 
alude este capítulo, será a diferença de preços dos imóveis antes e depois da 
execução da obra, preços cuja fixação se determinará por peritos. 

Parágrafo - Em nenhum caso o valor do imóvel na época do início da 
obra será inferior ao que figurava no Cadastro.” 

 

Observa-se que a norma efetivamente estabelece, no caso de Medellín, dois tributos 

diferentes, administrados pela mesma entidade local, e criados para atender a situações 

distintas: o primeiro, a Contribución de Valorización, para o financiamento das obras 
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realizadas pelo governo municipal, e o segundo, o Impuesto de Valorización, para a 

recuperação de mais-valias fundiárias geradas por obras públicas realizadas sem a 

participação do governo municipal.  

O caso de Medellín ilustra a construção de uma “costura” política na qual pode ser 

identificada uma certa lógica. Pelas normas estabelecidas, entende-se que esta lógica propõe 

limitar a captação de recursos aos custos diretos e associados, quando o governo local está 

diretamente envolvido, ou seja, nas obras realizadas diretamente pelo poder público local.  

Nos casos em que não haja este envolvimento, embora não caiba ao poder público recuperar 

custos que não teve, pode ser acionado o tributo estabelecido em nível nacional, sendo este 

interpretado localmente de modo específico. A solução é bastante engenhosa, pois permite, 

além de ampliar as fontes de recursos, criar uma situação de maior equidade entre os 

beneficiados por obras locais e obras de outras esferas de governo, com a vantagem 

adicional de submeter as decisões locais de outras esferas de poder aos critérios do governo 

municipal. 

 

De volta aos custos: o auge 

A construção política realizada em Medellín, no entanto, não se estende com o 

mesmo vigor para as demais cidades, de modo que até meados dos anos 60 a arrecadação 

por conceito de valorización é ainda considerada modesta - em relação ao seu potencial - em 

todo o país, exceto em Medellín. No total nacional, ela alcança 15.5% da arrecadação 

tributária municipal realizada no país, sendo que cerca de dois terços do total são 

arrecadados em Bogotá e Medellín (Botero, 1974, p.16).  Mesmo em Bogotá, a utilização do 

sistema é bastante limitada, não sendo até o ano de 1966 considerado um programa 

prioritário de governo (Doebele, 1977). A implementação é representativa apenas em 

Medellín, que com cerca de 45% da população da capital em 1966, tem uma arrecadação per 

capita por conceito de valorización , naquele ano, quase três vezes maior que a de Bogotá 

(Botero, 1974, tabela p.17). 

A situação mais genérica de uma baixa utilização do instrumento é alterada com a 

emissão do Decreto Legislativo 1604 de 1966, convertido em legislação permanente em 

1968, pela chamada Ley Marco de la Contribución de Valorización, que impulsiona a 

generalização do uso do tributo, ampliando a aplicação do instrumento a todas as obras 

públicas e facultando seu uso por todos os níveis de governo.  

“Ley 48 de 1968 - Art.1 
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O imposto de valorização, estabelecido pelo artigo 3 da lei 25 de 1921 
como uma “contribuição sobre as propriedades imóveis que se beneficiem com 
a execução de obras de interesse público local”, se faz extensivo a todas as 
obras de interesse público que executem a nação, os departamentos, o distrito 
especial de Bogotá, os municípios ou qualquer outra entidade de direito público 
e que beneficiem a propriedade imóvel, e doravante se denominará 
exclusivamente contribuição de valorização.” (Bustamante Ledesma, 1996) 

A unificação do tributo pelo conceito de contribución, estabelecida na lei, se faz com 

a volta ao critério de recuperação do custo das obras. A manutenção do conceito do 

benefício recebido permanece, porém como base e limite para a aplicação do gravame, e não 

como critério de cálculo do montante a ser recuperado. 

Para examinar adequadamente o significado desta nova legislação, que substitui as 

normas desenvolvidas ao longo de várias décadas, devemos considerá-la sob dois ângulos. 

Do ângulo da utilização do instrumento como meio de financiamento de obras públicas, esta 

nova legislação não representa uma ruptura com a prática nem com a apropriação mais geral 

realizada da legislação anterior, nem mesmo quando considerado o regresso ao critério 

exclusivo dos custos da obra, já que essa era a forma comum de utilização do tributo. Do 

ponto de vista do impuesto de valorización, e especialmente em sua apropriação em 

Medellín, há uma ruptura evidente, sendo suprimida a possibilidade daquela interpretação. 

O que a nova lei oferece, e talvez esse seja o ponto essencial na avaliação de seu 

papel impulsionador de uma aplicação mais generalizada, é a garantia da manutenção desse 

critério como a única forma legal de utilização do instrumento. Em Bogotá, os investimentos 

em projetos de valorización mais que triplicam entre 1966 e 1967, mantendo um alto 

patamar nos anos seguintes, sendo os gastos computados no período de sete anos entre 1967-

1973 mais que cinco vezes maiores que os realizados no septuênio anterior (Doebele, 1977, 

p.11). Em Cali, a terceira maior cidade da Colômbia, a contribución de valorización é 

fortemente impulsionada, chegando a ultrapassar a marca de 30% das receitas tributárias 

municipais no início dos anos 80. Nesta cidade, segundo Botero (1974), a principal razão 

para um uso muito limitado do tributo no período anterior à legislação de 1968 é dada pela 

forte oposição de grandes proprietários (Botero, 1974, p.12). 

 

2.3 A retração e suas justificativas 

 

A avaliação do desenvolvimento da legislação sobre a Contribución de Valorización 

colombiana mostra que em todas as suas etapas as leis que vigoravam eram passíveis de 
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consideráveis ambigüidades na interpretação. Essas ambigüidades, ademais, são da mesma 

natureza que aquelas existentes nos outros países latino-americanos que têm ou tiveram este 

tributo em suas próprias legislações 7. Podemos assim dizer que a legislação colombiana 

específica é tão ambígua quanto qualquer outra. 

Ao examinar que elementos contribuíram, ao longo do processo de desenvolvimento 

da legislação, para a dissolução ou contorno dessas ambigüidades e a viabilização de sua 

implementação, encontramos algumas explicações que diferenciam o caso colombiano e 

impulsionam a consolidação legal e prática do instrumento. Em primeiro lugar, a ausência 

de outras alternativas para lidar com uma necessidade crescente de recursos para a provisão 

pública de itens da urbanização, que à diferença dos demais países, nos quais esta ausência 

de alternativas acontece de maneira pontual no tempo, teria ocorrido de maneira mais 

continuada na Colômbia. 

Em segundo lugar, também como conseqüência de uma especificidade colombiana 

no  desenvolvimento da política econômica nacional, a existência de maior autonomia para a 

construção de pactos políticos locais, como pudemos observar no caso de Medellín, onde a 

construção da legitimidade do tributo passou por uma interpretação particular da legislação.  

O esforço mais intenso para a adequação institucional, e a consolidação de normas 

que são acordadas a partir das práticas, são o resultado dessa especificidade no 

desenvolvimento colombiano do tributo, e se realimentam. O fortalecimento de uma cultura 

fiscal local que permite relacionar de forma concreta os custos e os benefícios da 

urbanização são uma conseqüência desse resultado, e uma condição para o avanço do tema 

da recuperação de mais-valias fundiárias na Colômbia. 

Para compreender esses avanços, porém, e os problemas que surgirão no processo de 

elaboração de um novo marco legal sobre o tema na Colômbia, deve ser considerado o outro 

lado desse resultado, representado pelas limitações impostas à aplicação do instrumento.  

A retração na utilização da contribución de valorización pode ser abordada de 

diversas maneiras: de uma forma mais global, em relação a cada cidade (dada a relativa 

autonomia na sua aplicação), pela aproximação de situações específicas, ou segundo as 

próprias características do instrumento. Tentaremos apresentar um panorama básico dessas 

diferentes abordagens. 

                                                 
7 Nos referimos aqui às ambigüidades reportadas na literatura, como por exemplo em Macon e Merino Mañon, 1977, e 

àquelas identificadas pelos particiapantes do projeto “Value Capture in Latin America”, do Lincoln Institute of Land 
Policy.  
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Em uma aproximação global, Garzon (1993) divide o período de retração do 

instrumento em duas fases, o primeiro de 1968, momento de auge da utilização do tributo, 

até o final dos anos 70, e o segundo compreendendo a década de 1980. No primeiro período, 

a redução no ritmo de execução das obras públicas financiadas pelo sistema enfrentou uma 

situação de permanente iliquidez das entidades de valorización e a descapitalização dos 

fundos rotatórios. 

As principais razões apontadas por Garzon para uma retração na utilização do 

sistema nos anos 70 estão direta ou indiretamente associadas à erosão do montante 

arrecadado: desequilíbrio na recuperação da carteira, aumento dos custos de administração, 

tendência ao aumento do custo das obras, baixas taxas de juros no financiamento, baixas 

taxas de mora, aumento da inflação. 

Há que se considerar esta primeira fase da retração em termos relativos, pois a 

arrecadação ainda era, em 1980, muito importante relativamente às outras receitas de origem 

municipal, totalizando em termos gerais algo como a metade do imposto predial. A 

reestruturação e recomposição das receitas oriundas do imposto predial a partir de 1983, 

porém, no bojo de um processo de descentralização fiscal e administrativa, imprime maior 

dinâmica a essas receitas, secundarizando a contribución de valorización como fonte de 

recursos municipais.  

Entre 1980 e 1990 a retração torna-se mais evidente, entrando o uso do instrumento 

em um círculo vicioso que envolve a baixa atratividade do ponto de vista dos interesses 

políticos e a baixa geração de recursos. Na década, a arrecadação com o imposto predial 

dobra em termos reais absolutos, e mantém sua participação relativa no conjunto dos 

recursos tributários municipais, em torno de 30% (id.). No mesmo período a contribución de 

valorización passa do patamar de 15% das receitas tributárias de origem municipal em 1980 

para cerca de 5% em 1990, com queda real da ordem de 27% (Jaramillo, 1997). 

Samuel Jaramillo, em sua avaliação da experiência colombiana com mecanismos de 

recuperação de mais-valias fundiárias (1997) toma como referência para a  retração da 

arrecadação por conceito de valorización uma crescente resistência política à utilização do 

instrumento, que teria levado as autoridades locais ao desenvolvimento de duas linhas de 

ação que embora reduzissem os protestos acabaram por esvaziar os atrativos do instrumento 

como fonte de recursos alternativos: primeiro, a adoção da prática de subestimar os impactos 

das obras, de modo a facilitar a aprovação dos projetos, reduzindo o nível de arrecadação; 
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segundo, o estabelecimento de processos de aprovação, acompanhamento e verificação, com 

a participação dos proprietários, onerando significativamente os custos projetados. 

Estes procedimentos terão consequências variadas conforme a situação particular de 

cada cidade. Segundo Garzon (1993), destacam-se, em Bogotá, a paralização da execução de 

obras por contribución de valorización a partir de 1986, em Medellin, o cancelamento de 

diversos projetos após a adoção do sistema de consulta popular, e em Cali, a contratação de 

créditos externos em condições desfavoráveis, com a necessidade da transferência de 

recursos do imposto predial para minorar os desequilíbrios financeiros do Departamento de 

Valorización. 

Quanto a problemas específicos, podem se citados o aumento desproporcionado do 

valor dos terrenos necessários às obras, em parte pela ausência de mecanismos de 

desapropriação adequados (Garzon, 1993), e as dificuldades para a recuperação dos custos 

em terrenos de propriedade pública. A mencionar ainda, a imprecisão dos procedimentos 

adotados para o cálculo das contribuições, que adotaram a via pragmática da simplificação 

dos métodos de cálculo, dada a complexidade técnica para dimensionar os benefícios 

gerados pelas obras. 

Dos problemas do próprio desenho do instrumento, destacam-se os impactos sobre a 

estrutura urbana e o aumento da segregação sócio-espacial, pela tendência a privilegiar seu 

uso em áreas de maior capacidade de pagamento (Jaramillo, 1997), com a remoção e 

exclusão de usuários - proprietários ou não - sem capacidade de pagamento. 

Outros problemas importantes identificados envolvem as limitações da capacidade 

redistributiva e do financiamento de obras para as populações mais pobres 8, bem como o 

uso do instrumento com uma proposta substitutiva ao imposto predial, inibindo, em lugar de 

aprimorar, o potencial do sistema tributário de base imobiliária. 

Finalmente, mas não menos importante, aparece como elemento debilitador do 

instrumento a sua inaptidão, nos moldes em que foi desenvolvido, para incidir positivamente 

sobre a estruturação urbana, e mais que isso, seus impactos negativos sobre essa 

estruturação e o planejamento dos usos do solo urbano. No início dos anos 90, consoante 

com o novo contexto legal e institucional da “Reforma Urbana”, passa a existir uma 

preocupação, por parte do governo nacional, em explorar a capacidade e as potencialidades 

                                                 
8 Algumas iniciativas neste sentido são desenvolvidas, sobretudo na fase anterior ao período de auge do tributo, como 

por exemplo o Acordo 6/63 em Bogotá para a pavimentação local (Doebele, 1977) e o Acordo 37/64 em Medellín para a 
criação do Fondo Rotatorio de Habilitación de Barrios (Mora Rubio, 1966). Mais tarde, o foco passa a ser o da 
modernização e aparelhamento viário, com a construção de grandes avenidas e outros projetos de grande porte. 
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do instrumento, como ferramenta de apoio a políticas municipais de regulação e 

ordenamento do desenvolvimento local e do mercado de solo urbano (Garzon, 1993). 

 

 

3. “Participación en la Plusvalía” : uma nova perspectiva  
 

3.1 A elaboração do instrumento no contexto de uma política fundiária urbana 

 

O tema da recuperação de mais-valias fundiárias é compreendido e absorvido na 

Colômbia a partir do reconhecimento do sucesso da Contribución de Valorización, sendo 

vinculado à finalidade específica deste instrumento em financiar infra-estrutura urbana. 

Neste enfoque, por estarem  ambos (o tema e o instrumento) confinados à política tributária 

imobiliária, o objetivo da arrecadação de recursos era o que balizava o sucesso do 

instrumento. A lógica da inserção do tema era independente das decisões de planejamento 

urbano e dos projetos pontuais elaborados para a cidade, sendo sua função unicamente a de 

financiar esses projetos. 

A partir do início dos anos 80, quando esse sucesso é relativizado, outros objetivos 

da recuperação de mais-valias fundiária ganham importância, sendo o tema colocado no 

contexto mais amplo de seu papel no planejamento urbano. Segundo Molina (1997), a 

atuação pública neste campo era até então caracterizada, na Colômbia, pelo casuísmo 

urbanístico. Não havia qualquer unidade neste campo, constituído por “normas dispersas e 

inorgânicas expedidas sob diferentes motivações e objetivos específicos, não referidas a um 

sistema de planejamento e ordenamento, de tal maneira que sua aplicação resultava em um 

estilo de administração do território de corte empiricista e casuístico, além de social e 

juridicamente não equitativo.” (p.247) 

Como conseqüência, o crescimento urbano e o ordenamento territorial eram 

processos conduzidos pela livre ação do mercado, gerando cidades desordenadas e 

desfuncionais e a acentuando processos de segregação sócio-espacial (Botero et al., 1994, 

p.333). Mas a idéia de estabelecer um marco para a regulação e gestão da terra urbana pelo 

Estado já existia há vários anos. Em cerca de 20 anos, foram apresentados ao Congresso 

doze projetos de lei de reforma urbana (ibid.).  
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Com a promulgação da Ley 09 de 1989 (Ley de Reforma Urbana), concretiza-se o 

esforço para uma política mais integral de terras, envolvendo os setores fiscal e de 

planejamento urbano. A lei, que define um novo marco para o planejamento e o 

financiamento do desenvolvimento urbano, dispõe sobre as diretrizes do planejamento do 

desenvolvimento municipal e alinha uma série de instrumentos financeiros e de gestão 

territorial 9, sendo o solo urbano tomado como o elemento central de política. 

A Ley de Reforma Urbana apresenta um novo enfoque sobre o tema da recuperação 

de mais-valias fundiárias, com a introdução da noção de “plusvalía gerada pelo esforço 

social ou estatal”. Com esse novo enfoque, incluem-se, nas atuações do poder público 

capazes de originar a valorização diferenciada das áreas urbanas, aquelas relativas às 

decisões administrativas sobre os usos e aproveitamentos do solo urbano.  

Para recuperar para o conjunto social uma parcela dessas plusvalías é criado o 

instrumento financeiro (tal como classificado na legislação) de Contribución de Desarrollo 

Municipal.  Trata-se de uma contribuição que se estabelece aos proprietários de terrenos que 

adquiram uma mais-valia como conseqüência do esforço social ou estatal, sendo este esforço 

caracterizado por autorizações para mudança de uso, de destinação ou de densidade, pela 

inclusão do terreno no perímetro urbano ou no de serviços públicos, ou por obras públicas 

de benefício geral. 

Apesar da existência de indicadores de esforços para o impulsionamento da lei em 

geral e do instrumento de recuperação de mais-valias em particular, várias dificuldades 

surgiram e sua aplicação foi praticamente nula nos anos seguintes à instituição legal. 

Dadas essas dificuldades, sucede-se, a partir de 1993, um período de estudos e 

propostas para a regulamentação e depois a modificação da Ley de Reforma Urbana. Neste 

período, com o empenho direto do governo nacional, foram realizadas uma série de 

iniciativas, incluindo a realização de seminários e outros eventos, convênios com 

organismos multilaterais, consultorias técnicas em diversas áreas temáticas, a realização de 

publicações e documentos oficiais, além de outras consultas e explanações a entidades de 

classe e outras agremiações envolvidas com o tema. 

Dessas iniciativas, e de suas conseqüências técnicas e políticas, resultou finalmente a 

aprovação pelo Congresso Nacional da Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial), que 

                                                 
9 A nova legislação introduz no país uma série de instrumentos inovadores de gestão do planejamento urbano, como o 

direito de preferência, os bancos de terra, o reajuste de terras, e mesmo a extinção de domínio. 
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entre outras disposições modifica a anterior Ley de Reforma Urbana, na busca da 

viabilização dos principais objetivos avançados por aquela legislação.  

