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RESUMO 

 
Na cidade de São Paulo, as leis de uso e ocupação do solo urbano e a impossibilidade de cumprir as 
normas urbanísticas produzem espaços que, de certa forma, são ocupados equivocamente. É pauta na 
agenda da sociedade que a discussão sobre ordem e irregularidade gera danosas consequências sociais. Os 
níveis de irregularidades urbanísticas ultrapassam os caminhos da compreensão da aplicação da lei para 
adentrar nos meandros do viés burocrático. 

Nesse sentido, pensar o urbanismo na contemporaneidade requer uma reflexão sobre velhas questões em 
novos contextos urbanos, pois a complexidade crescente e os desafios que a cidade contemporânea nos 
apresenta, trazem o seguinte dilema: Como resolver a questão entre o discurso legal e a práxis, entre a 
lógica e o caos. 

O objetivo é demonstrar que há um longo e tenebroso caminho nas malhas da burocracia para os 
proprietários de imóveis que precisam mantê-los regulares nos órgãos públicos (que concedem licenças 
de funcionamento, alvarás etc.). 

 

Palavras-chave: Lei de uso e ocupação do solo urbano, licenças, alvará, regularidade e irregularidade.  
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A reflection on the issues of urban policies on the use and 
occupation: regularity versus irregularity  

 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
In Sao Paulo, the laws of use and occupation of urban land in the city and the inability to meet the 
standards producing urban spaces that, somehow, are busy equivocally. Pertinent subject on the agenda of 
society, the discussion of order and irregularity generates harmful social consequences. The levels of 
urban irregularities beyond the paths of understanding of law enforcement to penetrate the intricacies of 
bureaucratic side. 

In this sense, the thinking in contemporary urbanism requires thinking about old issues in new urban 
contexts because of the increasing complexity and challenges facing the contemporary city presents us 
with a dilemma: how to resolve the issue between legal discourse and praxis, between logic and chaos. 
The purpose is to demonstrate that there is a long way and dark path in the winding of red tape for 
homeowners who need to maintain the property in the regular government agencies (granting operating 
licenses, permits, etc.). 

 

Key words: law of use and occupation, licenses, permits, order and irregularity.
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1. INTRODUÇÃO 

A evolução do Direito é uma consequência das transformações sociais. Os sistemas de leis e 
regulamentos evoluíram e se tornaram complexos e, ao longo de toda a história da cidade, 
tentaram (e tentam) acompanhar o crescimento acelerado da urbanização, em especial no cenário 
da cidade de São Paulo, na qual se pode notar que há situações em que o regramento se 
transforma em labirintos.  

A legislação que se estende sobre o território da cidade e, tal como uma trama, traça um 
delineado que define e regulamenta o uso e a ocupação da terra urbana, abrindo a questão sobre 
as atividades regulares versus as atividades irregulares. 

Em maior ou menor grau de complexidade, os vários códigos que organizam a conduta humana 
convivem simultaneamente. Como uma espécie de gesso, o emaranhado das leis (federais, 
estaduais e municipais) se transforma em obstáculos que geram insegurança e lançam à 
sociedade um desafio: um número expressivo de atividades comerciais na cidade de São Paulo 
que são classificadas como atividades irregulares. 

Irregular é o que não está de acordo com as regras, com a regulamentação, porém o ponto crucial 
é: Ocorreu irregularidade? A quem atribuir as devidas responsabilidades? Ao poder público que 
inadequadamente elabora leis que não são passíveis de cumprimento pelos cidadãos comuns? E, 
de quem é a responsabilidade nesse caso? Dos comerciantes que “descumprem a lei” por não 
conseguirem cumpri-la ou da lei que é inviável de ser cumprida e precisa ter suas distorções 
ajustadas?   

