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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste em um estudo de caso e análise crítica do modelo de governança 

da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE), no Município de São Paulo, 

instituída pela Lei Municipal nº 13.260/2001, analisado sob as dimensões administrativa, 

econômica e interfederativa. As principais fontes de dados empíricos são atas de reunião do 

Grupo de Gestão da OUCAE e dados econômicos da OUCAE, compilados pela empresa 

pública SP Urbanismo. Na dimensão administrativa, o estudo identifica e analisa o desenho 

institucional da OUCAE, cuja governança é dividida entre um Grupo de Gestão e a SP 

Urbanismo. Procura-se demonstrar a hipótese de que tal desenho é disfuncional, por causa da 

concorrência de competências de governança e gestão entre as duas instâncias, podendo-se 

observar a prevalência da SP Urbanismo, contrariando o modelo de gestão paritária entre 

sociedade civil e governo previsto na Lei Municipal nº 13.260/2001 e no Plano Diretor 

Estratégico do Município de São Paulo (Lei Municipal nº 16.050/2014), fenômeno 

denominado exorbitação do mandato. No aspecto econômico, procura-se demonstrar que as 

operações urbanas consorciadas custeadas com a venda de valores mobiliários denominados 

Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs) serão economicamente 

eficientes se mantiverem a expectativa de valorização imobiliária de seus territórios e de 

valorização dos próprios CEPACs, a fim de se maximizar a recuperação de mais valias da 

urbanificação mediante a venda de CEPACs em leilões. Postula-se que, para isso ocorrer, 

seria necessário promover ou programar investimentos em infraestrutura e regularização 

fundiária, preferencialmente em momentos anteriores aos leilões de CEPACs. Para financiar 

tais investimentos, argumenta-se que as OUCs de modo geral, e a OUCAE em particular, 

deveriam buscar formas de captação de recursos mediante a contração de empréstimos, que 

poderiam ser garantidos com os próprios CEPACs. Especula-se acerca da utilização do 

modelo de Project Finance. No aspecto interfederativo, a pesquisa discute a coordenação 

entre o Município e o Estado de São Paulo, e postula pela adoção do modelo de governança 

interfederativa multinível na OUCAE, nos termos previstos no Estatuto da Metrópole (Lei 

Federal nº 13.089/2015). 

PALAVRAS-CHAVE: Governança Pública; Governança Urbana; Governança Multinível; 

Operação Urbana Consorciada; Recuperação de Mais-Valias da Urbanificação. 

 



ABSTRACT 

 

This work consists of a case study and critical analysis of the governance model of the Água 

Espraiada Consorciated Urban Operation (OUCAE), in the city of São Paulo, instituted by 

Municipal Law nr. 13,260/2001, analised under the administrative, economic and 

interfederative dimensions. The main source of empirical data are the minutes of the meeting 

of the Management Group of OUCAE and economic data of OUCAE, compiled by the public 

company SP Urbanismo. On the administrative dimension, the study identifies and analyses 

institutional design of OUCAE, which governance is divided between a Managing Group and 

SP Urbanismo. One tries to demonstrate the hypothesis that this dysfunctional, because of the 

concurrence of management and governance competences between the two stances, being the 

prevalence of SP Urbanismo observable, contrary to the joint management between civil 

society and government due to Municipal Law nr. 13,260/2001 and the Municipal Masterplan 

(Municipal Law nr. 16,050/2014), phenomenon call the exorbitation of the mandate. In the 

economic aspect, one tries to demonstrate that consortiated urban operations funded with the 

sale of securities denominated as Certificados de Potencial Adicional de Construção 

(CEPACs) will be economically efficient if the expectation of value increment of its 

territories and of the CEPACs themselves is maintained, in order to maximize the land-value 

recovery by means of auctions of CEPACs. One postulates that, in order to this occur, it 

would be necessary to make or program infrastructure and land regularization investments, 

preferably before the CEPACs auctions. To finance such investments, one argues urban 

consortiated operations in general, and OUCAE in particular, should explore forms of 

fundraising through lending, which could be guaranteed with CEPACs. One speculates about 

the use of the Project Finance model. In the inter-federative aspect, the research discusses the 

coordination between the Municipality and the State of São Paulo, and postulates the adoption 

of the multi-level inter-federative governance model in OUCAE, as set forth in the Statute of 

the Metropolis (Federal Law nr. 13,089/2015) 

 

KEY-WORDS: Public Governance; Urban Governance; Multi-level Governance; 

Consortiated Urban Operations; Land-Value Recovery 
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INTRODUÇÃO E METODOLOGIA 

O tema geral desta pesquisa é a governança de operações urbanas consorciadas nos 

moldes previstos pelo Estatuto das Cidades, mais especificamente, o modelo de governança 

da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE).  