Neste novo marco legal, a anterior Contribuição ao Desenvolvimento Municipal é 

substituída pelo instrumento de Participación en las Plusvalías, que com o mesmo 

fundamento do instrumento definido anteriormente objetiva recuperar para as comunidades 

as mais-valias fundiárias ocasionadas pela ação pública urbanística. 

Para examinar em maior detalhe esse instrumento, objeto central desta seção, 

consideramos necessário entender o contexto de sua elaboração, bem como suas origens, 

pois a Participação na Mais-Valia é um instrumento que, como se verá, está inserido em uma 

política fundiária urbana que estrutura as condições de sua implementação. Com esta 

finalidade, vamos abordar a Ley de Reforma Urbana, que contém o núcleo desta política 

mais ampla, enfocando especialmente o diagnóstico dos problemas que foram identificados 

nesse marco legal, e que deram origem à elaboração da nova legislação. 

 

3.2 A primeira versão adotada na legislação e seus problemas 

 

A Ley 09 contém um primeiro capítulo onde se define o conteúdo específico dos 

Planos de Desenvolvimento Municipal, ao qual se seguem uma série de disposições, nos 

capítulos seguintes, sobre o conteúdo e alcance de normas urbanísticas e instrumentos de 

gestão e financeiros a serem contemplados na execução do Plano. Os problemas 

diagnosticados nesta legislação, e que justificam a ausência da sua implementação, 

envolvem por um lado a definição tanto desses Planos como dos instrumentos para a sua 

operacionalização, e por outro lado a ausência de articulação entre essas duas dimensões. 

 

 

 

Diagnóstico dos problemas da “Ley de Reforma Urbana” 

Com relação aos planos de desenvolvimento local, a Ley 09 mantém em certa medida 

a confusão entre o desenvolvimento geral das cidades e seu planejamento territorial, uma 

característica existente na legislação anterior, a qual apenas fazia referência muito geral aos 

planos integrais de desenvolvimento municipal, sem distinguir essas duas dimensões 

(Vejarano, 1995). As exigências para a elaboração de um plano de desenvolvimento 

municipal são orientadas a problemas físicos, mas em seguida a lei faz referência a um plano 
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de investimentos que inclui todos os temas do desenvolvimento municipal, obscurecendo o 

enfoque prioritário e tornando ambíguo o âmbito técnico e jurídico dos planos urbanísticos. 

No que se refere aos instrumentos para viabilizar a gestão territorial do solo urbano, 

a lei não ofereceu um detalhamento que os tornasse operacionais, e nem mesmo explicações 

mais claras de seus objetivos específicos. Os instrumentos foram definidos apenas de forma 

genérica e em vários casos transpostos diretamente de experiências estrangeiras sem 

adequação à realidade nacional (Botero et al,1994). Alguns temas tratados em detalhe, como 

o da desapropriação e o dos projetos de renovação urbana, traziam um conjunto de 

procedimentos complicados com poucas possibilidades de implementação. 

Além dos problemas em cada uma dessas dimensões do planejamento urbano, a Ley 

09, ao não relacionar os instrumentos a sistemas objetivos de atuação pública, não definiu 

um sistema articulado de planejamento e gestão, não impondo uma aplicação coerente e 

sistemática às ações urbanísticas. Como consequência, os instrumentos aparecem apenas 

como uma lista de possibilidades, e a norma que impunha a expedição dos planos acabou 

por converter-se na prática em somente uma possibilidade ou facilidade à discrição dos 

municípios (Molina, 1997). 

Para compreender a incapacidade da Ley 09 em dar a necessária coerência e 

operacionalidade ao conjunto da legislação urbana, apesar do longo processo de 

amadurecimento de um marco legal para a intervenção e gestão do Estado sobre o mercado 

de terras urbanas, há que se recorrer às características da estrutura institucional colombiana 

no campo da política urbana10 e às condições de institucionalização da nova lei. 

Em primeiro lugar, embora a legislação defina os elementos para a elaboração das 

políticas urbanas municipais, ela não foi formulada com a necessária participação dos 

governos municipais, nem levou em conta as deficiências locais para uma absorção 

adequada das orientações definidas na lei. Quando a Ley 09 foi promulgada o ambiente de 

discussão sobre o tema no nível local era muito precário (Vejarano, 1995). Dentre essas 

deficiências, importa destacar a ausência de conexão e coordenação entre as áreas fiscal e de 

planejamento urbano. 

Apesar do seu grande potencial como instrumentos de planejamento, os tributos 

sobre a propriedade imóvel sempre tiveram um caráter fiscalista, desconhecendo seus efeitos 

sobre o mercado de terras, como vimos no caso da contribuição de valorização. Do outro 

                                                 
10 Seguimos aqui os argumentos expostos por Botero et al., 1994, p. 333 a 348.  
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lado do espectro, os planos territoriais existiam formalmente, por serem obrigatórios, mas na 

prática as decisões de planejamento e inversões públicas setoriais eram tomadas de forma 

independente destes planos, e sem a devida consideração dos impactos das ações 

urbanísticas sobre o funcionamento do mercado e sobre os preços da terra. 

A nova legislação aparece, nesse contexto, como uma imposição (do governo 

nacional aos governos locais) duplamente insuficiente pois além de não reconhecer como 

passo necessário a construção de uma relação entre os setores de planejamento e fiscal, algo 

que não faz parte da cultura e da prática tradicional, não oferece mecanismos de 

operacionalização de uma articulação entre o sistema de planejamento urbano e a estrutura 

tributária. Assim, embora a princípio a nova legislação aparentemente contivesse todos os 

ingredientes necessários para uma adequada gestão do solo urbano, nem a prática cotidiana 

nem a conceituação sobre o tema tinham o amadurecimento necessário para a aplicação dos 

dispositivos da lei.11

A esses problemas, devem ser somados a carência de uma cultura de regulação do 

mercado de terras, envolvendo os distintos atores locais, além, é claro, de fenômenos de 

corrupção ou resistência políticas combinados com a composição dos conselhos locais 

(câmaras legislativas municipais) ou a influência dos proprietários de terra sobre as 

autoridades locais (Rojas e Moncayo, 1995). 

Com todos esses problemas de natureza institucional e operacional, a Ley de 

Reforma Urbana praticamente ficou sem aplicação, salvo algumas tentativas pontuais de 

implementação de instrumentos. Apesar disso, ela representou um avanço importante na 

abordagem do tema do planejamento e ordenamento urbano, desencadeando o debate em 

torno do solo urbano e seu papel no planejamento das cidades (Vejarano, 1995). Neste 

avanço, inclui-se a criação da Contribución de Desarrollo Municipal. Vejamos, a seguir, os 

problemas específicos desse instrumento, que introduz a noção que norteia o instrumento de 

Participación en la Plusvalía.  

 

Problemas específicos da ‘Contribución de Desarrollo Municipal’ 12  

                                                 
11 Ao ser consultada sobre as necessidades de alteração na legislação, a Secretaria Municipal de Bucaramanga responde 

de forma ilustrativa que “à parte as eventuais reformas na lei, o Ministério de Desenvolvimento Econômico deve ser a 
ponte para a transferência de tecnologia de instrumentos como a integração imobiliária e o reajuste de terras, temas que, 
para muitos, beiram o esotérico.” (MDE, Documento Interno de 07/02/95, grifo nosso) 

12 No Anexo 1, incluimos uma tradução dos artigos da Ley 09 que tratam especificamente da Contribución de 
Desarrollo Municipal.  
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Sendo a Contribuição de Desenvolvimento Municipal o instrumento a partir do qual  

é introduzida a noção de mais-valias geradas pelo esforço estatal, e tendo sido substituído 

pelo instrumento de Participação nas mais-valias, é relevante recolher as razões que teriam 

levado a essa substituição.13

A primeira informação relevante sobre a implementação do instrumento é de que 

apesar de criado com caráter obrigatório para todos os municípios de mais de 100 mil 

habitantes, somente o município de Cartagena tentou implementá-lo, tendo sido a aplicação 

do instrumento questionada judicialmente, por razão de inconstitucionalidade das normas 

que o criaram. 

A arguição de inconstitucionalidade teve como objeto a nova Constituição Política 

da Colômbia, promulgada em 1991, que embora viesse a elevar a noção de participação 

pública nas mais-valias geradas pela ação urbanística a preceito constitucional14, dispõe, 

em seu Artigo 317, que “somente os municípios poderão gravar a propriedade imóvel”.  Esta 

disposição coloca em questão o texto legal da Contribuição de Desenvolvimento Municipal, 

por ser esta um tributo definido como de caráter nacional, que se cede em favor dos 

municípios.  

Mesmo sem uma decisão final sobre a questão15, o pronunciamento favorável à 

declaração de inconstitucionalidade, proferido pelo Conselho de Estado para o caso de 

Cartagena, cria o precedente, sendo recomendada a elaboração de uma lei de criação de um 

imposto à mais-valia de caráter municipal (Maldonado, 1995). 

À parte o problema legal, a Contribuição de Desarrollo Municipal tem outros 

problemas identificados. Em primeiro lugar, e de forma mais geral, o fato de que o 

instrumento não foi vinculado, na legislação, com um sistema mais geral de distribuição de 

custos e benefícios do desenvolvimento urbano (Molina, 1997). Outro foco de dificuldade 

está na definição do que seja exatamente um “esforço social ou estatal”. Sendo este um 

critério usualmente relacionado diretamente ao dispêndio de recursos públicos, em razão da 

tradicional contribuição de valorização, os fatos geradores definidos na legislação - inclusão 

                                                 
13 Uma análise do instrumento e a exposição de motivos para a formulação de um novo texto legal, no qual recolhemos 

grande parte das informações,  foi realizada por Maria Mercedes Maldonado e consta do Memorando Interno enviado do 
projeto PNUD -Col 93/001 para o Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, datado de 04 de Abril de 1995.  

14 Constitucón Política de Colombia, 1991, Artigo 82: “É dever do Estado velar pela proteção da integridade do espaço 
público e por sua destinação ao uso comum, o qual prevalece sobre o interesse particular. As entidades públicas 
participarão na mais-valia que seja gerada por sua ação urbanística e regularão a utilização do solo e do espaço aéreo 
urbano em defesa do interesse comum.” 

15 Rojas e Moncayo (1995) discutem o conflito interpretativo da legislação, e das distintas possibilidades de articulação 
entre os dois artigos constitucionais (Art.82 e Art.317) colocando em debate o significado do termo “gravar”, como 
“competência para estabelecer o gravame” ou como “capacidade de decidir a aplicação de um gravame”. 
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no perímetro urbano, mudanças de usos do solo ou de destinação, e aumento de densidade 

habitacional - são questionados como propriamente um esforço. 

Há também um problema de definição de competência. Tendo sido definido como 

instrumento de financiamento do desenvolvimento urbano, sua administração tende a ser 

considerada no âmbito dos institutos municipais de habitação ou de desenvolvimento 

urbano, porém estas entidades não contam com experiência tributária e podem inclusive 

atuar de forma descoordenada com as secretarias de fazenda ou os departamentos tributários. 

Ademais dessas dificuldades, reconhece-se que o instrumento, tal como o conjunto 

da Ley 09, carece de definições que facilitariam sua operacionalização, e permitiriam 

superar o caráter de um simples instrumento de financiamento, integrando o tributo ao 

sistema mais amplo de planejamento e gestão municipal (Maldonado, 1995, p.3). Os 

diagnósticos realizados e encomendados pelo governo nacional recomendam uma definição 

clara de elementos como a ação urbanística, os fatos geradores de mais-valias e as 

modalidades de cobrança, e além disso propõem relacionar os instrumentos tributários com 

os outros mecanismos de gestão associada, com as cessões obrigatórias e gratuitas e com os 

aportes em espécie (em terreno). 

Outro ponto considerado oportuno, na redefinição do instrumento, é o da orientação 

de objetivos mais precisos. Para alguns, trata-se de um instrumento cujo foco deve estar 

direcionado a situações específicas, como os processos de urbanização de grandes parcelas 

de terra que se incorporam à cidade (Rojas e Moncayo, 1995) e, além desses processos, na 

atividade construtora nas zonas de mais altos rendimentos (Maldonado, 1995).16

Finalmente, é ainda sugerida por certos analistas uma redefinição mais radical do 

tributo, contemplando o princípio de conferir à administração municipal a titularidade dos 

direitos de construir, tornando a decisão administrativa que possibilita a licença de urbanizar 

ou construir um fato gerador tributável. 

  

3.3 Algumas questões em aberto na nova legislação  

 

Várias dessas idéias vêm a ser incorporadas ao instrumento de Participação nas 

Mais-Valias, enquanto outras são superadas. Apesar dos cuidados na elaboração deste novo 

                                                 
16 Vale notar que o termo “desarrollo”, em espanhol, é aplicado ao imobiliário, com o significado de 

“empreendimento”, o que pode levar a uma interpretação ambígua (intencional ou não) do nome do instrumento, 
“Contribución de Desarrollo Municipal”. 
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instrumento, e da definição detalhada de seu funcionamento e aplicabilidade, de modo a 

vencer as resistências e os problemas criados pela legislação anterior, permanece em debate 

a sua operacionalidade, e diversos fóruns têm sido criados para a discussão de pontos sobre 

os quais não há consenso, ou naqueles em que existem dúvidas e imprecisões a definir, tanto 

nas formas mais específicas de implementação do mecanismo, como nas interpretações de 

diversos preceitos da lei.  

Das diversas questões debatidas nesses fóruns, destacamos algumas que nos parecem 

fundamentais para abordar o eixo que nos orienta nessa tese: o das relações entre as 

ambigüidades na interpretação e as debilidades na implementação. Nos próximos itens 

examinamos cada uma dessas questões selecionadas.17

 

A regulamentação é necessária? 

A necessidade de regulamentação da lei, ao nível nacional e municipal, é colocada 

em questão. Ao argumento de que a falta de regulamentação foi o principal fator que levou à 

impossibilidade de implementação da lei anterior, e à necessidade de sua substituição por 

esta nova legislação, contrapõe-se a necessidade pragmática de colocar em marcha o quanto 

antes os Planos de Ordenamento Territorial, sob pena de que mais uma vez a lei não possa 

ser aplicada ou perca força como instrumento legal. 

A relativa pressa em iniciar a implementação da legislação tem como justificativa a 

determinação explícita na lei de que a formulação e adoção dos Planos de Ordenamento 

Territorial deve dar-se em um prazo máximo de dezoito meses a contar da entrada em 

vigência da legislação (Artigo 23). 

Mas a adoção desses Planos envolve, além de diversas definições e decisões 

urbanísticas de natureza técnica e política, a “definição dos procedimentos e instrumentos de 

gestão e atuação urbanística requeridos para a administração e execução das políticas e 

decisões adotadas… incluída a adoção dos instrumentos para financiar o desenvolvimento 

urbano, tais como a participação municipal ou distrital na mais-valia, a emissão de títulos de 

direito adicionais de construção e desenvolvimento e os demais contemplados na Ley 09 de 

1989.” (Artigo 13). 

                                                 
17 O Anexo 2  contém uma reprodução do Capítulo IX da Ley 388, que trata do instrumento de Participación en la 

Plusvalía. Por tratar-se da legislação vigente, optamos por conservar o idioma original, de modo a não correr o risco de 
alterar qualquer nuança do texto legal. 
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No aspecto da regulamentação, o tratamento dado aos Planos de Ordenamento 

Territorial e ao instrumento de Participação na Mais-Valia, pelo governo nacional, é 

distinto. Os Planos são objeto de publicações especialmente destinadas a apoiar os 

municípios na sua elaboração, contemplando conceitos, metodologias, exemplos e a 

apresentação de uma experiência piloto desenvolvida em conjunto pelo município de Leticia 

e o Ministério de Desenvolvimento Econômico.18 Pela existência e conteúdo dessas 

publicações, pode-se inferir que entende-se que as definições e procedimentos contidos na 

legislação são suficientes para a implementação dos Planos. 

O mesmo não ocorre com o instrumento de Participação na Mais-Valia, que a partir 

da vigência da legislação é objeto de assessoria especializada visando a sua regulamentação. 

São quatro os principais tópicos considerados como os que requerem regulamentação19: a 

definição dos conceitos urbanísticos incluídos na lei (e.g. alterações de uso, índice de 

construção), outros conceitos associados (e.g. densidade), pontos que requerem maior 

precisão e/ou esclarecimento, e os procedimentos de cálculo na aplicação do instrumento, 

com exemplos ilustrativos de diversas situações. 

A vinculação estabelecida na legislação entre os Planos e o instrumento, que busca 

suprir uma deficiência que como vimos foi diagnosticada na legislação anterior, resolve 

certas dificuldades de implementação. Mas ela não é capaz de resolver outras dificuldades, 

sendo uma das questões que permanece a da regulamentação. É importante entender que 

essa (a exemplo de outras questões) não é uma questão que surge pela vinculação dos Planos 

e do instrumento, como evidenciado pela evolução da proposta de adequação da Ley de 

Reforma Urbana.  

De fato, os estudos, diagnósticos e relatórios produzidos mostram que em um mesmo 

período -1995 - enquanto o tema do ordenamento urbano era objeto de um esforço para a 

regulamentação20, a Contribución de Desarrollo Municipal  era considerada legalmente 

frágil (Maldonado, 1995) e insuficiente para instrumentalizar a participação na mais-valia 

                                                 
18 A publicação do Ministério de Desenvolvimento Econômico, de Outubro de 1997, intitulada “Ley 388 de 1997. 

Serie Procesos de Aplicación”, contém 3 volumes para distribuição: 1)Aproximación Conceptual, 2) Lineamientos para el 
Ordenamiento Territorial Departamental, e 3) Esquemas de Ordenamiento Territorial. 