Exemplo recente, citado pelo advogado Jaques Bushatsky (18/10/2007) em artigo intitulado 
“Aos inimigos, a ‘lei’ – ‘arapucas’ ou ‘procedimentos’ administrativos?” espelha o absurdo – em 
seu sentido estrito: “que se opõe à razão e ao bom senso; que é destituído de sentido, de 
racionalidade; aquilo que é contrário à sensatez e ao bom senso; coisa absurda, disparatada”. 

O jornal O Estado de São Paulo, do dia 4/9/2007, trouxe a seguinte manchete: “SP ilegal: 
Prefeitura aceita apenas 25% dos pedidos de alvará – autorização é negada porque imóveis não 
cumprem as exigências da lei. Cabe perguntar: os imóveis estão “errados” ou é impossível 
cumprir a norma? 

O assunto, embora sob o enfoque da ocupação tenha sido estudado em profundidade pelo 
urbanismo, no que se refere à questão jurídica e sua regulamentação, dado ao enfoque da 
interdisciplinaridade que o assunto requer, ainda é carente de aprofundamento jurídico. 

O objetivo desta pesquisa é apontar que o conflito de legislação (sejam federais, estaduais e 
municipais), as distorções encontradas e a abordagem “teoria versus práxis” geram uma 
dinâmica própria, que se produziu nesse mercado. 
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2. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA - ELEMENTOS CONSTITUTIVOS  

O artigo que assegura o direito de propriedade no ordenamento legal brasileiro e que integra a 
Constituição Federal Brasileira (CFB, 17/3/2006), reconhecido como Direito e Garantia 
Fundamental1 no território brasileiro garante o direito de propriedade. 

Sobre a propriedade imobiliária dispõe o art. 1.228, caput e parágrafos seguintes, do Código 
Civil Brasileiro2 que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito 
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 

O direito de propriedade brasileiro foi pautado pela noção do direito de propriedade individual e 
a aprovação do capítulo pioneiro sobre política urbana na CF abre um novo cenário. Além do 
reconhecimento inequívoco da competência municipal e dos fluxos de articulação federativa 
sobre a matéria do desenvolvimento urbano (há o reconhecimento expresso do Direito 
Urbanístico no contexto mais amplo do Direito Público), como enfatiza a Mestre e Procuradora 
Liana Portilho Mattos. 

 “Acima de tudo”, afirma Liana Portilho Mattos (2006, p.XIII-XIV), a CF introduziu uma 
fórmula paradigmática original: da função socioambiental da propriedade e da cidade. O novo 
cenário para que o processo sociopolítico de promoção da reforma urbana pudesse ocorrer 
também e cada vez mais dentro do Direito e a ordem urbanística reconhecida como elemento 
constituinte da ordem pública (e, como tal, de interesse difuso). Salienta ainda a autora que: de 
acordo com o reconhecimento dos princípios constitucionais, fica o direito individual 
condicionado ao cumprimento das funções sociais a serem determinadas pelas legislações 
urbanísticas e ambientais. 

Mas será que o assunto tem sido abordado com a profundidade a que faz jus? Será que é 
percebida a importância que o assunto denota para o exercício de atividades na cidade de São 
Paulo?  

Embora, sob os aspectos formais e registrários a propriedade imobiliária esteja devidamente 
caracterizada, circunscrita territorialmente3 e inserida nos princípios legais através do “registro”4, 
consolida-se o registro imobiliário como o direito subjetivo da propriedade que passa a ser 
caracterizado e individualizado, preservando-se, assim, todos os direitos inerentes5 e assegurados 
pela Constituição Federal e pelo Código Civil Brasileiro e demais legislações pertinentes (Plano 
Diretor Estratégico6, Estatuto da Cidade7, Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano dentre outras).  