A pesquisa está contextualizada no campo dos estudos sobre o desenvolvimento 

urbano. Este assunto passou a integrar a agenda geral dos debates sobre desenvolvimento 

promovida por agências de desenvolvimento internacional e órgãos multilaterais já na década 

de 1950 e, hoje, integra as discussões acadêmicas na comunidade epistêmica das teorias do 

desenvolvimento (QADEER, 2012, p. 208).  

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 2030, 

mais de 60% da população global viverá em cidades (percentual que já ultrapassa 80% no 

Brasil), que recebem cada vez mais atenção do sistema internacional de desenvolvimento e 

são reconhecidas como aceleradoras do progresso econômico e social (PNUD, 2016, p. 1-2).  

Considerando a significância das cidades para o desenvolvimento, a pesquisa busca 

articular o papel do Direito na operacionalização de um dos instrumentos de desenvolvimento 

urbano mais relevantes do ordenamento urbanístico brasileiro: as operações urbanas 

consorciadas e a sua governança.  

A análise do tema da governança, por sua vez, passa por dimensões que extrapolam as 

meras relações jurídicas formais, posto que influenciada por fatores como a confiança entre 

atores sociais (capital social), a disponibilidade de informações com relevância econômica 

(custos de transação), as formas tradicionais de comportamento (cultura) etc. A presente 

abordagem reconhece que o Direito é também influenciado por fatores extrínsecos ao dever-

ser jurídico. As operações urbanas consorciadas não se resumem a uma relação bilateral entre 

investidores e Poder Público, pois há uma série de outros atores interessados em seu processo 

decisório e que influenciam os seus resultados. Portanto, idealmente, é preciso, a partir da 

crítica, encontrar mecanismos de governança que consigam equacionar os interesses, muitas 

vezes conflitantes, entre Poder Público, considerado como uma multiplicidade de órgãos, 

investidores e a multiplicidade de atores da sociedade civil, sem, no entanto, inviabilizar este 

instrumento.  

O papel desta pesquisa é contribuir para a discussão a partir de um diagnóstico do 

modelo de governança adotado pela OUCAE e de suas consequências, analisando a dinâmica 

da governança sob três ângulos diferentes: (i) a perspectiva da dinâmica interna do arranjo de 

governança, que também pode ser chamada de perspectiva administrativa, (ii) a perspectiva 
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da governança dos aspectos econômicos da OUCAE, incluindo os incentivos que ela cria e 

sua capacidade de atrair investimentos e (iii) uma tentativa de contextualizar a OUCAE na 

discussão da governança multinível em face das possibilidades de coordenação 

interfederativa.  

Adota-se como hipóteses iniciais juízos normativos acerca de potenciais incrementos 

ao modelo de governança que poderiam gerar melhorias no funcionamento da OUCAE nas 

três dimensões de governança apontadas acima. A reflexão pode servir também à crítica de 

outras operações urbanas consorciadas.  

A primeira hipótese é a de que o papel desempenhado pelo Grupo de Gestão da 

OUCAE e da SP Urbanismo
1
, dentro do arranjo institucional observável, não corresponde ao 

previsto em lei. Isso porque a Lei da OUCAE parte da premissa de que haverá uma gestão 

paritária entre Administração Pública e sociedade civil, porém, por necessidades práticas e 

pelo fato de o poder público possuir capacidades institucionais para atender a tais 

necessidades, ele assume o protagonismo da gestão da operação urbana consorciada. 

Utilizando o modelo teórico de governança pública do TCU como ferramenta analítica, pode-

se concluir que o mandato legal dessas instâncias é disfuncional, pois atribui papeis de gestão 

e governança tanto para o GGOUCAE quanto para a SP Urbanismo. Postula-se que o modelo 

de governança da OUCAE foi tacitamente derrogado pela ampliação das funções da SP 

Urbanismo em relação ao previsto em lei, suprimindo-se o papel de gestão e diminuindo o 

papel de governança do GGOUCAE. Daí se falar na hipótese do mandato exorbitante da SP 

Urbanismo. 

A segunda hipótese, em resumo, é a de que o modelo de governança, em relação aos 

aspectos econômicos da OUCAE, não é o mais eficiente possível. Isso, pois, não resolve 

problemas jurídicos e urbanísticos que poderiam gerar a valorização imobiliária de seu 

território e dos CEPACs, reduzindo a efetividade de leilões de CEPACs como uma ferramenta 

de recuperação de mais valias da urbanificação. Argumenta-se que a realização de 

investimentos em infraestrutura e ações de regularização fundiária nas fases iniciais da 

vigência de uma OUC melhora suas chances de sucesso, e que isso poderia se dar mediante a 

contratação de empréstimos garantidos com CEPACs. 