19 A assessoria é realizada por consultores do Projeto PNUD Col 93/001 (Gloria Bolaños, Oscar Arcos e Santiago 
Camargo), que produz vários Documentos de Discussão. Os tópicos que requerem regulamentação constam do documento 
de 17 de Outubro de 1997. Em Novembro de 1997, houve um workshop com a participação de especialistas nacionais e 
internacionais e membros dos principais Departamentos de Valorização e de Impostos Municipais, onde o conteúdo desses 
documentos foi apresentado e debatido.  

20 Vejarano, por exemplo, em um relato da consultoria do projeto (Março de 1995), diz que “neste momento estamos 
avançando em uma regulamentação da Ley de Reforma Urbana, que está orientada aos temas do ordenamento urbano e da 
gestão do solo.” (p.8) 
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(Rojas e Moncayo, 1995)21. A razão para a unificação das duas iniciativas e o 

desenvolvimento de uma nova legislação para ambos não foi dada pela necessária 

vinculação entre a gestão urbanística e sua operacionalização, mas pela necessidade de 

alterações mais substanciais nas disposições sobre o processo de gestão.22

Essas alterações, assim como o atual processo de regulamentação, visam precisar os 

objetivos e delimitar as práticas da aplicação da legislação e seus instrumentos, mas os que 

defendem esse aperfeiçoamento podem ver seus esforços obstruídos pela existência de 

importantes ambigüidades na interpretação da legislação, como a que se apresenta a seguir.   

 

O uso do instrumento é facultativo ou obrigatório? 

Uma importante questão que permanece é se a lei define o estabelecimento da 

participación en plusvalías por decisões normativas que causem valorização da terra como 

uma ação facultativa ou como atuação obrigatória por parte dos governos locais.  

Com relação ao que é definido na legislação, os que entendem que seja obrigatória 

reportam-se à distribuição equitativa das cargas e benefícios do desenvolvimento como um 

dos princípios do ordenamento territorial (Artigo 2), e à definição deste último como uma 

função pública (Artigo 3), que como tal é uma obrigação dos governos locais. Os que 

advogam que seja facultativa podem remeter à própria noção do instrumento definida pela 

legislação, que define que as ações urbanísticas geram benefícios que dão direito às 

entidades públicas a participar nas mais-valias resultantes dessas ações (Artigo 73). 

Existe ainda um terceiro entendimento alternativo, de que os municípios têm a opção 

de adotar ou não o instrumento, porém se adotado deve ser usado em todas as situações. 

Neste debate, se colocam de um lado os defensores da autonomia municipal, e do outro 

aqueles que vêem no instrumento uma ferramenta de combate à corrupção e às ações de 

favorecimento local. 

Um dos pontos notórios de fragilidade legal da Contribución de Desarrollo 

Municipal era exatamente o que definia a obrigatoriedade do instrumento para todos os 

                                                 
21 Esses consultores, em seu Informe de Assessoria intitulado “La Participación en la Plusvalía Urbana: Primera 

Aproximación para un Desarrollo Legislativo”, propõem e detalham a criação do novo instrumento: “A participação é um 
gravame que encontra na norma constitucional um fundamento suficiente para seu estabelecimento … Para evitar 
confusões conceituais, é conveniente portanto referirmo-nos a esse gravame especial em termos de uma 
PARTICIPACIÓN, para empregar exatamente a expressão utilizada pelo inciso segundo do Artigo 82 da Constituição 
Política.”(Julho de 1995, s/p).   

22 Ana Isabel Restrepo, consultora jurídica, em sua apreciação dos decretos de regulamentação, em documento enviado 
ao Viceministro em 22 de Junho de 1995, chama atenção para o fato de que o Regulamento de Gestão Urbanística estaria 
excedendo a faculdade reguladora, modificando disposições vigentes. Esclarece o papel do regulamento: completar a lei, 
fixando e desenvolvendo detalhes de aplicação dos princípios contidos, mas que não pode ditar nenhuma disposição nova. 
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municípios com mais de 100.000 habitantes. Desde a primeira versão da nova legislação 

(ainda na forma de decretos de regulamentação da Ley 09), adverte-se que a legislação deve 

reconhecer a forma de organização de república unitária existente na Colômbia, 

descentralizada e com autonomia de suas entidades territoriais, e que por essa razão, o uso 

do termo “deverão…” para os municípios é ilegal, devendo sempre ser usado em seu lugar o 

termo “poderão…”. 

A questão ilustra um tipo de ambigüidade interpretativa que em certa medida é 

inerente à “letra da lei”. A definição legislativa busca resolver os problemas entre as leis 

(ex. compatibilizar a lei com preceitos constitucionais). O objetivo é tornar possível a 

implementação do instrumento, e não garantir a sua implementação. Neste caso, a efetiva 

implementação é colocada como uma outra etapa do processo, sendo a dissolução (ou 

contorno) das ambigüidades situada no nível da prática política. 

A questão da faculdade ou obrigatoriedade do uso do instrumento envolve uma série 

de outros debates sobre tópicos importantes na definição do alcance do instrumento. A essa 

questão associa-se, por exemplo, a da previsão de isenção da Participação na Mais-Valia 

para os imóveis destinados a habitação de interesse social, na medida em que existe a 

possibilidade de que essa isenção acabe por ser utilizada como uma “brecha na lei”. Desde 

as primeiras avaliações, essas possibilidades são levantadas, e recomenda-se que “efeitos 

negativos ou neutros devem também ser previstos, com a finalidade de evitar vazios 

perniciosos” (Rivera, 1995). 

Outra questão associada é o debate existente sobre o real objetivo da utilização do 

instrumento de Participação na Mais-Valia, se a intencionalidade seria a de generalizar a 

recuperação de mais-valias, e desta forma incidir e até reverter a expectativa dos agentes 

interessados na apropriação privada dessas valorizações, ou, por outro lado, se o objetivo 

seria o de concentrar a sua aplicação em situações específicas e notórias, como por exemplo 

em casos de grandes áreas de expansão urbana nas áreas limítrofes das cidades.23

 

As mais-valias potenciais acumuladas constituem “direito adquirido”? 

Outra questão importante diz respeito à pertinência ou não da consideração dos 

“direitos adquiridos”, por parte dos proprietários, quanto aos usos e intensidades 

                                                 
23 Fernando Rojas apresenta esse como um fenômeno crucial a ser abordado com a implementação do instrumento. Ver 

Rojas e Smolka, Landlines, Lincoln Institute of Land Policy, Março de 1998. 
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construtivas prevalecentes na normativa anterior aos novos planos de ordenamento 

territorial.  

Existe um entendimento prévio predominante de que a manutenção desses direitos 

poderia neutralizar muitas das possibilidades de aplicação do instrumento, na medida em 

que em vários casos a normativa existente é mais permissiva que o uso e a intensidade 

construtiva já concretizados. Apesar disso, existem dificuldades políticas, especialmente no 

nível local, para alterar (reduzir) expectativas de incrementos de valor dos imóveis já 

sancionadas pela regulação urbanística. No nível nacional, o encaminhamento da 

regulamentação da lei, assim como a edição de decretos complementares em curso, apontam 

para uma visão mais independente e soberana dos novos planos de ordenamento territorial, e 

sua adequação primordial à função pública do urbanismo definida pela lei. 

A Ley 388 é indeterminada sobre este importante elemento, que como argumentamos 

em outro momento desta tese altera a própria finalidade do instrumento, pois delimita quais 

mais-valias são objeto de recuperação.24 A utilização do instrumento de Participação na 

Mais-Valia é definida na legislação a partir de “alterações” e “inclusões” consideradas em 

sua forma genérica, sem distinção temporal ou de concretização, sendo remetidas aos Planos 

as decisões de ações urbanísticas. Esses, por sua vez, são definidos segundo seu conteúdo, 

sendo as atuações classificadas como de longo, médio e curto prazo (9, 6 e 3 anos 

respectivamente)25, mas não é contemplada a situação de alteração (redução) de índices 

previstos antes da vigência da legislação, e nem mesmo de reduções posteriores (nos planos 

que se seguirão ao longo dos anos).26

Aqui, a questão de fundo está ligada a diferentes formas de definição da estrutura 

legal, uma questão que ultrapassa nosso enfoque específico, mas pode ser ilustrada por ele. 

Uma alternativa é a de definir um instrumento em todos seus detalhes para que só possa ser 

usado com uma linha previamente definida de propósitos. Este era um dos problemas da 

Contribuição de Desenvolvimento Municipal. A outra alternativa, e este parece ser o caso da 

Participação na Mais-Valia, é a de utilizar definições mais gerais e deixar pontos em aberto, 

                                                 
24 Vide o Capítulo II, e especialmente a distinção entre recuperação de valor e valorização. Um paralelo para discussão, 

no caso do Brasil, seria o do uso do conceito de solo criado sobre a base existente de zoneamento, e não pelo 
estabelecimento de um índice único ou, alternativamente, por um novo zoneamento referenciado à infra-estrutura existente 
ou planejada. 

25 Os governos locais, na Colômbia, são eleitos a cada 3 anos, e o governo nacional a cada 6 anos. 
26 São, porém, previstas compensações por obras públicas que lesionem patrimônios vizinhos e contíguos à obra, caso 

em que se deve calcular o “menor valor” dos imóveis afetados (Artigo 128). O Decreto 151 de 22 de Janeiro de 1998 
também trata do tema da compensação, neste caso pela preservação histórica, arquitetônica, ou ambiental, e regulamenta a 
transferência de direitos de construção e desenvolvimento. 
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o que contribui para viabilizar politicamente o instrumento porém sujeita a sua aplicação a 

ser efetivada com diferentes propósitos.  

 

3.4 Das ambigüidades aos equívocos: mais-valia fundiária urbana por maior 

aproveitamento do solo 

  
O Capítulo IX da Ley 388, que trata do instrumento de Participação na mais-valia, 

define os conceitos e procedimentos de cálculo para três tipos diferentes de fatos geradores: 

a incorporação de solo rural para uso urbano, a modificação do regime de usos do solo e a 

autorização de um maior aproveitamento do solo em edificação. 

Nos dois primeiros casos, a mais-valia gerada é calculada pela diferença entre preços 

comerciais dos terrenos afetados, antes e depois da ação urbanística geradora da mais-valia. 

Em ambos os casos, os novos preços dos terrenos são estabelecidos com base nas  

características definidas pelo Plano de Ordenamento Territorial para os terrenos em questão, 

de acordo com os preços de outros terrenos que tenham características similares de 

zoneamento, uso, intensidade de uso e localização. No terceiro caso, porém, o diferente 

tratamento que é dado torna questionável o texto legal do “efeito mais-valia resultado do 

maior aproveitamento do solo”, pois os conceitos envolvidos são dispostos de forma confusa 

e ambígua.  

Este diagnóstico é apropriado nos estudos para a regulamentação do instrumento, 

trazendo como consequência a concentração dos esforços no detalhamento dos cálculos da 

mais-valia decorrente desse fato gerador de “maior aproveitamento”. Nosso argumento, 

porém, é o de que na verdade os procedimentos de cálculo das mais-valias são definidos de 

forma equivocada. Nesta seção, nos ocuparemos de examinar a indefinição e os equívocos 

existentes na legislação e em seus desdobramentos nos estudos de regulamentação do 

instrumento de Participação na Mais-Valia, apresentando algumas hipóteses explicativas 

para a existência desses equívocos que estão fortemente relacionadas com as ambigüidades e 

debilidades na apropriação de nosso tema na América Latina. 

 

Indefinição e equívocos no texto legal 
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Para explicar como se conformam os equívocos do texto legal, reproduzimos a seguir 

o Artigo específico da legislação referente ao fato gerador de maior aproveitamento do solo, 

chamando particular atenção para os conceitos introduzidos: 

“Ley 388 de 1997 
Art. 77 - Efecto Plusvalía resultado del mayor aprovechamiento del suelo. Quando 

se autorize um maior aproveitamento do solo, o efeito mais-valia será estimado de acordo 
com o seguinte procedimento: 

1-  Se determinará o preço comercial por metro quadrado dos imóveis em cada 
uma das zonas ou subzonas beneficiárias, com características geo-econômicas 
homogêneas, antes da ação urbanística geradora da mais-valia. Doravante este preço 
servirá como preço de referência por metro quadrado. 

2-  O número total de metros quadrados que serão tomados como objeto do efeito 
mais-valia serão, para o caso de cada terreno individual, iguais à área potencial adicional 
de edificação autorizada. Por potencial adicional de edificação, se entenderá a quantidade 
de metros quadrados de edificação que a nova norma permite na respectiva localização, 
como a diferença no aproveitamento do solo, antes e depois da ação geradora. 

3-  O montante total do maior valor será igual ao potencial adicional de edificação 
de cada imóvel individual multiplicado pelo preço de referência, e o efeito mais-valia por 
metro quadrado será equivalente ao produto da divisão do montante total pela área do 
terreno objeto da participação na mais-valia.” 27 

 
Procedamos a uma leitura direta deste Artigo 77. Os itens 1 e 2 definem as bases 

para o cálculo da mais-valia gerada: o preço de referência do terreno (Pr), expresso em $/m2, 

e o potencial adicional de edificação (PAE), expresso em uma quantidade de metros 

quadrados. O item 3 define o produto de Pr por PAE como o montante total da mais-valia 

gerada pela ação urbanística, produto que estaria expresso na mesma unidade monetária do 

preço de referência.  

Ocorre, porém, que as unidades de metragem usadas em Pr e PAE não são 

necessariamente equivalentes. O preço de referência (Pr) utiliza a unidade de metragem do 

terreno, enquanto o potencial adicional de edificação (PAE), como o próprio nome indica, 

refere-se a uma quantidade de metragem de edificação. Assim, para que o produto entre 

esses fatores pudesse ser expresso na mesma unidade monetária que o preço de referência, 

seria necessário que o preço de referência, definido antes da ação urbanística geradora da 

                                                 
27 Outros artigos importantes se utilizam desses conceitos básicos: Art.79 Monto de la Participación. Os Conselhos 

municipais ou distritais, por iniciativa do prefeito, estabelecerão a taxa de participação que se imputará à mais-valia gerada, 
a qual poderá oscilar entre 30% e 50% do maior valor por metro quadrado ; Art.80 Procedimiento de Cálculo del Efecto 
Plusvalía. O Instituto Geográfico Agustín Codazzi ou … estabelecerão os preços comerciais por metro quadrado dos 
terrenos, tendo em conta sua situação anterior à ação ou ações urbanísticas, e determinarão o correspondente preço de 
referência … dentro dos cinco dias úteis seguintes à adoção do Plano de Ordenamento Territorial, de sua revisão, ou dos 
instrumentos que o complementem, onde se concretizam as ações urbanísticas que constituem os fatos geradores da 
participação na mais-valia, o prefeito solicitará que se proceda a estimação do maior valor por metro quadrado em cada 
uma das zonas ou subzonas consideradas. 
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mais-valia, expressasse na verdade o preço do terreno em cada metro quadrado de potencial 

de edificação, e não necessariamente o preço do terreno por metro quadrado de terreno. 

Em outras palavras, o texto considera equivalentes a área do terreno e a área 

edificada. Essa situação de equivalência, no entanto, só ocorre quando o índice de 

construção28 de um determinado terreno é igual a 1, ou seja, quando a normativa anterior à 

ação urbanística define um potencial de edificação em metros quadrados igual à área do 

terreno. Somente quando o índice de construção é igual a 1, o preço a ser utilizado como 

preço de referência equivale ao preço comercial do terreno29. Se o índice de construção não 

é igual a 1, o preço do terreno em cada metro quadrado de potencial de edificação, e que 

deve ser tomado como preço de referência para o cálculo do maior valor, será obtido pelo 

quociente da divisão do preço comercial por metro quadrado de terreno pelo índice de 

construção.30  

No preço de referência proposto, na verdade, o valor comercial do terreno está 

relacionado à normativa vigente antes da ação urbanística que a modifica, e portanto neste 

caso somente quando ponderado pelo potencial de edificação previamente existente ele 

reflete a participação do preço do metro quadrado do terreno em cada metro quadrado de 

edificação. O texto da legislação, porém, não prevê esta distinção, o que causa um equívoco 

nos cálculos que a tomem por referência. Como consequência desse equívoco, o “efeito 

mais-valia por metro quadrado” ao qual a lei faz referência, como produto da divisão do 

montante total da mais-valia pela área do terreno também é afetado por este equívoco.  

Vejamos um exemplo dos cálculos segundo o disposto na legislação: 

Em um terreno de área (S) de 1000 m2 e índice construtivo de 1, indicando o 

potencial de 1.000 m2 de edificação, é autorizada por uma ação urbanística prevista no Plano 

de Ordenamento Territorial a alteração do índice construtivo para 3, ou seja, um potencial de 

3.000 m2 de edificação. Sendo o preço de referência (Pr) equivalente a $600 / m2 de terreno, 

o montante total estimado da mais-valia, como definido na legislação, seria igual ao produto 

                                                 
28 Este índice é definido no projeto de decreto regulamentar referente à participação nas mais-valias, no artigo 11 

(Bolaños, Camargo y Arcos, 1997b), de forma análoga ao coeficiente de aproveitamento (CA) em São Paulo e ao Índice de 
Aproveitamento do Terreno (IAT) no Rio de Janeiro, como a razão entre a área edificável e a área do terreno. 

29 Vale ressaltar que aqui não estamos entrando no complexo debate de qual seria o preço ou valor a ser considerado, 
haja vista nosso propósito de identificar um equívoco nos procedimentos de cálculo estabelecidos, seja qual fôr esse preço 
ou valor.  