A propriedade imobiliária pode ser considerada também como um direito subjetivo, como 
reserva de valor ou como um bem que propicia desenvolvimento econômico. Dessa forma, a 
propriedade interfere na estrutura do Estado (MELLO, 2007, p.14-15). 
                                                 

1 Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] XXII - é garantido o direito de propriedade TÍTULO II - Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais, Capítulo I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (PLANALTO, 17/3/2006). 
2 Lei n◦ 10.406, de 10/2/2002 (PLANALTO, 17/3/2006). 
3 O Cartório de Registro Imobiliário possui um cadastro com todas as propriedades imobiliárias pertencentes à sua 
circunscrição, isto significa dizer que cada Cartório de Registro de Imóveis está delimitado a uma zona geográfica. 
4 É o termo que garante a publicidade do título. É realizado pelo Cartório através do ato de registro da propriedade 
imobiliária, segundo a Lei n◦ 6.015/73. 
5 Nesse sentido, salienta Diniz (2003, p. 786) que: “Sem o registro não se terá qualquer direito real sobre imóveis, 
nem mesmo transferência de propriedade imobiliária”. Para o sistema legal brasileiro a propriedade imobiliária 
apresenta segurança jurídica quando efetivamente registrada e com sua matrícula individualizada. 
6 LEI   n◦ 13.430, de   13/09/2002 (PLANO DIRETOR, 18/7/2010). 
7 Lei Federal que visa regulamentar os artigos da Constituição referentes à função social da propriedade. 
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A noção de bem imóvel prende-se à de propriedade imobiliária, sendo esta uma abordagem com 
mais conteúdo jurídico do que a primeira. Determinar o valor do bem imóvel é fazê-lo para a 
propriedade imobiliária, sendo impossível dissociar-se do valor o regime de direitos associados 
ao bem imóvel dos quais fazem parte aqueles que o planejamento urbanístico gera 
(CARVALHO, 2005, p.41). 

Manifesta-se o autor português com relação à indissociabilidade que há entre bem imóvel e 
direito subjetivo da propriedade. A propriedade imobiliária pode ser representada por um bem 
imóvel e possuir um valor intrínseco, suscetível de exploração econômica. Aliás, constitui essa 
especificidade uma regra básica relativa ao mercado dos bens imóveis8.  

Verifica-se que o instituto jurídico da propriedade imobiliária, direito real por excelência e seu 
exercício sofrem limitações em prol do interesse coletivo e abrangem toda a legislação 
pertinente9 que estrutura e rege o ordenamento jurídico brasileiro.  

Assim, a propriedade imobiliária regular é a que atende todos os requisitos da legislação e está 
nos conformes das regras de aprovação, inclusive no que se refere à obtenção das licenças para 
uso e exercício (de seu direito subjetivo, como visto acima). 

2.1 Uso e ocupação do solo na cidade de São Paulo e destinação dos imóveis 

Em resumo e limitando-se estas notas ao caso concreto, o denominado na lei atual como “Uso e 
Ocupação do Solo do Município de São Paulo”10 e, na doutrina, também conhecida como 
“regulação urbana do uso”, obedece aos critérios definidos pela Lei de Zoneamento. Essa 
categoria de “uso não residencial” compreende as atividades comerciais, de serviços, industriais 
e institucionais, e que tem como referência os parâmetros de “incomodidade” estabelecidos na 
legislação e está subdividida em quatro subcategorias, a saber: 1) usos não residenciais 
compatíveis (nR1); 2)  usos não Residenciais toleráveis (nR2); 3) usos não  residenciais especiais 
ou incômodos (nR3); e 4) usos não residenciais ambientalmente compatíveis com o 
desenvolvimento sustentável (nR4). 

Os usos acima observam parâmetros e obedecem às disposições estabelecidas para cada zona de 
uso dos Planos Regionais estratégicos das subprefeituras na cidade de São Paulo. Em poucas 
palavras: o proprietário tem direito de utilizar o imóvel, segundo os usos aprovados pela 
Prefeitura. 