                                                 
1
 A Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, original gestora da OUCAE, foi cindida em 2009. Originou 

a SP Urbanismo, vinculada à atual Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento e, de outra banda, a SP 

OBRAS, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras. O art. 25 da Lei Municipal nº 15.416, de 22 

de julho de 2011, previu que a execução do Programa de Intervenções fosse dividida entre as duas empresas, 

mantendo-se a coordenação da OUCAE sob a égide da SP Urbanismo. 
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A terceira e última hipótese é a de que o modelo de governança da OUCAE poderia se 

beneficiar de um arranjo de governança multinível, envolvendo o Estado de São Paulo em seu 

Grupo de Gestão. 

A presente dissertação é um esforço de pesquisa simultaneamente teórico e empírico. 

Parte de fontes teóricas gerais sobre os fenômenos da governança e do direito urbanístico, 

com o fito de construir categorias analíticas capazes de enquadrar o instituto específico da 

governança da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Os dados empíricos são 

extraídos principalmente de atas das reuniões de seu Grupo de Gestão.  

O método adotado é hipotético-dedutivo, tendo em vista que busca obter conclusões 

gerais sobre o modelo de governança da OUCAE a partir de um conjunto de três hipóteses 

particulares. As hipóteses foram formuladas a partir de crenças do autor e aportes teóricos e 

servem de afirmações provisórias a serem testadas na discussão do caso. 

Sob o aspecto metodológico, a opção de subsidiar a pesquisa com um estudo de caso 

se justifica por se enquadrar na estratégia metodológica de construção de um “objeto empírico 

muito bem definido e específico, potencialmente revelador de aspectos e características de 

uma problemática que não seriam facilmente acessados por intermédio de outras estratégias” 

(MACHADO, 2017, p. 361). Ou seja, o foco na OUCAE permite entender particularidades 

que não seriam visíveis ao observador de OUCs se encaradas de forma abstrata e genérica, e 

permite a testagem de hipóteses e a formulação de unidades analíticas a serem transpostas, 

potencialmente, a outros objetos de estudo semelhantes. 

O estudo de caso é concebido como “uma construção intelectual que busca oferecer 

uma representação de um fenômeno jurídico, em um contexto específico, a partir de um leque 

amplo de dados e informações”, que “pode ser desenvolvido como estratégia secundária ou 

complementar em um projeto adotando métodos múltiplos.” Reconhece-se, todavia, que, 

conforme admite MACHADO, trata-se de um método dotado de baixo desenvolvimento 

teórico-metodológico (2017, pp. 357-359). 

Conforme a metodologia proposta por MACHADO, o estudo de caso possui três 

camadas: o contexto, o caso propriamente dito e as unidades de análise (2017, p. 360). 

O presente estudo de caso utiliza como fonte primária de informações as atas de 

reunião do Grupo de Gestão da OUCAE (GGOUCAE), ou seja, dados brutos do principal 

órgão do modelo de governança da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. A seleção 

de dados cingiu-se à legislação relevante e às atas e apresentações disponíveis no site da 

empresa SP Urbanismo, com recorte temporal que abrange as 54 primeiras reuniões ordinárias 
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e as 5 primeiras reuniões extraordinárias
 
do Grupo de Gestão da OUCAE

2
. O método de 

extração de dados sobre a gestão e governança da OUCAE já foi utilizado por 

MALERONKA (2010, pp. 137 e ss.), cuja pesquisa serviu como inspiração a este  trabalho. 

Foram selecionados, das atas, os dados qualitativos pertinentes à discussão das 

hipóteses, com foco em aspectos de governança, dando-se menor atenção a assuntos alusivos 

exclusivamente à gestão da OUCAE. Dados quantitativos, notadamente os econômicos, foram 

extraídos de materiais compilados e disponibilizados pela SP Urbanismo.  

As unidades de análise do estudo de caso são apresentadas na Seção 1.1.7
3
.  

Buscou-se identificar as expectativas e os interesses subjacentes dos stakeholders –  

com ou sem assento no GGOUCAE – bem como a responsividade do GGOUCAE a tais 

demandas, e, a partir disso, descrever o funcionamento dos mecanismos do modelo de 

governança. 

A estrutura do trabalho é uma adaptação da sequência sugerida por BOOTH, 

COLOMB e WILLIAMS (2016. apud MACHADO, 2017, p. 364), qual seja, “tópico – 

pergunta – problema – fontes de informação”.  

O texto está dividido em uma introdução, duas seções e a conclusão.  

A introdução delimita o campo teórico no qual se insere esta pesquisa e explica a 

opção metodológica pelo estudo de caso. A problematização e as hipóteses estão contidas na 

Seção 1Erro! Fonte de referência não encontrada., que traz um registro dos aportes 

eóricos da bibliografia utilizada. Já as fontes de informação empírica, notadamente as atas de 

reunião do GGOUCAE, são apresentadas e discutidas na Seção 2, que possui caráter 

exploratório e diagnóstico. Com a conclusão busca-se sintetizar as observações e discutir 

horizontes de ação e de pesquisa com base nos fenômenos discutidos. 