30 Por exemplo, em um terreno de 1.000 m2 e preço comercial de $600 por metro quadrado, com um potencial de 
edificação de 3.000 m2, e portanto índice de construção equivalente a 3 (3.000 / 1.000), o preço de referência por metro 
quadrado de potencial de edificação seria de $200 por metro quadrado ($600 / 3). Para o mesmo terreno, somente se o 
índice de construção fosse de 1, ou seja, se o potencial de edificação fosse igual à área do terreno, de 1.000m2, e mantido o 
preço comercial, o preço de referência seria igual ao preço comercial, de $600 por metro quadrado. 
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do preço de referência pelo potencial adicional de edificação de 2.000 m2 (3.000 m2 - 1.000 

m2), ou seja,  

MV = Pr x PAE  

MV = $600/m2 x 2.000 m2 = $ 1.200.000,  

e o efeito da mais-valia por metro quadrado, também como definido na legislação, 

seria o resultado da divisão deste montante pela área do terreno, 

MV / m2 = MV / S  

MV / m2 = $1.200.000 / 1000 m2 = $1.200/m2. 

Avaliando o resultado obtido, observa-se que ele é compatível com o esperado 

segundo a lógica que à primeira vista envolve os procedimentos de cálculo. Conforme esta 

lógica, sendo a ação urbanística de maior aproveitamento o fato gerador considerado, o 

maior valor originado deve estar em correspondência com o maior aproveitamento 

autorizado. No exemplo, a mais-valia gerada por metro quadrado31 é duas vezes maior que o 

preço comercial original por metro quadrado de terreno, pois refere-se a um adicional de 

potencial de edificação equivalente a duas vezes o potencial de edificação anteriormente 

autorizado.  

É importante entender, porém, que esta correspondência só ocorre porque o potencial 

de edificação anterior é igual à área do terreno, ambos de 1.000m2, quer dizer, porque o 

índice construtivo anterior é igual a 1. Vejamos uma segunda situação em que esta 

correspondência não ocorreria. 

Vamos supor que mantidos a área do terreno de 1.000 m2 e o preço de referência em 

$600/m2 de terreno, o índice construtivo anterior à ação urbanística fosse de 4, significando 

um potencial de edificação de 4.000 m2, e que esse potencial passasse com a “ação 

urbanística de maior aproveitamento” para 6, ou seja, autorizando um total de 6.000 m2 de 

edificação.  

O maior aproveitamento, fato gerador da mais-valia, equivale neste caso ao potencial 

adicional do primeiro exemplo, no total de 2.000 m2. Segundo os procedimentos definidos 

na legislação, como todas as variáveis utilizadas são equivalentes, tanto o montante total da 

mais-valia como o efeito mais-valia por metro quadrado seriam iguais ao do primeiro 

exemplo, sendo a mais-valia estimada gerada por metro quadrado também de $1.200 / m2.  

                                                 
31 Mantivemos de maneira proposital a indefinição da legislação, que não explicita se se trata de uma mais-valia gerada 

por metro quadrado de terreno ou de edificação, pois nesse exemplo específico esta definição não é imprescindível. 
Veremos, mais adiante, as consequências dessa indefinição. 
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Aqui, esse resultado perde a lógica que justificava o procedimento de cálculo no 

exemplo anterior. Para um acréscimo construtivo autorizado de somente 50% do potencial 

que existia antes, a mais-valia gerada seria duas vezes maior que o preço de referência 

original.  

Para que fosse mantida a lógica anterior, a mais-valia gerada por metro quadrado de 

terreno deveria ser também equivalente a 50% do preço de referência, totalizando $300/m2, 

ou seja, quatro vezes menor que o montante calculado. Este resultado quatro vezes menor 

estaria refletindo o fato de que antes da ação urbanística cada metro quadrado de terreno já 

tinha o potencial de receber quatro metros quadrados de edificação, e o preço comercial (ou 

de referência) do terreno naquele momento tomava em consideração aquela situação. 

Segundo essa lógica, seria necessário introduzir, nos procedimentos de cálculo, uma variável 

que considerasse o potencial de edificação anterior à ação urbanística. Vejamos, nesse 

segundo exemplo, como ficariam os procedimentos de cálculo.  

Vamos chamar este potencial de edificação anterior à ação urbanística de potencial 

de edificação de referência (PEr).32 Este potencial deve ser expresso em uma quantidade 

edificável de metros quadrados (m2e), tal como o potencial adicional de edificação (PAE). O 

resultado desta equação será expresso na mesma unidade do preço de referência (p/m2 de 

terreno), equivalendo à mais-valia gerada por metro quadrado de terreno. 

MV/m2 = (Pr x PAE) / Per 

MV/m2 = ($600/m2 x 2.000m2e) / 4.000m2e = $300/m2 

Para saber o montante total da mais-valia gerada, basta então multiplicar a mais-valia 

por metro quadrado de terreno pela área do terreno (S): 

MV = MV/m2 x S 

MV = $300/m2 x 1.000m2 = $300.000 

Como se pode observar, a mais-valia gerada para este segundo exemplo equivale na 

verdade à quarta parte daquela calculada segundo as disposições da legislação, tal como 

definido por aquela lógica. Como ela é válida também para o caso do primeiro exemplo, o 

mesmo procedimento de cálculo pode ser utilizado naquele caso, no qual à diferença deste 

último o potencial de edificação de referência era de 1.000m2e, e como resultado o efeito 

mais-valia por metro quadrado de terreno naquele primeiro caso seria de $1.200/m2, tal 

como havíamos chegado utilizando os procedimentos estabelecidos na legislação. Assim, 
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este novo procedimento, em que se introduz o potencial de edificação de referência como 

variável, pode ser adotado como o procedimento genérico de cálculo. 

Não devemos, no entanto, considerar essa lógica de forma imediata como a única 

possível. Ao contrário, é importante avaliar qual seria a lógica que poderia ter levado aos  

procedimentos definidos na legislação, já que a Ley 388 de 1997 foi elaborada com uma 

preocupação e um cuidado especiais em viabilizar a sua implementação. Para isso, vamos 

primeiramente examinar os resultados encontrados em nossos dois exemplos, segundo os 

procedimentos de cálculo estabelecidos na legislação.  

Vimos que em ambos seria igual a mais-valia gerada por metro quadrado, 

equivalente a $1.200/m2, e que este é o resultado da existência de idênticos preços de 

referência nos dois exemplos e de uma autorização de iguais potenciais adicionais de 

edificação. O resultado, neste caso, independe do potencial de edificação existente 

anteriormente. Como ele é o produto da divisão do montante total da mais-valia pela área do 

terreno, este valor monetário estaria expresso em metragem de terreno. Supondo que a 

participação na mais-valia fosse definida em 40% (um termo médio da legislação que prevê 

de 30% a 50%), os proprietários de cada um dos dois terrenos de igual área pagariam a 

mesma quantia de $480.000. 

A idéia mais imediata que ocorre é a de que este procedimento é orientado por um 

princípio de igualdade na ação urbanística estatal sobre os dois proprietários. Esta noção de 

igualdade, ou como expresso na lei, de “uma distribuição equitativa de cargas e benefícios”,  

não leva em conta as diferenças na situação pré-existente. As duas situações são na verdade 

entendidas como equivalentes porque o preço por metro quadrado de terreno é igual nas 

duas situações. Ocorre, porém, que se o critério para o cálculo da mais-valia gerada é o de 

maior aproveitamento, a existência prévia de um maior aproveitamento para um dos terrenos 

deve ser necessariamente considerada no cálculo das mais-valias potenciais previamente  

acumuladas em cada terreno.  

Em nossos exemplos, se o preço dos dois terrenos é igual antes da ação urbanística, e 

no segundo terreno é permitida uma construção quatro vezes maior que no primeiro terreno, 

o preço do metro quadrado do terreno como componente do preço do metro quadrado da 

edificação, ceteris paribus, é quatro vezes menor no segundo terreno.33  

                                                                                                                                                      
32 Estamos considerando, consoante com a legislação da decisão administrativa por um maior aproveitamento do solo, 

que algum potencial de aproveitamento esteja definido para cada parcela do solo urbano. 
33 Além de reduzir ao preço outras diferenças (usos, padrões construtivos, localização, etc.), estamos considerando 

idênticas técnicas construtivas e iguais custos.  
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O elemento-chave a considerar aqui, e que é necessário incorporar ao preço de 

referência por metro quadrado (de terreno) que a lei estabelece, é a relação entre o preço de 

referência do terreno e o potencial de edificação, pois o preço do metro quadrado de terreno 

entra como um componente do preço do metro quadrado da edificação. Se com a 

autorização de maior aproveitamento essa relação não é alterada, uma autorização de iguais 

metros quadrados adicionais de edificação vai produzir, para o proprietário do segundo 

terreno, um montante de mais-valia quatro vezes menor que para o proprietário do primeiro 

terreno. 

Voltamos assim à lógica anterior, segundo a qual observa-se que o texto da 

legislação precisaria ser revisto para que pudesse orientar melhor o cálculo estimativo da 

mais-valia gerada. Mas, ainda que possamos reconhecer essa lógica como a que deveria ser 

adotada, e como adequada aos propósitos da legislação colombiana, consideramos útil, para 

uma compreensão melhor do processo de construção do instrumento que temos em foco, 

avançar na busca de explicações plausíveis para a existência desses equívocos na definição 

de procedimentos de cálculo no texto da legislação. Para examinar em maior detalhe essas 

possibilidades, recorremos aos estudos desenvolvidos para a regulamentação do instrumento 

de Participação na Mais-Valia, cujos tópicos relevantes aos nossos objetivos apresentamos 

em seguida. 

 

 

 

 

Estudos para a regulamentação: ampliando os equívocos 

Como iniciativa para esta complementação legislativa, consultores do Projeto de 

Apoio à Gestão Urbana34 desenvolveram, após a promulgação da Ley 388, uma série de 

Documentos de Discussão voltados para o tema da participação na mais-valia. Esses 

documentos buscam identificar os conceitos que necessitam definição, os aspectos que 

requerem regulamentação, os casos que carecem de maior esclarecimento, os procedimentos 

de cálculo, liquidação e cobrança das mais-valias, enfim, os passos necessários para a 

implementação do instrumento. 

                                                 
34 Convênio de Assistência Técnica Subscrito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Ministério 

de Desenvolvimento Econômico e o Departamento Nacional de Planejamento colombianos. 
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Esses estudos que buscam desenvolver os conceitos e procedimentos de cálculo da 

participação municipal nas mais-valias, no entanto, apesar de bastante minuciosos no 

aspecto da cobertura das diversas e às vezes controversas possibilidades de interpretação da 

legislação, falham em não reconhecer o equívoco estabelecido de início na definição do 

cálculo de maior aproveitamento do solo. Os estudos mantêm o incorreto procedimento de 

desconsiderar as diferentes unidades de metragem para o preço de referência por metro 

quadrado (de terreno) e para o potencial adicional de edificação em metros quadrados (de 

edificação), e ignoram, nos cálculos, o potencial de edificação existente antes da ação 

urbanística causadora do fato gerador de maior aproveitamento. 

Mas, mais grave que isso, não somente assumem como corretos os equívocos 

definidos na legislação como ampliam esses erros, quando desenvolvem os procedimentos 

para o cálculo de qual seria o montante da participação municipal nas mais-valias geradas. 

Neste caso, o erro tem como origem a indefinição da unidade de metragem do “efeito mais-

valia por metro quadrado”. Os diversos casos hipotéticos desenvolvidos como exemplos em 

vários documentos (Bolaños, Camargo y Arcos, 1997a, 1997b, 1997c) comprovam a 

extensão dos equívocos incorridos. Vejamos, em um dos casos desenvolvidos, como esses 

equívocos são reproduzidos e ainda ampliados. 

 

 

 

  

 “Documento de Discusión No.135  

Caso No. 7 - Maior aproveitamento em uso residencial, imóvel sem edificação36

1)  Área do terreno - 100 m2 
2)  Preço de referência do m2 de solo para uso residencial na zona (avaliação 

comercial em julho de 1997): $100  
3)  Preço do imóvel: $10.000 
4)  Preço de referência do m2 construído para uso residencial na zona: $500 

(avaliação comercial anterior ao ato administrativo de maior aproveitamento, 
não exigível, se coloca aqui para ilustrar o percentual de participação na mais-valia 
sobre o solo) 

                                                 
35 Este caso consta do Documento de Discusión No. 1, “Aspectos a Considerar en la Reglamentación de la 

participación en plusvalías”, datado de 17 de Outubro de 1997, em nome de Gloria Bolaños, Santiago Camargo e Oscar 
Arcos, consultores do Projeto de Apoio à Gestão Urbana. O mesmo caso aparece sem modificações no Documento de 
Discusión No. 2, “Ley 388 de 1997: Aspectos que requieren reglamentación relacionados con Participación en Plusvalías y 
Avalúos”, datado de 4/5 de Novembro de 1997.  

36 Todos os preços, apresentados nos documentos em pesos colombianos, foram divididos por mil para facilitar o 
entendimento. 
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5)  Máximo aproveitamento em m2, anterior ao ato administrativo de maior 
aproveitamento, em área bruta edificável para uso residencial: 150 m2. 

6)  Máximo aproveitamento posterior ao ato administrativo, em área bruta 
construível para uso residencial: 350 m2. 

7)  Diferença teórica de aproveitamento, entre normas, em m2: 200 m2. 
8)  Diferença real de aproveitamento: 350 m2. 
9)  Maior valor: (200 m2 x $100) = $20.000 
10) Efeito de mais-valia por m2: ($20.000 / 100 m2) = $200 / m2 
11) Base tarifária estabelecida pelo Conselho: 50% - Participação do município na 

mais-valia por m2 de terreno: $100 / m2  
12) Liquidação da participação na mais-valia para este imóvel: 

 Entre 0 e 150 m2 = 0 
 Entre 150 e 350 m2, a $100 / m2

 Para 350 m2: (200 m2 x $100/m2) = $20.000 
13) Relação com preço comercial de m2 construídos: 350 m2 x $ 500 = 175.000 . 

A mais-valia corresponde a 11% do valor comercial do empreendimento.” 
 
Os itens 1a 10 desenvolvem as disposições contidas no Artigo 77 da Ley 388, e como 

podemos observar reproduzem o erro incorrido naquele artigo. Como já vimos, o 

procedimento adequado deve incorporar nos cálculos a relação entre o preço comercial, 

chamado de preço de referência, e o potencial construtivo autorizado anteriormente à ação 

urbanística geradora do maior aproveitamento do solo, ao qual chamamos de potencial de 

edificação de referência (PEr). 

Para este caso, os itens 9 e 10 deveriam ser invertidos, e calculados da seguinte 

maneira: 

 

(10) Efeito de mais-valia por metro quadrado: 

MV / m2 =  (Pr x PAE) / PEr = ($100/m2 x 200 m2e) / 150 m2e = $133,33/m2

(9) Maior valor: 

MV = MV/m2 x área do terreno = $133,33/m2 x 100 m2 = $13.333 

A segunda parte do exercício apresentado, em que constam os itens 11 a 13, define 

qual seria o montante da participação municipal na mais-valia, a partir da base tarifária 

(alíquota) definida pelo município, e além de prosseguir no equívoco anterior, acrescenta-

lhe um erro bastante grosseiro, fruto da mesma confusão originada pela utilização de duas 

unidades (metro quadrado de terreno e metro quadrado de edificação) como se fossem 

equivalentes, neste caso aplicada ao conceito de “efeito mais-valia por metro quadrado”.  

O efeito de mais-valia a que se refere o item 10 é apresentado para cada metro 

quadrado de terreno, e portanto a participação do município na mais-valia, que é um 
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percentual pré-definido daquele efeito, é também expressa em metros quadrados de terreno, 

como aliás explicitado no item 11. Ou seja, em cada metro quadrado daquele terreno é 

gerada uma mais-valia potencial, da qual o município participará em um determinado 

percentual (no caso, em 50%), e a liquidação do total desta participação, é claro, se dá pelo 

produto da participação em cada metro quadrado de terreno pela área total do terreno. Daí 

que o cálculo da liquidação da mais-valia para o evento da utilização do total do potencial 

adicional de edificação, apresentado no item 12, não deveria considerar a área a ser 

edificada, e sim a área do terreno. 

Da forma errada como é feito, o cálculo apresenta um resultado que deveria causar 

estranheza mesmo se não considerado o equívoco inicial da legislação, pois mesmo se o 

maior valor fosse de $20.000 (sic item 9), como caberiam ao município, ao participar em 

50% desse maior valor, os mesmos $20.000 (sic item 12)? O mais lógico, ainda supondo um 

maior valor equivocado de $20.000 e considerando a alíquota de 50%, seria uma 

participação na metade desse valor, ou seja, de $10.000, quantia que se obteria 

multiplicando o montante da participação na mais-valia por metro quadrado, calculada em 

$100 / m2 (item 11) pela área do terreno, de 100 m2. Vale lembrar que neste cálculo já está 

considerado o fato de que os primeiros 150 m2 de potencial de edificação - o potencial 

anteriormente autorizado - estão isentos de cobrança. 

 

Voltemos agora aos nossos cálculos, onde o primeiro equívoco estabelecido pela Ley 

388 já foi sanado. Chegamos a um maior valor de $13.333 no item 9. Se a participação 

municipal é de 50%, ela será de $13.333 /2 = $6.666,50, e o cálculo termina aqui. O 

resultado é, na verdade, equivalente à terça parte do que havia sido calculado. 

Ao que parece, o que se pretende no item 12 é prever uma situação em que o 

proprietário não utilize inteiramente o novo potencial construtivo, mas venha a utilizar uma 

parte dele. Vamos supor, por exemplo, que o proprietário, no caso apresentado, solicite uma 

licença de construção de um imóvel com 300m2, em vez dos 350m2 agora permitidos. Qual 

seria a participação na mais-valia a ser liquidada? Segundo o caso apresentado (item 12), 

seria de $15.000 (150m2 x $100/m2). Mas o resultado correto, em qualquer situação, seria 

equivalente à terça parte desse cálculo, ou seja, $5.000. Para chegar a esse valor, basta 

dividir o montante correto da participação total ($6.666,50) pelo potencial adicional de 

edificação (200m2) e multiplicar o resultado pelo adicional real de edificação (150m2), em 

uma simples “regra de três”. 
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Todos os casos apresentados, nesses documentos, sobre mais-valias geradas por 

maior aproveitamento do solo contêm o mesmo raciocínio, e com isso incorrem em erros 

semelhantes. Vale ressaltar que esse raciocínio equivocado, e a manutenção da confusão 

entre o impacto da mais-valia sobre cada metro quadrado de terreno e o seu efeito sobre 

cada novo metro quadrado de edificação autorizada, são mantidos em documento posterior à 

realização de um workshop com participantes locais e internacionais que teve entre seus 

objetivos debater as propostas de procedimentos de cálculo das mais-valias e estudar os 

casos desenvolvidos.37  

Esse documento introduz novos casos de geração de mais-valias por decisões 

administrativas, e entre elas o maior aproveitamento do solo. Pode-se observar, nos casos 

alinhados neste documento, uma maior preocupação em contextualizar a situação do imóvel 

objeto da participação na mais-valia, de modo a tornar o caso mais próximo à realidade. Os 

equívocos anteriores, no entanto, permanecem sem qualquer alteração.  