 

 

                                                 

8 Nesse sentido, a propriedade imobiliária é um bem fungível, que pode ser tocado. 
9 Não pretendemos esgotar os exemplos, apenas enumeramos outras leis que tratam, também na esfera federal, da 
propriedade imobiliária brasileira: Lei n◦ 4.504/64 (Estatuto da Terra); Lei n◦ 4.771/65 c.c. 9.985/2000 (Código 
Florestal); Lei n◦ 9605/98 (condutas nocivas ao meio-ambiente); Lei n◦ 6.766/79 (Loteamento), Decreto n◦ 45.817, 
de 4/4/2005, que dispõe sobre a classificação dos usos residenciais e não residenciais dentre outras. 
10 O Plano Diretor Estratégico (PDE) da cidade de São Paulo estabelece as macrozonas (de estruturação e 
qualificação urbana). Dessa forma, as diversas zonas da cidade obedecem aos critérios definidos pela Lei de 
Zoneamento, que determina as características de uso e ocupação dos imóveis. A atual Lei n◦ 13.885, de 25/8/2004 é 
que estabelece as normas complementares ao Plano Diretor Estratégico, institui os Planos Regionais Estratégicos 
das Subprefeituras, dispõe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de 
São Paulo. 
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Para se estabelecer a tipologia de zonas de uso (FORTAL SAMPA, 18/7/2010), partiu-se da 
necessidade de caracterizar zonas residenciais11, zonas industriais, zonas mistas de baixa 
densidade e zonas mistas de alta densidade ou centrais, distribuídas no território do Município de 
acordo com o modelo desejado de estrutura urbana definida pelo Plano de Desenvolvimento 
Estratégico.   

As zonas de uso são criadas e regulamentadas por lei. Por meio delas é que se define o padrão de 
ocupação de determinada rua. A seguir, algumas fotos que demonstram a ocupação. Na Figura 1, 
fica em zona de uso especial, na Av. Indianópolis (considerado um corredor - vias que 
usualmente contornavam ou atravessavam diferentes zonas de uso e mereceram tratamento 
excepcional. Os corredores também são subdivididos conforme a densidade demográfica). Há 
ainda zonas de uso especiais, que incluem áreas institucionais como: Aeroporto, Cidade 
Universitária e Parque Ibirapuera. A Figura 2 mostra a Rua Vieira de Morais, nas imediações do 
aeroporto de Congonhas. É possível identificar imóveis de uso residencial, comercial, hotelaria, 
dentre outros (caracterizando uma zona de destinação de usos diversos). 

 

                                                     

Fonte: arquivo pessoal  

É preciso anotar que na zona de uso Z2, conhecida como zona mista, flexível, de baixa densidade 
e que abrangia a maior parte da zona urbana da cidade (65%), encontram-se imóveis que 
possuem usos mistos, nos quais há uma miscigenação de destinação de usos (residencial, 
comercial / de serviços etc.).  

Dados sobre o uso do solo indicam que, em poucos anos, entre 1995 e 2000, por exemplo, a 
região da Faria Lima transformou-se radicalmente no que diz respeito aos principais usos e ao 
perfil da população (FIX, 2004, p.191). O antigo padrão de loteamento (onde predominava a 
residência horizontal de classe média) foi substituído pelas torres de escritórios, seguidas de 
edifícios residenciais de alto padrão; serviços e comércio horizontal aumentaram 
respectivamente, em 14%, 12,8% e 11,3%.  

 

                                                 

11 Nela, os moradores não encontrarão junto às residências, o comércio ou serviços locais, tendo que se deslocar 
para o núcleo comercial do loteamento, ou para os bairros vizinhos, onde encontrarão essas atividades. Desse modo, 
o maior sossego, que é uma qualidade, traz o inconveniente do maior deslocamento, em geral feito por automóvel, 
para realização de compras ou acesso a serviços, mesmo os mais simples como são as padarias, farmácias, 
quitandas, barbearias etc. Essas zonas correspondem em geral a bairros de alto padrão (por exemplo:  Jardins), que 
foram os primeiros a serem regulamentados.  