A título complementar, apresentamos a seguir um desses casos, que no documento 

em questão aparecem em um formato dissertativo, à diferença do formato esquemático 

utilizado nos documentos anteriores, como vimos no caso apresentado mais acima.38  

 
“Documento de Discusión No.3 

Participação na Mais-Valias por conceito de maior aproveitamento de um 
terreno. 

Caso. no. 339

Em um município com 200.000 habitantes, o Plano de Ordenamento 
Territorial define um maior aproveitamento em uso comercial para uma área de 10 
hectares, localizada em 3 zonas já construídas da cidade. Toma-se como exemplo um 
imóvel de dois pisos já construídos, localizado nesta área. 

- Determinação do preço de referência: 
O perito estima que o valor comercial do solo na zona onde se localiza o 

imóvel em questão, em Julho de 1997 (antes de entrar em vigência a Ley 388) é de 
$300 /m2. Isto determina um preço inicial para o terreno, que tem 5.000 m2 e área 
construída de 10.000 m2, de $1.500.000 

- Determinação do maior aproveitamento: 

                                                 
37 O Workshop foi realizado em Novembro de 1997 e o documento referido, “Lineamientos Metodológicos para el 

cálculo, la liquidación y el cobro de las plusvalías de acuerdo a la Ley 388 de 1997”, tem data de dezembro de 1997, de 
autoria do mesmo grupo de consultores.  

38 Este novo formato possivelmente teria o objetivo de facilitar o entendimento dos procedimentos por profissionais da 
área de planejamento urbano não muito familiarizados com a forma esquemática usada anteriormente. Aqui, ela pode 
também servir a este propósito, na medida em que o problema que abordamos interessa a profissionais de diferentes áreas 
de formação. A questão, aliás, evidencia e ilustra a natureza transdisciplinar de nosso tema, e por outro lado as dificuldades 
de comunicação entre diferentes setores da administração pública e seus funcionários.  

39 Todos os preços, em pesos colombianos, foram divididos por mil para facilitar o entendimento. 
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A norma vigente anteriormente à expedição do Plano de Ordenamento 
Territorial definia para a área onde se situa o imóvel um índice construtivo de 2, ou 
seja, permitia a construção máxima de 10.000 m2 para o terreno em questão. A nova 
norma expedida permite para o terreno uma construção de até 25.000 m2, com a 
elevação do índice de construção para 5. A diferença entre as normas é de 15.000 m2 
para o terreno, que quantifica o maior aproveitamento. 

- Determinação do efeito global de mais-valia: 
O efeito de mais-valia corresponde à multiplicação entre o maior número de 

metros quadrados permitidos com a nova lei, 15.000 m2, pelo valor do solo dado pelo 
preço de referência, de $300 / m2, com o qual o efeito global será de $4.500.000 

- Determinação do efeito de mais-valia por metro quadrado de solo: 
Corresponde ao efeito global, de $4.500.000, dividido pela área do terreno, de 

5.000 m2, o que dá um valor de $900 por m2 de solo. 

- Determinação da liquidação: 
Tendo o Conselho definido uma participação em 33% da mais-valia gerada, 

corresponderá uma liquidação de $300 por cada metro quadrado de área que exceda o 
aproveitamento fixado pela regra anterior, construídos ou não, ou seja, 15.000 m2, 
com o qual a participação na mais-valia corresponderá para este imóvel a $4.500.000. 

A cobrança dessa participação somente se fará efetiva quando o bem seja 
transferido de proprietário, ou quando se solicite uma licença de construção.” 

 
Este novo caso apresenta a mesma incongruência dos anteriores: se o efeito global de 

mais-valia é de $4.500.000 (sic) e a participação municipal é da terça parte do maior valor 

calculado, como ela corresponderá aos mesmos $4.500.000 ? Mesmo em uma aproximação 

superficial, observa-se que ao menos um dos dois resultados não deve estar correto.  

Na verdade, todos dois estão errados. Vejamos quais seriam os resultados corretos. 

Efeito de mais-valia por metro quadrado de solo: 

MV/ m2 = (Pr x PAE) / PEr = ($300/m2 x 15.000 m2e) / 10.000 m2e = $450/m2

Efeito global de mais-valia: 

MV = MV/ m2 x S = $450/m2 x 5.000 m2 = $ 2.250.000 

Liquidação (participação municipal em 33%) 

$2.250.000 x 33% = $750.000, portanto, a sexta parte do montante calculado de 

acordo com a orientação de procedimentos para aplicação da legislação. 

 

Hipóteses Explicativas para os equívocos 

Uma avaliação da legislação e dos estudos para a sua regulamentação, quando 

inseridos no conjunto do caso colombiano, apontam para pelo menos três possibilidades que 

justifiquem os equívocos incorridos, e que podem ser tomadas como hipóteses explicativas 

da existência (e persistência) desses equívocos. A primeira, uma compreensão e apropriação 
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inadequada de conceitos básicos envolvidos. A segunda, a ausência de uma integração 

adequada entre as áreas, e seus profissionais, de planejamento urbano e fiscal. A terceira, 

uma “inspiração” em instrumentos desenvolvidos em e para outras realidades, com uma 

compreensão e adaptação confusas. Não podemos confirmar plenamente nenhuma delas, 

mas também não podemos descartá-las. Ao que tudo indica, cada uma tem uma parcela de 

responsabilidade sobre esses equívocos, que na verdade seriam o resultado de um conjunto 

formado pelas três razões, que inclusive estão em certa medida associadas.  

Ao incluirmos a primeira dessas possíveis explicações, nosso indicativo mais 

importante é a existência de problemas na compreensão da relação entre o aumento da 

intensidade de usos urbanos e a geração (ou atração) de maiores quantidades de mais-valias 

fundiárias. Ao abordarmos esses problemas conceitualmente40, vimos que o estudo seminal 

de Jaramillo (1994)41, amplamente reconhecido na América Latina e sem dúvida a principal 

referência na Colômbia, não oferece uma estrutura de análise completa sobre este ponto, 

concentrando-se no aspecto da verticalização e secundarizando os processos de 

densificação. Com isso, os exemplos utilizados pelo autor em sua exposição não esgotam as 

distintas formas de renda fundiária envolvidas no aumento da intensidade de usos urbanos. 

Como consequência, uma apropriação insuficiente e inadequada da questão pelos 

responsáveis pelo detalhamento dos procedimentos para a regulamentação poderia levar, e 

nossa hipótese é a de que tenha levado, a confusões de ordem conceitual na definição do 

“maior aproveitamento do solo”. 

Um detalhe que chama a atenção na definição legal dos procedimentos de cálculo 

das estimativas das mais-valias fundiárias geradas nas distintas situações é a relativa 

simplicidade com que esses procedimentos são definidos no caso de incorporação de solo 

rural e de alteração de usos, e a talvez excessiva complicação introduzida nesses cálculos no 

caso de maior aproveitamento. Na verdade, e o último caso apresentado acima serve como 

exemplo, o cálculo dessa estimativa, segundo a lógica utilizada, não requer mais do que dois 

ou três cálculos aritméticos dos mais simples. 

Isso levanta uma outra questão, que nos levou à segunda explicação possível. Que 

certos planejadores urbanos, dependendo de sua formação, possam encontrar alguma 

                                                 
40 Vide o Capítulo II, e especialmente o item 5.3, “Regulação Urbanística e Renda Fundiária”. 
41 Essa publicação é um estudo ampliado e mais aprofundado de seu texto de mesmo título do final dos anos 70. 

Jaramillo participou de maneira intensa nos esforços para a elaboração de um novo marco para a política fundiária urbana 
colombiana. Uma evidência concreta de seu aporte está em seu texto “Consideraciones Teóricas sobre la propuesta de 
Participación de los municipios en las plusvalías urbanas”, apresentado em Seminário de Novembro de 1995 em Bogotá, à 
qual tivemos a oportunidade de assistir.  
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dificuldade nesses cálculos, é compreensível, mas para qualquer técnico da área fiscal o 

procedimento de cálculo apresentado, e seus problemas, seriam supostamente cristalinos. Se 

permaneceram os equívocos, duas são as possibilidades: a primeira, que esses técnicos não 

tenham participado do processo de formulação da lei. Mas, ainda que não a tenham 

formulado, ela foi apresentada a diversos órgãos tributários no decorrer do processo de 

consolidação do projeto de lei, como confirmado em nossa pesquisa de campo.42 A questão 

reduz-se então a entender porque os equívocos não foram detectados por esses técnicos. 

Nossa hipótese é a de que diante da ausência de integração entre as áreas de 

planejamento e fiscal, os técnicos desta última não entenderam os equívocos como tais, e 

sim como o resultado da aplicação de conceitos com os quais eles não estavam 

familiarizados. Encontramos uma forte evidência para essa hipótese na apresentação de 

Rodrigo Castellanos, técnico do Instituto Geográfico Agustín Codazzi (o principal 

responsável, conforme a própria legislação, pelo cálculo dos “preços de referência”), em um 

Seminário ocorrido posteriormente à promulgação da Ley 388.  

Naquele evento, o técnico apresentou um exercício exatamente sobre o fato gerador 

de maior aproveitamento, para concluir que “se crê que o Artigo 77 que faz referência à 

mais-valia por aproveitamento vai aumentar consideravelmente os preços da terra. … Se 

conclui que o Artigo 77 da lei não foi redigido claramente, e que portanto a mais-valia 

gerada por maior aproveitamneto deve ser regulamentada de maneira precisa”43 (Camargo, 

1998, p.19). Em sua apresentação, o técnico não colocou em discussão o fato de que o 

potencial de edificação existente anteriormente à ação urbanística de maior aproveitamento 

não constasse dos cálculos da mais-valia na legislação, como parâmetro para o preço de 

referência. 

Para entender essa reserva do técnico em refutar os procedimentos de cálculo, 

preferindo reconhecê-los mais como uma forma inadequada que incorreta, recorremos à 

nossa terceira explicação, a da apropriação confusa de idéias desenvolvidas para outros 

instrumentos. Aqui, nos referimos explicitamente ao conceito de índice construtivo único 

igual a 1, e ao solo criado tal como formulado para ser aplicado na gestão do Partido dos 

Trabalhadores em São Paulo. Fernando Rojas, um dos mentores do instrumento de 

                                                 
42 Mediante exame da documentação de todas as consultas e reuniões realizadas pelo Viceministerio e seus assessores 

no período 95-97, e consulta a todas as memórias dos eventos realizados.  
43 O mesmo técnico já havia participado do Workshop em que o projeto de regulamentação foi apresentado, e onde 

foram discutidos os casos que constam nos Documentos de Discusión 1 e 2 do Projeto de Apoio à Gestão Urbana citados 
acima. 
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Participação na Mais-Valia, reconhece publicamente a existência dessa “inspiração”, e o 

reconhecimento do instrumento constou do programa de desenvolvimento da nova 

legislação.44

Assim, não se pode desconsiderar a hipótese de que as disposições e os equívocos 

contidos no Artigo 77 da Ley 388 de 1997 tenham tido como uma de suas origens a 

determinação de impulsionar o estabelecimento de um índice construtivo único igual a 1 nos 

novos Planos de Ordenamento Territorial. Esta hipótese é reforçada pelo fato de que a 

aplicação dos cálculos de procedimento tal como dispostos na letra da lei é correta quando o 

índice construtivo do terreno em questão é igual a 1, ou seja, aparentemente esses cálculos 

poderiam ser generalizados no caso em que o índice construtivo em todos os terrenos fosse 

igual a 1. 

Este ponto remete à questão dos “direitos adquiridos” dos proprietários cujos 

terrenos tenham índice construtivo superior a 1, uma questão que como vimos mais acima 

aparece no desenvolvimento da lei e é um dos focos de ambigüidade que afeta os esforços 

para sua implementação.  

É necessário observar, porém, que no caso do “maior aproveitamento do solo”, os 

cálculos de procedimento só seriam adequados no caso em que os índices construtivos 

fossem originalmente igual a 1, sendo ainda questionáveis no caso em que todos os índices 

construtivos fossem reduzidos para 1. Esta redução, como argumentamos em nossa estrutura 

de análise, incidiria sobre as mais-valias potenciais acumuladas, alterando o gradiente de 

preços dos terrenos. É possível, e aparentemente parece ser o caso, que na transposição 

dessas idéias para o caso colombiano, esta importante noção tenha passado despercebida, o 

que nos leva de volta à primeira hipótese, da apropriação inadequada e confusa de conceitos 

básicos para uma compreensão adequada do problema. 

Fechamos assim o nosso círculo, em que essas três razões explicariam os equívocos 

aqui analisados. Iniciamos nossa exposição dizendo que essas três razões seriam três 

possibilidades, cada uma com uma parcela da responsabilidade sobre aqueles equívocos. 

Fechado o círculo, entendemos que esse argumento pode ser ampliado, e que na verdade 

esses equívocos devem ser entendidos como o produto integrado dessas três razões, na 

                                                 
44 Rojas menciona esta “inspiração” em artigo para o LandLines (LILP, Março de 1997). Uma explicação mais 

detalhada do funcionamento do Solo Criado, e inclusive do índice construtivo único igual a 1, foi apresentada por Raquel 
Rolnik, na qualidade de ex-secretária de planejamento de São Paulo, quando de sua participação em um dos seminários 
internacionais promovidos para o desenvolvimento da nova legislação, em Bogotá, em Novembro de 1995.  
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medida em que o relaxamento de qualquer uma delas teria permitido um resultado distinto 

na versão final do texto da lei ou na sua apropriação nos estudos para a regulamentação. 

Resta ressaltar, sobre essa questão, que se essas razões ilustram problemas existentes 

no desenvolvimento do tema na América Latina, elas não são exclusivas da região. A 

ausência de integração entre as áreas de planejamento e fiscal, por exemplo, não é uma 

prerrogativa latino-americana, sendo observada em países do primeiro mundo como os 

Estados Unidos (Altshuler e Gómez-Ibañez, 1993). O que importa observar, na avaliação do 

caso latino-americano, é que essa ausência de integração, e as outras razões associadas, 

assumem características específicas em nosso caso.  

Nossa abordagem é a de examinar essas especificidades, e o caso colombiano, 

reconhecido como o país mais avançado no desenvolvimento de nosso tema em toda a 

América Latina, permite verificar como elas podem levar, mesmo neste caso, a resultados 

equivocados como o que apresentamos, envolvendo a importação acrítica de idéias e 

instrumentos, a formulação de procedimentos inexequíveis, e mesmo a criação de 

complicações improdutivas ou inúteis. 

 

 

4. Contribuição de Valorização ou Participação na Mais-Valia? 
 

A superposição parcial entre os instrumentos específicos de recuperação de mais-

valias fundiárias e a Contribuição de Valorização (CV) é algo que faz parte do histórico 

desses instrumentos na Colômbia. Como vimos, houve situações em que a própria 

interpretação da legislação da CV levou à instituição em paralelo de um imposto à 

valorização. Em 1993, enquanto em Cartagena se frustrava a tentativa de implementação da 

Contribuição de Desenvolvimento Municipal, que tinha como um dos fatos geradores as 

obras públicas de benefício geral, a cidade de Bogotá instituía como forma alternativa de CV 

a Valorización por Benefício General, que por seus resultados negativos vigorou somente 

até 1995 (Piza,1995).  

Por essa razão, a delimitação da Participação na Mais-Valia (PP) quanto a essa 

possível superposição foi cercada de cuidados. O Instituto de Valorización de Medellin 

(INVAL), uma instituição reconhecida em todo o país por sua experiência com a CV, foi 
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consultado sobre a matéria. Em seu parecer45, os representantes do INVAL não consideram 

clara a diferença entre os dois instrumentos. Dois são os principais argumentos que 

justificam o entendimento de que existe uma superposição. Em primeiro lugar, porque em 

termos legais ambos teriam como base um incremento de valor dos imóveis. Em segundo 

lugar, porque o fato gerador específico “obra pública” se incluiria entre os fatos geradores 

“ações urbanísticas”, ou seja, que a CV, em alguns casos, seria parte da PP.  

O INVAL entende que há uma clara relação entre determinadas ações urbanísticas 

(por exemplo, entre uma obra pública e a alteração dos usos do solo), e que o incremento de 

valor deve ser visto como resultado dessa relação. Por este motivo, os técnicos do INVAL 

propõem a absorção da determinação estabelecida em 1996 pela Corte Constitucional, 

definindo que quando se trate de obra pública, e tendo sido paga a CV, o montante desta 

deve ser descontado da PP, desde que respeitado um certo limite de tempo. Com este 

cuidado, o foco das preocupações parece ser o de garantir a continuidade da CV como 

tributo específico.  

Esta não é exatamente a forma como a questão é absorvida na legislação. Talvez pelo 

receio de que a utilização dos dois gravames para fatos geradores co-relacionados ou 

coincidentes pudesse vir a ser questionada com base na dupla tributação, a forma adotada 

não é a da complementaridade, mas sim a da exclusão. Reproduzimos a seguir os dois 

artigos pertinentes na legislação (os grifos são nossos): 

  

“Ley 388 de 1997, Artigo 86 

INDEPENDÊNCIA COM RESPEITO A OUTROS GRAVAMES. A PP é 
independente de outros gravames que se imponham à propriedade imóvel e especificamente 
da CV que chegue a causar-se pela realização de obras públicas, exceto quando a 
administração opte por determinar o maior valor adquirido pelos terrenos conforme o 
disposto no artigo 87 desta lei, caso no qual não se poderá cobrar CV pelas mesmas obras. 

PARÁGRAFO:  Na liquidação do efeito mais-valia em razão dos fatos geradores 
previstos no artigo 74 da presente lei [incorporação de solo rural a urbano, zonificação de 
usos, autorização de maiores aproveitamentos], não se poderão ter em conta os maiores 
valores produzidos pelos mesmos fatos, se estes foram tidos em conta para a liquidação do 
montante da CV, quando seja o caso.  

Artigo 87 PARTICIPAÇÃO NA MAIS-VALIA PELA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PÚBLICAS.  Quando se executem obras públicas previstas no POT ou nos planos parciais 
ou nos instrumentos que os desenvolvam, e não se tenha utilizado para seu financiamento a 

                                                 
45 Sumariado no Documento Interno do Ministério que contém a memória da reunião dos técnicos com o INVAL, e 

com a presença de um representante da Câmara Nacional (pois o Projeto de lei encontrava-se em discussão naquela Casa), 
em 03/12/96. 
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CV, as autoridades distritais, municipais ou metropolitanas executoras, poderão determinar o 
maior valor adquirido pelos terrenos em razão de tais obras, e liquidar a PP que corresponde 
ao respectivo município, distrito ou área metropolitana …” 

 

Em suma, a independência da PP, apesar de instituída na legislação, na prática torna-

se muito relativa. Ela é independente porque pode ser usada em vez da CV, e não, como 

propunha o INVAL, complementarmente à CV.  

Duas são as questões relevantes geradas por essa delimitação legislativa. A primeira 

já havia sido alertada no momento da elaboração do primeiro projeto de lei, pelo renomado 

Prof. Mario Rivera, chamado a opinar sobre aquela  proposta inicial (Rivera, 1995).  

 

O Professor aparentemente tem uma opinião diferente da do INVAL, pois sua 

recomendação é no sentido de que a PP venha a absorver o espaço antes ocupado pela CV. 

Ele considera um “elemento de confusão” a incorporação naquela proposta de lei de trecho 

que prevê a PP sem prejuízo da aplicação da CV, e mais ainda o critério de abrir a 

possibilidade de, em certos casos, optar pela CV em lugar da PP. Trata-se, segundo Rivera, 

de uma “dualidade perigosa” que abre o caminho para o “critério obstrucionista”, para não 

deixar que nenhum dos dois instrumentos seja aplicado.  

A segunda questão que surge é que se a legislação define que quando um 

instrumento fôr usado, o outro está excluído, ela não define em que situações deve ser usada 

a CV ou a PP. Além da situação em que se trate de uma obra pública, caso em que a lei 

possibilita a utilização de qualquer um dos dois instrumentos, deve ser considerada a relação 

existente entre diferentes fatos geradores, tal como coloca o INVAL. A PP é originada por 

decisões administrativas que não representam custos imediatos, mas elas só podem ser 

consideradas como independentes de investimentos públicos em um curto horizonte 

temporal. As autorizações para uso urbano de terrenos antes excluídos do perímetro das 

cidades é um claro exemplo dessa relação entre os fatos geradores dos instrumentos. Certas 

obras públicas, por sua vez, alteram a capacidade de usos e aproveitamentos de 

determinadas áreas, estabelecendo essa relação no sentido oposto. 

Além do elemento temporal, uma análise para a eleição do melhor instrumento em 

termos de geração de recursos deve levar em conta a relação entre os custos e a valorização 

(na realidade, o percentual de valorização a ser recuperado) de cada obra pública específica, 

algo mais complexo do que aparentemente reconhecido. Duas obras de custo equivalente em 
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áreas de distinta inserção urbana produzem valorizações de distintas magnitudes, 

dependendo de uma série de considerações46. Ademais, a geração de recursos, como vimos, 

deve ser parametrizada por outros objetivos da política fundiária. 

Uma disposição legislativa que complica ainda mais a tomada de decisão por parte 

dos governos locais é a de que as situações precisas em que o município utilizará a PP 

devem estar contidas no Plano de Ordenamento Territorial, pois isso concentra as decisões 

sobre a PP e a CV nos momentos da formulação e das revisões periódicas desses Planos. 

Com todos esses elementos a considerar, e dadas as habituais carências de recursos 

técnicos e humanos nas cidades latino-americanas, fica claro que a decisão pela utilização de 

um ou outro instrumento em cada caso é uma tarefa complexa para as administrações locais 

colombianas. A favor da CV pesa a ampla experiência com o tributo, e contra ela destacam-

se os seus efeitos perversos. A história da PP está por ser construída. Esta construção tem 

seguramente um componente técnico, mas ela envolve sobretudo a concertação entre os 

diferentes agentes envolvidos. 

É interessante perceber, aqui, o paralelo entre a situação colombiana e a dos demais 

países na América Latina. Naqueles, a ausência de uma experiência consolidada com a CV 

soma-se às razões para a debilidade na implementação de instrumentos que avancem no 

tema da recuperação de mais-valias fundiárias. Na Colômbia, a existência de uma ampla 

prática com a CV contribui para dificultar a implementação de instrumentos mais 

propriamente orientados pelo eixo da recuperação de mais-valias fundiárias. A superação 

dessas dificuldades passa pelas formas concretas de dissolução ou contorno de uma série de 

ambigüidades que existem em todos os casos, sendo inerentes ao desenvolvimento do tema 

da recuperação de mais-valias fundiárias e sua apropriação legal.  

 

 

 

 

                                                 
46 No Seminário “Recuperación de la Plusvalía en la Política Urbana y Territorial”, realizado em Bogotá em Março de 

1998, apresentamos uma avaliação de um caso que de maneira simples busca definir os elementos envolvidos. O caso é o 
de três praias na orla marítima de Niterói (Piratininga, Itaipu e Itacoatiara) para as quais existe o projeto de provisão de 
água canalizada, e a situação hipotética do uso da CV ou da PP é examinada em relação ao custo (considerado idêntico 
para as três situações) e à valorização esperada, segundo os diferentes usos, inserções sócio-econômicas e condições 
hidrográficas locais. Uma síntese dessa apresentação foi incluída em Camargo, 1998. 
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Conclusão 

 

 

 

O tema objeto desta tese é a recuperação de mais-valias fundiárias urbanas na 

América Latina.  Iniciamos o trabalho a partir de um contraponto entre o reconhecimento da 

importância deste tema e a fragilidade de sua apropriação na política urbana em geral e nos 

instrumentos que lhe são associados em particular na região.  

Nessa aproximação preliminar, nos colocamos uma série de perguntas, tais como: o 

que o tema envolve? que práticas são ou devem ser associadas a ele? quais os núcleos dos 

debates nas avaliações existentes? por onde passa o entendimento do tema? Cada uma 

dessas perguntas, para ser respondida, parecia depender da resposta de outras. Por exemplo, 

para avaliar o reconhecimento e a apropriação do tema, tanto na literatura como na prática 

política, era preciso antes delimitar o que ele incluía e o que excluía. Mas, ao delimitá-lo, 

poderíamos estar excluindo a priori avaliações ou manifestações concretas importantes para 

mapear o seu reconhecimento e apropriação. 

A abordagem do tema e de sua pertinência como campo de investigação, e não 

apenas como uma noção genérica disseminada na América Latina como justificativa para 

práticas desconexas, tomou como hipótese de trabalho a existência de um hiato entre a 

representação do tema nos planos abstrato e concreto, e como objetivo geral da tese a 

construção de pontes necessárias para preencher esse hiato. 

Para uma delimitação provisória do universo de questões envolvidas, tomamos como 

ponto de partida os ensaios desenvolvidos para cada um dos doze países da região estudados 

no âmbito do projeto “Value Capture in Latin America”1. Como resultado de uma avaliação 

preliminar do conjunto desses trabalhos, identificamos a debilidade na implementação de 

instrumentos de intervenção associados ao tema, e as ambigüidades em sua interpretação, 

como duas características recorrentes nos diversos países. Tomamos essas características, e 

suas relações, como eixos para o desenvolvimento da tese, com a construção de  marcos para 

a análise do desenvolvimento do tema na América Latina. 

                                                 
1 Como explicitado em distintos momentos desta tese, este projeto é promovido pelo Lincoln Institute, sob a 
coordenação de Martim Smolka, tendo sido iniciado em 1996, e atualmente (1999) os ensaios estão em fase de 
revisão final pelos autores. Os países envolvidos são Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, 
México, Nicarágua, Paraguai, Peru, El Salvador e Venezuela. Ver na bibliografia as referências aos ensaios e 
seus autores.    
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Os capítulos apresentados abordam essas características e relações sob diversos 

ângulos e níveis de aproximação, compondo, em seu conjunto, o percurso realizado. 

Retomamos agora esse percurso, em linhas gerais, para ressaltar os principais pontos pelos 

quais passamos, identificar e justificar certos pontos pouco desenvolvidos ou 

secundarizados, e para abrir perspectivas futuras para o avanço do tema. 

O primeiro capítulo apresenta e qualifica a debilidade na implementação de 

instrumentos associados à recuperação de mais-valias fundiárias urbanas na América Latina, 

abordando as dificuldades no seu  entendimento e operacionalização. São tomados como 

objeto específico de análise a contribuição de melhoria e formas equivalentes na América 

Latina, identificados como instrumentos que representam o tema na região, considerados em 

contraponto ao imposto predial, o tributo sobre a propriedade imobiliária mais disseminado 

nos países da região. 

No desenvolvimento do capítulo, são identificadas as diversas ambigüidades que se 

manifestam desde o reconhecimento do tema, na indefinição de princípios e conceitos 

básicos que o norteiam, até as distintas formas de sua apropriação no desenho dos 

instrumentos associados. Questões como as existentes na delimitação entre os conceitos de 

“valor acumulado” e de “incrementos de valor”, ou nas relações entre o custo de um 

investimento público e a valorização das propriedades afetadas, são apontadas. Na absorção 

do tema para o projeto  de instrumentos, são levantadas importantes questões referentes a 

finalidades contraditórias como “estimular ou restringir” e “remediar ou prevenir” a geração 

de mais-valias fundiárias. São também apontadas questões que adquirem especificidade na 

situação latino-americana, como a da aparente vinculação necessária do tema à noção de 

redistributividade. Em relação aos dois instrumentos examinados com mais detalhe, a 

contribuição de melhoria e o imposto predial, é levantado o problema do papel e potencial 

de cada um deles no sistema tributário dos países latino-americanos. 

Esse conjunto de questões permite definir mais claramente o hiato entre o 

reconhecimento do tema e sua apropriação na América Latina, onde estão obscurecidas as 

relações e mediações entre essas duas formas de representação. O trabalho se desenvolve a 

partir desse referencial, buscando reconstruir e resgatar a unidade da temática concernente. 

Com esse objetivo, os demais capítulos tratam das questões identificadas em diferentes 

níveis de aproximação. 

O Capítulo II desenvolve uma abordagem analítica para as questões teóricas 

envolvidas no reconhecimento e na apropriação do tema. Parte-se das expressões semânticas 
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a ele associadas, para chegar ao entendimento de que a existência de ambigüidades é 

inerente ao tema. Expressões alternativas como “capturar o incremento de valor da terra 

urbana alheio ao esforço do proprietário” e “captar uma parcela da valorização imobiliária 

oriunda dos investimentos públicos urbanos” são analisadas em relação a “recuperar mais-

valias fundiárias urbanas decorrentes da atuação do Estado”, sendo esta a expressão que 

utilizamos para recortar nosso objeto de tese. O recurso analítico adotado permite também 

avaliar que sua apropriação depende necessariamente de uma percepção abrangente do que o 

tema envolve e de decisões para delimitações mais precisas de nível qualitativo e 

quantitativo. Um esquema lógico das diversas possibilidades definidas pela conjugação 

desses níveis é organizado como forma de estabelecer pontes entre as suas formas de 

representação abstratas e concretas.  

Nessa estrutura lógica, um resultado relevante é o de que a contribuição de melhoria, 

tal como desenhada nos países latino-americanos,  não poderia ser incluída, sendo 

apresentadas as razões para esse entendimento, bem como para a manutenção do foco de 

nossa avaliação da situação latino-americana nesse instrumento particular. Outro resultado 

relevante é o de que o imposto predial, ao incidir sobre todo o valor de um terreno, seria 

teoricamente o instrumento a encabeçar uma classificação de instrumentos segundo o 

potencial de recuperação de mais-valias fundiárias. 

A distributividade é entendida como o princípio basilar do tema, e qualificada tanto 

em relação ao princípio alternativo da “compensação” quanto em relação à 

redistributividade, compreendida como um dos objetivos específicos possíveis. As bases 

éticas que sustentam essas aproximações, e sua absorção na prática política, são também 

examinadas. O princípio da distributividade é então estendido para envolver uma 

aproximação mais abrangente ao tema, incluindo as atuações públicas que precedem e as 

que se seguem à aplicação de instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias. 

O Capítulo III desenvolve elementos para a absorção desses conceitos na situação 

concreta latino-americana, trabalhando em um nível intermediário de abstração. O tema é 

abordado a partir de uma ampliação de sua apropriação prioritariamente tributária, sendo 

inserido no campo da política fundiária urbana.  

As ambigüidades são enfocadas, neste capítulo, nos processos de definição de 

objetivos de política e nos de elaboração dos instrumentos de recuperação de mais-valias 

fundiárias. Os problemas e contradições entre os objetivos da arrecadação, redistribuição, 

controle do uso do solo e controle do mercado são analisados em geral e abordados em sua 
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aplicação na América Latina. A magnificação dessas contradições na situação latino-

americana nos remeteu à necessidade de hierarquizar esses objetivos. Um exame de 

especificidades da urbanização latino-americana e, em particular, das relações entre a 

configuração sócio-espacial das cidades e os instrumentos de recuperação de mais-valias 

fundiárias, permitiu então estabelecer a proposição da necessária priorização do objetivo 

redistributivo. 

Os Capítulos IV e V percorrem manifestações representativas da experiência latino-

americana com o tema, sistematizando regularidades na sua compreensão e apropriação em 

distintos países latino-americanos. Utilizações indiretas, fortuitas e ad hoc de mecanismos 

associados à recuperação de mais-valias fundiárias, bem como tentativas frustradas de uma 

nova aproximação ao tema, são reconhecidas em diferentes países da região.  Na 

identificação dessas regularidades, em busca de estabelecer “o caso latino-americano”, são 

duas as abordagens privilegiadas: a primeira relativa ao desenvolvimento histórico do tema, 

e a segunda enfocando a sua situação atual e algumas tendências mais genéricas. 

Na avaliação histórica, a usual simplificação do tema, representada pela instituição 

de instrumentos contributivos associados ao custo dos investimentos, é entendida em sua 

especificidade latino-americana, em que essa simplificação dá lugar a uma redução do tema 

e à substituição do princípio da distributividade pelo da “compensação”. Essa compreensão 

coloca em perspectiva a estrutura de análise desenvolvida no Capítulo II. 

A contribuição de melhoria, o instrumento que concretiza essa redução, é então 

reavaliado no contexto da urbanização latino-americana, no Capítulo IV, em contraposição 

ao imposto predial, retomando essa relevante abordagem do Capítulo I. Sua efetiva 

implementação, com o nome de Contribución de Valorización, é analisada no caso 

particular da Colômbia, no Capítulo V, em que são apontadas as ambigüidades na evolução 

da legislação pertinente e os caminhos seguidos para sua superação. 

É importante observar que a contribuição de melhoria, apesar de sua exclusão como 

possibilidade lógica em nossa estrutura de análise, acaba por pontuar todo o 

desenvolvimento da tese e de sua apresentação. O que a princípio nos pareceu, e pode 

parecer ao leitor, uma leitura anacrônica do tema foi aos poucos surgindo como uma 

condição necessária para uma melhor compreensão de importantes aspectos da sua 

apropriação na América Latina. Finalmente, o exame da contribuição de melhoria se tornou 

indispensável em todas as etapas do desenvolvimento da tese, contribuindo para avaliações 
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anteriores associadas ao tema e compondo a base para o avanço em seu reconhecimento e 

apropriação na América Latina.  

Com relação aos novos instrumentos associados ao tema da recuperação de mais-

valias fundiárias, dois tipos de tendências consideradas mais significativas são representados 

pelas Operações Interligadas brasileiras, instrumento abordado no Capítulo IV, e pela 

Participación en la Plusvalía colombiana, examinada no Capítulo V. Como distinção inicial 

entre essas duas tendências, enquanto no caso do primeiro instrumento o tema é apropriado 

de forma pontual e específica, no caso do segundo instrumento ele é inserido em uma 

política fundiária urbana abrangente. Como conseqüência, os objetivos examinados no 

Capítulo III, bem como os problemas e contradições a eles associados, são definidos de 

forma distinta nos dois casos.  

Nesses capítulos, em que as ambigüidades são avaliadas em suas formas concretas, o 

tratamento dado aos dois instrumentos e à avaliação dessas ambigüidades é diverso, em vista 

das diferentes condições de implementação. Por um lado, as Operações Interligadas têm já 

um histórico de utilização, enquanto a Participación en la Plusvalía foi recentemente 

introduzida na legislação colombiana. Por outro lado, enquanto as Operações Interligadas 

surgem em um contexto em que a contribuição de melhoria não é implementada, assim 

como não têm sucesso outras iniciativas de dar ao tema da recuperação de mais-valias 

fundiárias uma perspectiva mais abrangente, a Participación en la Plusvalía colombiana 

representa um esforço para a reaproximação ao tema, em uma situação que conta com um 

longo histórico de utilização da contribuição de melhoria (de valorização). 