                        Figura 1                       Figura 2 
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O fato se deu em decorrência da operação urbana Faria Lima e a avenida é considerada uma 
etapa do “deslocamento” do centro de serviços e finanças, bem como ilustra nosso exemplo e 
confirma a expansão imobiliária incentivada pela crescente financeirização dos negócios 
imobiliários. A intensificação do uso da terra, como denomina a urbanista Mariana Fix (2004, 
p.194), fazem da cidade de São Paulo uma máquina de crescimento, organizada como uma 
empresa. 

Merece destaque no contexto global a localização que as grandes cidades, como a Metrópole São 
Paulo, ocupam como lugares estratégicos. Observamos que a atual forma de produção e 
financeirização dos negócios imobiliários (acima citada) assume uma natureza complexa e 
especializada, gerando “atividades que foram fundamentais para a organização dos novos 
‘processos globais’ nas décadas de 1980 a 1990”. 

Castells (1983, p.53) salienta que é através da análise do processo de produção de uma nova 
forma espacial, no caso do exemplo citado: a região metropolitana de São Paulo, que toda a 
problemática de organização do espaço nas sociedades capitalistas é recolocada em questão.   

Por fim, convém destacar que tais transformações não ficaram restritas a alguns bairros, a cidade 
de são Paulo como um todo passa por uma contínua e intensa transformação, onde o novo tende 
a substituir o antigo, criando a um só tempo as condições necessárias para a instalação de 
empresas nacionais e multinacionais, aumentando a geração de prestadores de serviços nos 
bairros que convivem com situações regulares e irregulares.  

3. EFEITOS DA URBANIZAÇÃO  

O eminente Professor José Afonso da Silva (1995, Prefácio), ao discorrer sobre o processo de 
urbanização, expõe: 

“A urbanização gera enormes problemas. Deteriora o ambiente urbano. Provoca 
a desorganização social, com carência de habitação, desemprego, problemas de 
higiene e saneamento básico. Modifica a utilização do solo e transforma a 
paisagem urbana.” 
 

 
 

O mercado imobiliário da cidade de São Paulo possui características peculiares e muito 
específicas, em que cada imóvel tem características próprias e inerentes, que alteram conforme 
sua localização, tempo de construção e zona. São vários os fatores que influenciam e delimitam o 
uso dos imóveis, configurando-lhes características específicas. 

Segundo dados publicados em 2007, a cidade de São Paulo tem pelo menos 50% dos seus 3 
milhões de imóveis em situação irregular12. Quanto à exclusão13 (COFECI, 30/7/2010) de grande 
parte do mercado formal imobiliário, esta se deve à ausência do controle de uso e da ocupação 
do solo, à aplicação discriminatória das normas e à burocracia excessiva na aprovação dos 
pedidos de licença de funcionamento e aprovação de projetos. 

Na reportagem citada por Bushatsky (18/10/2007), na revista Jus Vigilantibus, demonstra-se que 
é intrigante a proporção de estabelecimentos (75%) que não conseguem a “legalização”. O jornal 
O Estado de S.Paulo destacou que em Cidade Tiradentes, região paulistana com 280 mil 
habitantes, somente 8 imóveis são “legais”. Por fim, aponta que apenas 25% dos pedidos de 
alvarás são aceitos na Prefeitura, porque os demais não cumprem as exigências da legislação. 

                                                 

12 No País, a irregularidade urbana atinge 40% a 70% das construções, conforme dados do Ministério das Cidades. 
13 Aqui a irregularidade é a regra, também de acordo com reportagem de 10/9/2007 do jornal O Estado de S.Paulo. 
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“Milhares de proprietários de bares, igrejas, lojas, restaurantes e outros tantos 
tipos de estabelecimentos abrem as portas irregularmente na capital, dia após 
dia, certos da impunidade. Nos últimos meses, a Prefeitura intensificou a 
fiscalização de estabelecimentos irregulares e fechou desde postos de 
combustível até ferros-velhos e um hotel de luxo.” 