Esses últimos capítulos, centralizados nas formas concretas de apropriação do tema 

na elaboração e implementação de instrumentos, permitem também uma leitura mais geral 

do seu reconhecimento na prática do planejamento urbano. Nessa leitura, transparece a 

fragilidade na compreensão do tema da recuperação de mais-valias fundiárias e a 

conseqüente recorrência de (e a) soluções quase instintivas, diante do clamor dos problemas 

urbanos associados ao tema.  

Tais soluções, algumas vezes, permitem contornar as dificuldades existentes na 

apropriação do tema, mas não são capazes de resolver os problemas de forma sustentável. 

Essa é uma tendência presente nas tentativas mais recentes de implementação de programas 

e instrumentos inovadores em distintos países latino-americanos, como por exemplo nas 

urbanizações consorciadas e iniciativas similares em que as dificuldades no cálculo do valor 
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monetário da valorização a ser repartida entre os agentes do consórcio são contornadas pela 

repartição entre eles da própria terra valorizada.  

Quanto aos instrumentos mais tradicionais, como a contribuição de melhoria e o 

imposto predial, muitas vezes o propósito dos governos locais de torná-los operacionais ou 

aprimorá-los é obstaculizado pela mesma fragilidade na compreensão do tema.   

Nesse contexto, o que se pode observar é a proliferação de novos instrumentos na 

região e mesmo em cada país, cuja conexão - entre eles e em relação ao próprio tema - é 

aparentemente superficial. Nossa estrutura de análise, que propõe uma avaliação qualitativa 

e quantitativa das formas de apropriação do tema, pode ser útil como base para sua 

estruturação, conferindo unidade à temática da recuperação de mais-valias fundiárias na 

região. 

 Com essa estruturação, a tese pretende contribuir no processo de construção de um 

ferramental conceitual básico que poderá mesmo ser absorvido pelas diversas disciplinas e 

pelos distintos setores da administração pública que lidam com o tema ou com temas 

associados. Nessa absorção, sustentamos o argumento de que é imprescindível, para 

entender as possibilidades e os limites do tema, reconhecê-lo e apropriar-se dele a partir do 

princípio fundamental da distributividade. Sobre esse ponto, vale mencionar uma vez mais a 

distinção que se estabelece na tese entre esse princípio e o da redistributividade, que 

situamos mais propriamente como um objetivo específico prioritário a ser alcançado na 

apropriação do tema na América Latina. 

A tese aponta também para uma série de condições institucionais necessárias para 

estruturar tanto a implementação de instrumentos mais particulares como a atuação mais 

genérica do poder público associada à geração e distribuição de mais-valias urbanas, 

embora, por força da necessidade de uma instrumentalização conceitual prévia, esse aspecto 

não tenha sido abordado em profundidade. O estudo, porém, permite situar esse problema 

como uma importante linha de investigação a ser desenvolvida. 

Entre essas condições institucionais, salientamos a necessidade de construir um 

diálogo mais permanente entre o setor de planejamento urbano e urbanístico e outros setores 

da administração pública, em seus diversos níveis.  

Esse diálogo é condição necessária para a formulação de uma política fundiária 

urbana mais inclusiva, que por sua vez pode tomar como um de seus eixos o tema da 

recuperação de mais-valias fundiárias urbanas, sendo que ambos devem ser objeto de um 

reconhecimento unificado ao nível nacional. Mais além da situação genérica latino-
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americana que recomenda, como apontado na tese, cautela na transferência de experiências 

estrangeiras, o avanço nesses campos remete à realidade específica de cada país.  

Em todos os países da região, contudo, há elementos comuns que tanto podem ser 

avaliados em conjunto, fortalecendo a compreensão do tema, como permitem a construção 

de redes de intercâmbio e apoio no desenvolvimento de planos e estratégias nacionais e 

mesmo locais. Nesse sentido, a tese pode ser tomada tanto como ponto de partida para 

avaliações mais inclusivas de novas práticas que vêm sendo elaboradas e consideradas nos 

diversos países latino-americanos, como pode servir como referencial para tarefas 

específicas como a organização da literatura concernente.  

Essas importantes iniciativas seriam, ao nosso ver, os próximos passos em um 

prosseguimento da investigação, sendo necessárias para o passo mais ambicioso da 

construção de metodologias comparativas que possibilitem uma melhor integração das 

distintas realidades e manifestações latino-americanas associadas à temática da recuperação 

de mais-valias fundiárias. 

Os resultados dos diversos capítulos, e o do conjunto da tese, referem-se à temática 

específica que propusemos abordar. Muitos deles, por outro lado, podem ter uma aplicação 

mais genérica no universo da urbanização latino-americana, desde que assegurados os 

pressupostos mínimos explicitados para cada um dos resultados. Eles podem, por exemplo, 

apoiar os avanços em uma questão crítica na América Latina, como evidenciado em 

inúmeros trabalhos, que é a da sustentabilidade do financiamento do desenvolvimento 

urbano e, em particular, o grande desafio de financiar adequadamente a infra-estrutura e os 

equipamentos urbanos nas áreas ocupadas por populações de baixa-renda. 

Essa questão, hoje no topo da agenda da política urbana, envolvendo desde agências 

internacionais até governos locais, tem que ser ainda muito mais trabalhada, e o percurso 

dessa tarefa, tão importante para alterar o padrão de desigualdades da urbanização latino-

americana, passa necessariamente por uma melhor compreensão do potencial da recuperação 

de mais-valias fundiárias urbanas. Sub-áreas desse campo, como a regularização fundiária, 

em suas variadas conotações, podem ser melhor entendidas e desenvolvidas a partir da 

absorção do referencial que relaciona os incrementos de valor da terra e a atuação do poder 

público.  

A recuperação de mais-valias fundiárias, nessa abordagem, adquire outros 

importantes aspectos, alguns examinados complementarmente, como a participação nas 

mais-valias fundiárias, e outros pouco desenvolvidos nesta tese, como a mobilização dessas 
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mais-valias. No conjunto, esses aspectos constituem um campo fértil para a conjugação dos 

objetivos de uma política fundiária urbana abrangente, envolvendo o controle do mercado, o 

controle do uso do solo, a redistribuição e a arrecadação, tal como definidos em nossa 

aproximação.  

Em seu conjunto, talvez essas formas associadas de atuação pública possam ser 

representadas por uma expressão que traga um significado ainda mais abrangente de nosso 

tema, ultrapassando os aspectos temporal, qualitativo e quantitativo nos quais nos 

detivemos, para envolver as variadas e às vezes complexas situações latino-americanas.  

Como primeira sugestão dessa expressão, nos ocorre a “gestão pública das mais-valias 

fundiárias decorrentes do processo de urbanização”. Definir claramente essa expressão, que 

se coloca no horizonte da compreensão do tema, pode ajudar a orientar o percurso e a 

decidir que lado tomar nas encruzilhadas que se apresentem nesse caminho. 
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ANEXO 1



Colômbia - Ley de Reforma Urbana (Ley 09 de 1989) 
 

Artigos 106 a 111, referentes ao instrumento de recuperação de mais-valias 
fundiárias denominado Contribuição de Desenvolvimento Municipal 
(Contribución de Desarrollo Municipal). 

 

Obs. todos os artigos foram derrogados pela Ley 388 de 1997. 
A última frase do Artigo 106 foi judicialmente declarada inexequível.   
 

 

ARTIGO 106. Estabelece-se a Contribuição de Desenvolvimento Municipal a cargo 
dos proprietários ou possuidores daqueles terrenos ou imóveis urbanos ou 
suburbanos, cujo terreno adquira uma mais-valia como consequência do esforço 
social ou estatal. Esta contribuição tem caráter nacional, mas se cede em favor do 
município no qual esteja situada a totalidade ou a maior parte do imóvel. 

A contribuição de desenvolvimento municipal será obrigatória para todos os 
municípios com mais de 100.000 habitantes, mas nos municípios com menor 
número de habitantes, os Conselhos Municipais poderão autorizá-la de acordo 
com o disposto neste estatuto. 

PARÁGRAFO. Estão isentos do pagamento da contribuição os proprietários ou 
possuidores de habitação de interesse social, os de terrenos urbanos com área de 
lote mínimo, que para o efeito se entende de trezentos metros quadrados, e os que 
reabilitem imóveis existentes para aumentar a densidade habitacional em projetos 
de renovação ou remodelação urbanas e reajuste ou reintegração de terras dos 
quais trata a presente Lei. Os municípios poderão variar, segundo as condições 
locais, o limite da área de lote mínimo. 

ARTIGO 107. O benefício gerador da Contribuição de Desenvolvimento Municipal 
poderá ser ocasionado por um ou vários dos seguintes fatos ou autorizações que 
afetem o terreno: 

a)  A alteração de destinação do imóvel; 

b)  A mudança de uso do solo; 

c)  O aumento da densidade habitacional, área construída ou proporção ocupada 
do terreno; 

d)  Inclusão dentro do perímetro urbano ou o dos serviços públicos; 

e)  Obras públicas de benefício geral quando assim o determinem os respectivos 
conselhos municipais. 

 

 

(Ley 09 de 1989 - cont.) 



 

 

ARTIGO 108. A Contribuição de Desenvolvimento Municipal será liquidada e 
cobrada na oportunidade em que o proprietário ou possuidor capte o benefício de 
um maior valor real do imóvel, bem seja por transferência de domínio, gravame 
hipotecário, mutação física ou os demais suscetíveis de inscrição no registro de 
instrumentos públicos e por celebração de novos contratos de arrendamento. 

ARTIGO 109. Para liquidar a Contribuição de Desenvolvimento Municipal o maior 
valor real do terreno se estabelecerá pela diferença entre uma avaliação final e 
outra inicial. Como dedução se lhe aplicará uma proporção da avaliação inicial 
igual a aquela em que se haja incrementado o índice nacional médio de preços ao 
consumidor, ocorrido durante o período compreendido entre as duas avaliações. 

Quando exista a capacidade técnica poderá encomendar-se a estimação da mais-
valia de que trata o presente artigo ao Instituto Geográfico Agustin Codazzi e às 
oficinas de Cadastro de Bogotá, Cali, Medellín e Antioquia. Estas determinarão o 
maior valor por metro quadrado de terreno produzido pelos fatos geradores de 
mais-valia. Ao fazê-lo, terão em conta os custos históricos da terra e as condições 
gerais de mercado. Este valor se ajustará anualmente segundo os índices de 
preços e as condições do mercado imobiliário para as zonas valorizadas. 

O maior valor liquidado se dividirá por 3 (três) e a terça parte resultante, será o 
montante da contribuição. Para estabelecer a soma a cobrar, serão descontados do 
montante os pagamentos efetuados durante o período compreendido entre a 
ocorrência do fato gerador e o momento da captação do benefício, por conceito 
de imposto predial e suas sobretaxas, da contribuição ordinária de valorização e 
do imposto de estratificação sócio-econômica. 

PARÁGRAFO 1o. Como avaliação inicial se terá a que figure para os terrenos na 
avaliação cadastral vigente no momento de produzir-se o fato valorizador. No 
entanto, o proprietário ou possuidor poderá solicitar dentro dos noventa dias 
seguintes a atualização da avaliação cadastral. Como avaliação final se terá a 
administrativa especial que pratique o Instituto Geográfico Agustin Codazzi ou a 
autoridade cadastral, com respeito aos mesmos terrenos, na data de captação do 
benefício. 

PARÁGRAFO 2o. Na atualização da avaliação inicial que figure no cadastro, a 
entidade competente não terá em conta o efeito de maior valor produzido pelo 
fato gerador da mais-valia. 

PARÁGRAFO 3o. A liquidação poderá ser impugnada pelo contribuinte ou pelo 
pessoal, nos mesmos termos e procedimetnos estabelecidos pelo artigo 9o. da Lei 
14 de 1983. 

 

 

(Ley 09 de 1989 - cont.) 



 

 

ARTIGO 110. A Contribuição de Desenvolvimento Municipal poderá ser paga 
mediante a doação em pagamento de parte do terreno respectivo, ou com moeda 
corrente. Neste útimo caso o município poderá aceitar o pagamento mediante 
cotas periódicas e o reconhecimento de juros correntes. 

A obrigação de pagar a contribuição constitui um gravame real que deve ser 
inscrito no Registro de Instrumentos Públicos sobre a propriedade e sua cobrança 
poderá ser feita por jurisdição coativa. Prestará mérito executivo o certificado do 
liquidador da mais-valia. 

ARTIGO 111. O produto da Contribuição de Desenvolvimento Municipal só poderá 
ser utilizado para os seguintes propósitos: 

a)  Compra de terrenos ou imóveis ou financiamento necessário para a execução 
de planos e programas municipais de habitação de interesse social; 

b)  Execução de obras de desenvolvimento municipal, adequação de 
assentamentos urbanos subnormais, parques e áreas recreativas e expansão dos 
serviços públicos e sociais municipais, e 

c)  Subscrição de bônus ou títulos emitidos para o financiamento municipal ou de 
habitação, de que trata o artigo 121. 

  



ANEXO 2



“LEY 388 DE 1997, POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 9a. DE 1989, Y LA LEY 3a. DE 1991 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 
 

CAPÍTULO IX 
PARTICIPACIÓN  EN LA PLUSVALÍA  

 
ARTÍCULO 73. NOCIÓN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política, 
las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando 
su aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a las entidades públicas a participar en las 
plusvalías resultantes de dichas acciones. Esta participación se destinará a la defensa y fomento del 
interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los 
costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público y, en general, de la calidad 
urbanística del territorio municipal o  distrital.   
 
Los concejos municipales y distritales establecerán mediante Acuerdos de carácter general, las normas 
para la aplicación de la participación en la plusvalía en sus respectivos territorios. 
 
ARTÍCULO 74. HECHOS GENERADORES. Constituyen hechos generadores de la participación en la 
plusvalía de que trata el artículo anterior, las decisiones administrativas que configuran acciones 
urbanísticas según lo establecido en el artículo 8o. de esta ley, y que autorizan específicamente ya sea a 
destinar el inmueble a un uso mas rentable, o bien incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo 
una mayor área edificada, de acuerdo con lo que se estatuya formalmente en el respectivo Plan de 
Ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen.   Son hechos generadores los siguientes: 

 
1.  La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo 

rural como suburbano.  
 
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.  
 
3.  La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice 

de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez. 
   
En el mismo Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen, se especificarán y 
delimitarán las zonas o subzonas beneficiarias de una o varias de las acciones urbanísticas contempladas 
en este artículo, las cuales serán tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por separado, para 
determinar el efecto de la plusvalía o los derechos adicionales de construcción y desarrollo, cuando fuere 
del caso.  
 
PARAGRAFO. Para los efectos de esta ley, los conceptos urbanísticos de cambio de uso, 
aprovechamiento del suelo, e índices de ocupación y de construcción serán reglamentados por el 
Gobierno Nacional. 
 
ARTÍCULO 75. EFECTO PLUSVALÍA RESULTADO DE LA INCORPORACIÓN DEL SUELO RURAL AL 
DE EXPANSIÓN URBANA O DE LA CLASIFICACIÓN DE PARTE DEL SUELO RURAL COMO 
SUBURBANO. Cuando se incorpore suelo rural al de expansión urbana, el efecto plusvalía se estimará 
de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

 
1.  Se establecerá el precio comercial de los terrenos en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias, 

con características geoeconómicas homogéneas, antes de la acción urbanística generadora de la 
plusvalía. Esta determinación se hará una vez se expida el acto administrativo que define la nueva 
clasificación del suelo correspondiente.  

 
2.  Una vez se apruebe el plan parcial o las normas específicas de las zonas o subzonas beneficiarias, 

mediante las cuales se asignen usos, intensidades y zonificación,  se determinará el nuevo precio 
comercial de los terrenos comprendidos en las correspondientes zonas o subzonas, como equivalente 
al precio por metro cuadrado de terrenos con características similares de zonificación, uso, intensidad 
de uso y localización. Este precio se denominará nuevo precio de referencia. 

 
3.   El mayor valor generado por metro cuadrado se estimará como la diferencia entre el nuevo precio de 

referencia y el precio comercial antes de la acción urbanística, al tenor de lo establecido en los 
numerales 1 y 2 de este artículo. El efecto total de la plusvalía, para cada predio individual, será igual 
al mayor valor por metro cuadrado multiplicado por el total de la superficie  objeto de la participación 
en la plusvalía. 

 



 
Este mismo procedimiento se aplicará para el evento de calificación de parte del suelo rural como 
suburbano. 
 
ARTÍCULO 76. EFECTO PLUSVALÍA RESULTADO DEL CAMBIO DE USO. Cuando se autorice el 
cambio de uso a uno mas rentable, el efecto plusvalía se estimará de acuerdo con el siguiente 
procedimiento:  

 
1.  Se establecerá el precio comercial de los terrenos en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias, 

con características geoeconómicas homogéneas, antes de la acción urbanística generadora de la 
plusvalía.  

 
2.   Se determinará el nuevo precio comercial que se utilizará en cuanto base del cálculo del efecto 

plusvalía en cada una de las zonas o subzonas consideradas, como equivalente al precio por metro 
cuadrado de terrenos con características similares de uso y localización. Este precio se denominará 
nuevo precio de referencia.  

 
3.  El mayor valor generado por metros cuadrado se estimará como la diferencia entre el nuevo precio de 

referencia y el precio comercial antes de la acción urbanística, al tenor de lo establecido en los 
numerales  1 y 2 de este artículo. El efecto total de la plusvalía, para cada predio individual, será igual 
al mayor valor por metro cuadrado multiplicado por el total de la superficie  del predio objeto de la 
participación en la plusvalía.   
 

ARTÍCULO 77. EFECTO PLUSVALÍA RESULTADO DEL MAYOR APROVECHAMIENTO DEL SUELO. 
Cuando se autorice un mayor aprovechamiento del suelo,  el efecto plusvalía se estimará de acuerdo con 
el siguiente procedimiento:  

  
1.  Se determinará el precio comercial por metro cuadrado de los inmuebles en cada una de las zonas o 

subzonas beneficiarias,  con características geoeconómicas homogéneas, antes de la acción 
urbanística generadora de la plusvalía. En lo sucesivo  este precio servirá como precio de referencia 
por metro cuadrado. 