Sob outra ótica, do lado da maioria da população, as questões se colocam de maneira bem 
diferente: Quando apenas 25% dos pedidos de alvarás são aceitos e os demais não conseguem 
cumprir a legislação, não estaríamos diante de uma inversão de valores? Ora, a lei serve sim para 
regrar, normatizar, disciplinar e não engessar (o que parece que tem feito com regularidade). 

Os empresários que instalam seus empreendimentos (investem seus recursos) e exercem suas 
atividades comerciais na ilegalidade, à margem da lei, diante da possibilidade de tê-los fechados 
por não portarem as devidas licenças de uso e ocupação, as quais deveriam ser concedidas pela 
Municipalidade, parecem desempenhar um papel de malabaristas, haja vista que ficam 
contornando os meandros das leis e valendo-se de lacunas para manterem seus estabelecimentos 
abertos. Há um preço a se pagar. 

Sob o ponto de vista de empreendedores, poderiam ser considerados verdadeiros estrategistas, 
pois diante de inúmeras dificuldades e do lugar errado que ocupam no exercício de suas 
atividades, são essas pessoas que correm todos os riscos fundados na precariedade que os cerca.  

Portanto, duas visões diametralmente opostas configuram-se perante a cidade. Uma delas opõe a 
quem exerce atividades legais todo tipo de obstáculo para que permaneça na cidade. A outra, a 
visão de quem sofre as consequências desses embates, que procura na defesa e por meio de 
atitudes que garantam a permanência no local. 

A pergunta é: Como acomodar a situação ou criar facilidades? Na falta da regularidade e no 
funcionamento dos estabelecimentos conseguidos no favor e com “jeitinho”, embora mude de 
forma e conteúdo, a grande maioria sabe que a burocracia no Brasil funciona de forma a vender 
facilidades.   

Mas, e o cidadão comum? Que não tem claros os procedimentos necessários para regularizar a 
situação do imóvel e do negócio que lhe dá sustento? O que fazer? Outra alternativa não resta, 
senão atuar na ilegalidade14? 

3.2. Como resolver a questão entre o discurso e a práxis? 

As transformações na configuração e na imagem parecem indicar um novo discurso sobre a 
cidade. Aspectos importantes, como a valorização dos espaços públicos, a atratividade 
econômica e turística e a elaboração dos Planos Urbanísticos, buscam imprimir um ritmo de 
qualidade de vida e integração social e fortalecer, por fim, a vocação natural de cada cidade.  

Sob esse aspecto, valeria alongar o assunto da amplitude de atuação do Direito Urbanístico, 
sobretudo num tempo em que as mudanças não foram totalmente absorvidas (as atribuições 
impostas pela Constituição de 1988, os reflexos dos movimentos sociais no período pós-
ditatorial brasileiro, o exercício do 4º poder e os excessos cometidos). A transformação da 
sociedade global saiu, num curto espaço de tempo, do cenário “onde tudo era permitido” para a 
seguinte situação “o empresário é o único responsável por todos os seus atos”  

                                                 

14 Na Alemanha: tudo é proibido, exceto aquilo que é permitido.  Na França: tudo é permitido, exceto aquilo que é 
proibido.  Em Cuba: tudo é proibido, inclusive aquilo que é permitido. No Brasil: tudo é permitido, inclusive aquilo 
que é proibido.  
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“Ora, se tantos empresários (é curioso estarem entre eles, desde botecos até 
grandes bancos) não conseguem seus alvarás ou suas licenças, certamente não 
se está diante de uma revolta contra a legislação ou de uma opção geral pela 
negligência, mas, evidentemente, estamos sendo afrontados por normas 
esdrúxulas, encaminhamentos inconsistentes. Não é a febre que está alta, é o 
termômetro que está quebrado. Ou será que em Cidade Tiradentes, 280.000 
pessoas utilizam – ou devem usar - somente os 8 imóveis regularizados?” 
(BUSHATSKY, 18/10/2007) 

É possível identificar no PDE que o art. 10 dispõe: “A Política Urbana obedecerá às seguintes 
diretrizes: XIII - a revisão e simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e 
das normas edilícias, com vistas a adequar distorções entre leis e a realidade urbana, assim como 
facilitar sua compreensão pela população” (grifo nosso). 

Evidencia-se pelo exame apurado do preceito acima, que há uma reflexão premente que 
necessita ser aprofundada. A Municipalidade, por meio da lente de percepção, ao reconhecer e 
apurar que há conflitos internos e distorções que merecem ser facilitadas para a sua devida 
aplicação na legislação, insta-se que por meio do enfrentamento da questão da regularidade 
versus irregularidade15 é que será possível construir uma nova relação entre o Direito e o 
Urbanismo, adaptando-o às transformações. 

Identifica-se que o assunto das agruras burocráticas para conseguir alvará de funcionamento 
(indispensável à abertura de um negócio) começa a sofrer alterações. Com o intuito de facilitar a 
vida dos cidadãos, já está sendo testado pela Secretaria Especial de Desburocratização na Zona 
Sul, um sistema de licenciamento eletrônico para a retirada de alvarás, com vistas a diminuir o 
prazo para a obtenção desse documento16.  

Publicação recente sobre o assunto “Depois de quase oito meses de debates, os vereadores de 
São Paulo apresentaram no início desta semana o projeto de lei (PL) nº 189/2010 que propõe a 
criação de uma Licença Preliminar de Funcionamento para o comércio da cidade”. O projeto cria 
um alvará provisório de funcionamento (até que seja obtido o documento que regularize  
definitivamente a atividade comercial e de serviço). O prazo do alvará provisório será de seis 
meses, prorrogáveis por mais seis. Dependendo do caso, é possível obter uma prorrogação por 
tempo indeterminado (LICENÇA PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO, 18/7/2010). O novo 
projeto de lei deverá facilitar ainda mais a emissão do alvará de funcionamento pela internet. 
Hoje, a adesão é baixa diante dos impedimentos previstos na lei municipal. 

                                                 

15 Ainda sobre o assunto importante anotar que há o Cadastro de Edificações – CEDI instituído pela Lei n◦ 8382/76, 
que atesta a situação do imóvel perante a legislação edilícia. Há três documentos que são gerados a partir do CEDI: 
1) Certificado de Regularidade é o documento equivalente ao Auto de Conclusão, ao Habite-se, ao Auto de Vistoria 
e ao Alvará de Conservação. Pode ser utilizado para instruir pedidos de Licença de Funcionamento, Aprovação de 
Reformas e para comprovar a regularidade do imóvel perante o INSS ou à fiscalização municipal, Cartório de 
Registro de Imóveis; 2. Histórico da Edificação: é o documento que comprova a situação da edificação a partir de 
1/1/1976 no que concerne a sua regularidade ou irregularidade perante a legislação edilícia;  3. Notificação de 
Irregularidade da Edificação: é o documento que comprova a irregularidade da edificação perante a legislação 
edilícia (HABITAÇÃO, 18/7/2010). 
16 Hoje ele pode chegar a um ano e, com o novo sistema, será possível conseguir alvará de licenciamento de 
atividades pela internet em prazo que varia de 15 minutos a 5 dias. Os elementos necessários para o andamento 
desses processos, que estavam em bancos de dados diferentes da administração municipal, foram reunidos num 
software. Com isso, tanto os solicitantes quanto os servidores ganham um tempo precioso. (GESTÃO MAIS 
FÁCIL, 13/5/2008).  
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4. CONCLUSÃO  

O objetivo-fim das regras jurídicas, ao regulamentar os vários aspectos da conduta humana, além 
de sistematizar a maneira de ser, de comportar-se e de viver dos homens, pressupõe um processo 
de aprimoramento crescente, que ocorre simultaneamente ao processo evolutivo da civilização 
(MELLO, 2007, p.14-15). 