 
2.  El número total de metros cuadrados que se estimará como objeto del efecto plusvalía será, para el 

caso de cada predio individual, igual al área potencial adicional de edificación autorizada. Por 
potencial adicional de edificación, se entenderá la cantidad de metros cuadrados de edificación que la 
nueva norma permite en la respectiva localización,  como la diferencia en el aprovechamiento del 
suelo, antes y después de la acción generadora.  

 
3.  El monto total del mayor valor será igual al potencial adicional de edificación de cada predio individual 

multiplicado por el precio de referencia, y el efecto plusvalía por metro cuadrado será equivalente al 
producto de la división del monto total por el área del predio objeto de la participación en la plusvalía.  
 

ARTÍCULO 78.  AREA OBJETO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALIA. El  número total de 
metros cuadrados que se considerará como objeto de la participación en la plusvalía será, para el caso de 
cada inmueble, igual al área total del mismo destinada al nuevo uso o mejor aprovechamiento, 
descontada la superficie correspondiente a las cesiones urbanísticas obligatorias para espacio público de 
la ciudad, así como el área de eventuales afectaciones sobre el inmueble en razón del plan vial u otras 
obras públicas, las cuales deben estar contempladas en el plan de ordenamiento o en los instrumentos 
que lo desarrollen. 
 
ARTÍCULO 79. MONTO DE LA PARTICIPACIÓN. Los Concejos municipales o distritales,  por iniciativa 
del Alcalde, establecerán la tasa de participación que se imputará a la plusvalía generada, la cual podrá 
oscilar entre el treinta (30%)  y  el cincuenta por ciento (50%) del mayor valor por metro cuadrado. Entre 
distintas zonas o subzonas la tasa de participación podrá variar dentro del rango aquí establecido, 
tomando en consideración sus calidades urbanísticas y las condiciones socioeconómicas de los hogares 
propietarios de los inmuebles.  
 
PARÁGRAFO 1o. : Cuando sobre un mismo inmueble se produzcan simultáneamente dos o mas hechos 
generadores en razón de las decisiones administrativas detalladas en los artículos precedentes,  en el 
cálculo del mayor valor por metro cuadrado se tendrán en cuenta los valores acumulados, cuando a ello 
hubiere lugar. 
.  
PARÁGRAFO 2o: En razón a que el pago de la participación en la plusvalía al municipio o distrito se hace 
exigible en oportunidad posterior, de acuerdo con lo determinado por el artículo 83 de esta ley, el monto 
de la participación correspondiente a cada predio se ajustará de acuerdo con la variación de índices de 

 



precios al consumidor (IPC), a partir del momento en que quede en firme el acto de liquidación de la 
participación.  

 
ARTÍCULO 80. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA. El Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces o los peritos técnicos debidamente inscritos en las Lonjas 
o instituciones análogas, establecerán los precios comerciales por metro cuadrado de los inmuebles, 
teniendo en cuenta su situación anterior a la acción o acciones urbanísticas; y determinarán el 
correspondiente precio de referencia tomando como base de cálculo los parámetros establecidos en los 
artículos 75, 76 y 77 de esta ley.  

    
Para el efecto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adopción del Plan de Ordenamiento 
Territorial, de su revisión, o de los instrumentos que lo desarrollan o complementan, en el cual se 
concretan las acciones urbanísticas que constituyen los hechos generadores de la participación en la 
plusvalía, el alcalde solicitará se  proceda a estimar el mayor valor por metro cuadrado en cada una de las 
zonas o subzonas consideradas. 

 
Una vez recibida la solicitud proveniente del alcalde, el IGAC o la entidad correspondiente o el perito  
avaluador, contarán con un plazo inmodificable de sesenta (60) días hábiles para ejecutar lo solicitado. 
Transcurrido este término, y sin perjuicio de las sanciones legales a que haya lugar por la morosidad de 
funcionario o los funcionarios responsables, y de la responsabilidad contractual en el caso del perito 
privado, la administración municipal o distrital podrá solicitar un nuevo peritazgo que determinen el mayor 
valor o monto de la plusvalía de acuerdo con los procedimientos y parámetros instituidos en este mismo 
artículo.  

 
ARTÍCULO 81. LIQUIDACIÓN DEL EFECTO DE PLUSVALÍA. Con base en la determinación del efecto 
de plusvalía por metro cuadrado calculado para  cada una de las  zonas o subzonas objeto de la 
participación como se indica en el artículo precedente, el alcalde municipal o distrital  liquidará, dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días siguientes, el efecto plusvalía causado en relación con cada uno de los 
inmuebles objeto de la misma y aplicará las tasas correspondientes, de conformidad con lo autorizado por 
el concejo municipal o distrital. 

 
A partir de la fecha en que la administración municipal disponga de la liquidación del monto de la 
participación correspondiente a todos y cada uno de los predios beneficiados con las acciones 
urbanísticas, contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para expedir el acto administrativo que la 
determina, y para notificarlo a los propietarios o poseedores, lo cual procederá mediante tres (3) avisos 
publicados en ediciones dominicales de periódicos de amplia circulación en el municipio o distrito, así 
como a través de edicto fijado en la sede de la alcaldía correspondiente. Contra estos actos de la 
administración procederá exclusivamente el recurso de reposición dentro de los términos previstos para el 
efecto en el Código Contencioso Administrativo.  
 
Para los fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme el acto administrativo de liquidación del  
efecto plusvalía, se ordenará su inscripción en el folio de matricula inmobiliaria de cada uno de los 
inmuebles. Para que puedan registrarse actos de transferencia del dominio sobre los mismos, será 
requisito esencial el certificado de la administración en el cual se haga constar que se ha pagado la 
participación en la plusvalía correspondiente.   

 
PARÁGRAFO: A fin de posibilitar a los ciudadanos en general y a los propietarios y poseedores de 
inmuebles en particular disponer de un conocimiento mas simple y transparente de las consecuencias de 
las acciones urbanísticas generados del efecto plusvalía, las administraciones distritales y municipales 
divulgarán el efecto plusvalía por metro cuadrado para cada una de las zonas o subzonas geoeconómicas 
homogéneas beneficiarias. 
   
ARTÍCULO 82. REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL EFECTO DE PLUSVALÍA. Cualquier propietario o 
poseedor de un inmueble objeto de la aplicación de la participación en la plusvalía, podrá solicitar, en 
ejercicio del recurso de reposición, que la administración revise el efecto plusvalía estimado por metro 
cuadrado definido para la correspondiente zona o subzona en la cual se encuentre su predio y podrá 
solicitar un nuevo avalúo. 

 
Para el estudio y decisión de los recursos de reposición que hayan solicitado la revisión de la estimación 
del mayor valor por metro cuadrado, la administración contará con un plazo de un (1) mes calendario 
contado a partir de la fecha del último recurso de reposición interpuesto en el cual se haya pedido dicha 
revisión. Los recursos de reposición que no planteen dicha revisión se decidirán en los términos previstos 
en el Cóigo Contencioso Administrativo.  

 
ARTÍCULO 83. EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA PARTICIPACIÓN. La participación en la plusvalía sólo 
será exigible en el momento en que se presente para el propietario o poseedor del inmueble respecto del 
cual se haya declarado un efecto de plusvalía, una cualquiera de las siguientes situaciones:  

 



 
1.  Solicitud de licencia de urbanización o construcción, aplicable para el cobro de la participación en la 

plusvalía generada por cualquiera de los hechos generadores de que trata el artículo 74 de esta 
ley.  

 
2.  Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro de la participación en la plusvalía 

generada por la modificación del régimen o zonificación del suelo.  
 
3.  Actos que impliquen transferencia del dominio  sobre el inmueble, aplicable al cobro de la 

participación en la plusvalía de que tratan los numerales 1 y 3 del referido artículo 74.  
 
4.  Mediante la adquisición de títulos valores representativos de los derechos adicionales de construcción 

y desarrollo, en los términos que se establece en el artículo 88 y siguientes de la presente ley, 
 
PARÁGRAFO 1o.: En el evento previsto en el numeral 1, el efecto plusvalía para el respectivo inmueble 
podrá recalcularse, aplicando el efecto plusvalía por metro cuadrado al número total de metros cuadrados 
adicionales objeto de la licencia correspondiente. 
 
PARÁGRAFO 2o.: Para la expedición de las licencias o permisos, así como para el otorgamiento de los 
actos de transferencia del dominio, en relación con inmuebles sujetos a la aplicación de la participación en 
la plusvalía,  será necesario acreditar su pago. 
 
PARÁGRAFO 3o. : Si por cualquier causa no se efectúa el pago de la participación en los eventos 
previstos en este artículo, el cobro de la misma se hará exigible cuando ocurra cualquiera de las restantes 
situaciones aquí previstas. En todo caso responderán solidariamente el poseedor y el propietario, cuando 
fuere el caso. 
 
PARÁGRAFO 4o.: Los municipios podrán exonerar del cobro de la participación en plusvalía a los 
inmuebles destinados a vivienda de interés social, de conformidad con el procedimiento que para el efecto 
establezca el Gobierno Nacional. 

 
ARTÍCULO 84. FORMAS DE PAGO DE LA PARTICIPACIÓN. La participación en la plusvalía podrá 
pagarse mediante una cualquiera de las siguientes formas:  

 
1. En dinero efectivo.  
 
2.  Transfiriendo a la entidad territorial o a una de sus entidades descentralizadas, una porción del predio 

objeto de la misma, de valor equivalente a su monto. Esta forma sólo será procedente si el propietario 
o poseedor llegan a un acuerdo con la administración sobre la parte del predio que será objeto de la 
transferencia, para lo cual la administración tendrá en cuenta el avalúo que hará practicar por expertos 
contratados para tal efecto.  

 
Las áreas transferidas se destinarán a fines urbanísticos, directamente o mediante la realización de 
programas o proyectos en asociación con el mismo propietario o con otros.  

 
3.  El pago mediante la transferencia de una porción del terreno  podrá canjearse por terrenos localizados 

en otras zonas de área urbana, haciendo los cálculos de equivalencia de valores correspondientes.  
 
4.  Reconociendo formalmente a la entidad territorial o a una de sus entidades descentralizadas un valor 

accionario o un interés social equivalente a la participación, a fin de que la entidad pública adelante 
conjuntamente con el propietario o poseedor un programa o proyecto de construcción o urbanización 
determinado sobre el predio respectivo.  

 
5.  Mediante la ejecución de obras de infraestructura vial, de servicios públicos, domiciliarios, áreas de 

recreación y equipamientos sociales, para la adecuación de asentamientos urbanos en áreas de 
desarrollo incompleto o inadecuado, cuya inversión sea equivalente al monto de la plusvalía, previo 
acuerdo con la administración municipal o distrital acerca de los términos de ejecución y 
equivalencia de las obras proyectadas.  

 
6.  Mediante la adquisición anticipada de títulos valores representativos de la participación en la 

plusvalía liquidada, en los términos previstos en el artículo 88 y siguientes.  
 
En los eventos de que tratan los numerales 2 y 4 se reconocerá al propietario o poseedor un descuento 
del cinco por ciento (5%) del monto liquidado. En los casos previstos en el numeral 6 se aplicará un 
descuento del diez por ciento (10%) del mismo.   

 



 
PARÁGRAFO: Las modalidades de pago de que trata este artículo podrán ser utilizadas alternativamente 
o en forma combinada.  

 
ARTÍCULO 85. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA PARTICIPACIÓN. El 
producto de la participación en la plusvalía a favor de los municipios y distritos se destinará a los 
siguientes fines:  

 
1.  Compra de predios o inmuebles para desarrollar planes o proyectos de vivienda de interés social.  
 
2.  Construcción o mejoramiento de infraestructuras viales, de servicios públicos domiciliarios, áreas de 

recreación y equipamientos sociales para la adecuación de asentamientos urbanos en condiciones de 
desarrollo incompleto o inadecuado.  

 
3.  Ejecución de proyectos y obras de recreación, parques y zonas verdes y expansión y recuperación de 

los centros y equipamientos que conforman la red del espacio público urbano.  
 
4.  Financiamiento de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo de interés general.  
 
5.  Actuaciones urbanísticas en macroproyectos, programas de renovación urbana u otros proyectos que 

se desarrollen a través de  unidades de actuación urbanística.  
 
6.  Pago de precio o indemnizaciones por acciones de adquisición voluntaria o expropiación de 

inmuebles,  para programas de renovación urbana.  
 
7.  Fomento de la creación cultural y al mantenimiento al patrimonio cultural del municipio o distrito, 

mediante la mejora, adecuación o restauración de bienes inmuebles catalogados como patrimonio 
cultural, especialmente en las zonas de la ciudad declaradas como de desarrollo incompleto o 
inadecuado. 

 
PARÁGRAFO:  El Plan de Ordenamiento o los instrumentos que lo desarrollen, definirán las prioridades 
de inversión de los recursos recaudados provenientes de la participación en las plusvalías. 
 
ARTÍCULO 86. INDEPENDENCIA RESPECTO DE OTROS GRAVÁMENES. La participación en 
plusvalía es independiente de otros gravámenes que se impongan a la propiedad inmueble y 
específicamente de la contribución de valorización que llegue a causarse por la realización de obras 
públicas, salvo cuando la administración opte por determinar el mayor valor adquirido por los predios 
conforme a lo dispuesto en el artículo 87  de esta ley, caso en el cual no podrá cobrarse contribución de 
valorización por las mismas obras.  

 
PARÁGRAFO: En todo caso, en la liquidación del efecto plusvalía en razón de los hechos generadores 
previstos en el artículo 74 de la presente ley, no se podrán tener en cuenta los mayores valores 
producidos por los mismos hechos, si en su momento éstos fueron tenidos en cuenta para la liquidación 
del monto de la contribución de valorización, cuando fuere del caso. 
 
ARTÍCULO 87. PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA POR EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Cuando 
se ejecuten obras públicas previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los planes parciales o en 
los instrumentos que los desarrollen, y no se haya utilizado para su financiación la contribución de 
valorización, las correspondientes autoridades distritales, municipales o metropolitanas ejecutoras, podrán 
determinar el mayor valor adquirido por los predios en razón de tales obras, y liquidar la participación que 
corresponde al respectivo municipio, distrito o área metropolitana, conforme a las siguientes reglas:  

 
1.  El efecto de plusvalía se calculará antes, durante o después de concluidas las obras, sin que 

constituya límite el costo estimado o real de la ejecución de las obras. Para este efecto, la 
administración, mediante acto que no podrá producirse después de seis (6) meses de concluidas las 
obras, determinará el valor promedio de la plusvalía estimada que se produjo por metro cuadrado y 
definirá las exclusiones a que haya lugar, de conformidad con lo previsto en la presente ley.  

 
2.  En todo cuanto sea pertinente, se aplicarán las disposiciones de liquidación, revisión y valor de la 

participación de que trata la presente ley.  
 
3.  La participación en la plusvalía será exigible en los mismos eventos previstos en el artículo 83 de la 

presente ley. 
 

 



4. Se aplicarán las formas de pago reguladas en el artículo 84 de la presente ley.  
 
PARÁGRAFO: Además de los municipios y distritos, las áreas metropolitanas podrán participar en la 
plusvalía que generen las obras públicas que ejecuten, de acuerdo con lo que al respecto definan los 
planes integrales de desarrollo metropolitano, aplicándose, en lo pertinente lo señalado en este capítulo 
sobre tasas de participación,  liquidación y cobro de la participación.  
 
ARTÍCULO 88. DERECHOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO. Las 
administraciones municipales y distritales, previa autorización del concejo municipal o distrital, a iniciativa 
del alcalde,  podrán emitir y colocar en el mercado títulos valores equivalentes a los derechos adicionales 
de construcción y desarrollo permitidos para determinadas zonas o subzonas con características 
geoeconómicas homogéneas, que hayan sido beneficiarias de las acciones urbanísticas previstas en el 
artículo 74 de esta ley, como un instrumento alternativo para hacer efectiva la correspondiente 
participación municipal o distrital en la plusvalía generada. 
 
La unidad de medida de los derechos adicionales es un metro cuadrado de construcción o de destinación 
a un nuevo uso, de acuerdo con el hecho generador correspondiente. 

 
ARTÍCULO 89. TÍTULOS DE DERECHOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO. Los 
títulos de que trata el artículo anterior, representativos de derechos adicionales de construcción y 
desarrollo, serán transables en el mercado de valores, para lo cual se sujetarán a las normas previstas 
para los títulos valores, y su emisión y circulación estarán  sometidas a la vigilancia de la 
Superintendencia de Valores. 

 
A efectos de darles conveniente utilización para la cancelación de derechos adicionales de construcción y 
desarrollo en cualquier zona o subzona sujeta a la obligación, los títulos serán representativos en el 
momento de la emisión de una cantidad de derechos adicionales, expresada en metros cuadrados, y se 
establecerá una tabla de equivalencias entre cada metro cuadrado representativo del título y la cantidad a 
la cual equivale en las distintas zonas o subzonas. Dicha tabla de equivalencias deberá estar claramente 
incorporada en el contenido del título junto con las demás condiciones y obligaciones que le son propias. 
A la unidad de equivalencia se le denominará Derecho Adicional Básico.  
 
ARTÍCULO 90. EXIGIBILIDAD Y PAGO DE LOS DERECHOS ADICIONALES. Los derechos adicionales 
de construcción y desarrollo, en la cantidad requerida por cada predio o inmueble, se harán exigibles en el 
momento del cambio efectivo o uso de la solicitud de licencia de urbanización o construcción. En el curso 
del primer año, los derechos adicionales se pagarán a su precio nominal inicial;  a partir del inicio del 
segundo año, su precio nominal se reajustará de acuerdo con la variación acumulada del índice de 
precios al consumidor. Si por cualquier razón no se cancela el valor de los derechos adicionales en el 
momento de hacerse exigibles, se causarán a cargo del propietario o poseedor intereses de mora sobre 
dicho valor a la tasa bancaria vigente, sin perjuicio de su cobro por la jurisdicción coactiva.  
 

 