Como a necessidade de normatizar os comportamentos surge das dificuldades de gerenciar a 
coletividade urbana, pois ocupar o mesmo espaço social pressupõe seguir um regramento que 
ordene a convivência dessa coletividade, vimos que a regulamentação das relações sociais por 
meio da legislação torna obrigatória a conduta, de uma forma geral, para todos. Daí, conclui-se 
que a existência da lei não ocorre em um vazio, uma vez que exprime o resultado da realidade 
social.  

Embora a figura recorrente seja a de que os grandes empreendedores busquem sua proteção na 
Justiça, uma parcela dos proprietários de imóveis irregulares aposta na impunidade decorrente da 
falta de estrutura de fiscalização da Prefeitura, além dos que esperam pela próxima anistia17 
como alternativa (JT, 18/7/2010)18.  

Em maior ou menor grau de complexidade, os vários códigos que organizam a conduta humana 
convivem simultaneamente e acompanham as transformações sociais. A legislação desenha uma 
teia invisível e silenciosa que se estende sobre o território da cidade de São Paulo e, tal como 
uma trama, traça um delineado que define e regulamenta o uso e a ocupação da terra urbana. 

As leis de uso e ocupação do solo urbano na cidade de São Paulo e a impossibilidade de cumprir 
as normas urbanísticas produzem espaços que, de certa forma, são ocupados equivocamente. O 
assunto atual na agenda da sociedade em geral é a discussão sobre ordem e irregularidade que 
gera danosas consequências sociais.  

Pensar sobre as questões urbanas requer uma reflexão sobre velhas questões em novos contextos. 
Nesse sentido, pensar o urbanismo na contemporaneidade requer a reflexão sobre velhas 
questões em novos contextos urbanos, pois a complexidade crescente e os desafios que a cidade 
contemporânea nos apresenta “explicitam a dificuldade de agir sobre ela.” (MACHADO, 2004, 
p.91). Essa demanda complexa de uma cidade eficiente, atraente e equitativa, é própria da 
contemporaneidade e se apresenta como outro importante desafio a ser superado, desafio que já 
começou a ter seu cenário alterado como, por exemplo, o projeto de lei que prevê a criação do 
alvará provisório. 

Somente para finalizar, vale comentar que o projeto de lei é amplo e consolida antigos projetos 
de vereadores e ideias dos comerciantes que começaram a ser discutidas (LICENÇA 
PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO, 18/7/2010) na época da ex-prefeita Marta Suplicy. 
Desde então, a quantidade de estabelecimentos sem alvará de funcionamento só cresceu na 
cidade. Atualmente, mais de 90% dos quase 1 milhão de estabelecimentos comerciais e de 
serviços estão em situação irregular por diversos motivos, entre eles a situação do imóvel.             

                                                 

17 Entre 1972, data da entrada em vigor da primeira lei de zoneamento de São Paulo, até 2004, São Paulo teve oito 
leis de anistia que perdoaram os infratores. 
18 Prefeitura dá anistia a 752 imóveis irregulares. Com base em uma lei de 2004, a gestão do prefeito Gilberto 
Kassab (DEM) concedeu anistias a 752 imóveis de São Paulo, incluindo igrejas, bancos e bares que funcionam 
desde 1994 sem regularização na Prefeitura. Agências do Banco Itaú, imóveis usados pela Igreja Universal do Reino 
de Deus e construtoras como a Klabin Segall estão entre os beneficiados pelas anistias.  
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Por uma atuação conjunta e pela convergência de esforços será possível transformar os meandros 
do viés burocrático em novos caminhos a se implantar19. 
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