  

                                                 
2
 As atas foram obtidas no sítio eletrônico da SP Urbanismo e lidas na íntegra. O formato dos documentos e a 

qualidade dos relatos variaram muito ao longo do tempo. Parte das atas não possui identificação de caracteres e a 

sobreposição de assinaturas e outras rasuras dificultaram a utilização de ferramentas de reconhecimento de texto. 

Tais limitações representam, mais do que um mero inconveniente para a pesquisa, uma barreira à transparência e 

ao acesso aos dados da OUCAE. 
3
 “(...a)s unidades de análise relacionam-se à questão inicial de pesquisa e, consequentemente, ao tipo de 

inferência – ou de generalização analítica – que se pretende realizar na pesquisa.” (MACHADO, 2017, p. 376). 
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1. APROXIMAÇÃO TEÓRICA E PROBLEMATIZAÇÃO 

1.1. Revisão Bibliográfica e Construção das Unidades Analíticas da Pesquisa 

1.1.1. Conceito de governança lato sensu 

Segundo JESSOP (1995, p. 2), pode-se falar que a governança reflete a rejeição da 

trindade analítica da separação entre mercado-estado-sociedade civil que dominou durante 

muito tempo nas análises de sociedades modernas (1995, p.5). 

JESSOP (1995, p. 5-6) identifica quatro campos em que o conceito de governança 

reemerge no debate atual: (i) no bojo da economia institucional, quando lança seus olhares 

para as formas de coordenação de grupos empresariais, clãs, redes, associações de comércio e 

alianças estratégicas; (ii) no campo das relações internacionais, com a superação da distinção 

realista entre hierarquias políticas domésticas organizadas e a anarquia do contexto 

internacional, enfatizando a coordenação internacional e o bypass do Estado-Nação; (iii) nas 

ciências políticas, em decorrência da insatisfação com a distinção entre público e privado, sob 

o matiz do exercício de soberania pelo Estado, reconhecendo hierarquias imbricadas (tangled 

hierarchies), redes de poder paralelas e outras formas de interdependência complexa entre 

níveis governamentais e/ou domínios funcionais, o papel de associações, a autorregulação e a 

superação da noção da sociedade civil como resíduo da vida comunitária; e (iv) teóricos 

foucaltianos que rejeitam análises top-down do poder estatal. O autor acrescenta que o 

fascínio com o termo governança cresce na medida em que formas de coordenação herdadas 

do pós-Segunda Guerra Mundial se desgastam, mencionando as ameaças competitivas ao 

capitalismo anglo-americano pelas formas econômicas da Europa Continental e do Leste 

Asiático e o desencantamento com o big business e o big government. 

MOREIRA (2013, p. 66), de forma análoga, enfatiza a diversidade que o termo 

assume e identifica os “modos e tipos de relações e coordenações entre atores sociais” como 

elementos comuns que a governança reflete. 

Para MARQUES (2013, p. 16), a governança é definida em termos abstratos, como 

conjuntos de atores estatais e não estatais interconectados por laços formais e informais, 

operando dentro do processo de elaboração de políticas públicas e inseridos em contextos 

institucionais específicos. 

Um dos elementos mais importantes da noção de governança, contribuição que pode 

ser atribuída à governança corporativa, é a distinção entre principal e agente. Ou seja, a 

governança pode ser entendida a partir da generalização da distinção que existe entre agentes 
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e o conjunto de partes interessadas (ou stakeholders), cujos interesses são representados e 

afetados pelos agentes. 

Os conflitos de interesse na corporação moderna decorrentes da separação entre 

propriedade (dispersa entre diversos acionistas – os principais) e controle (realizado por 

executivos profissionais – os agentes) são o ponto de partida da governança corporativa. Os 

problemas decorrentes dessa separação
 
gerariam uma série de custos para garantir que os 

interesses dos principais fossem preservados pelos agentes, os chamados custos de agência, 

que decorreriam de mecanismos para estruturar e monitorar tal relação e evitar os riscos dos 

conflitos de interesse.  

Conforme apontado por FAMA e JENSEN (1983, p. 304), os riscos discutidos na 

teoria da agência seriam comuns a sociedades profissionais, instituições de interesse 

financeiro mútuo e entidades sem fins lucrativos. Segundo PARGENDLER (2016, p. 365), o 

movimento da governança corporativa nos EUA ganhou força com a onda de 

desregulamentação e desconfiança com a intervenção governamental nos 1970, e a ideia de 

que, se os mercados e os governos falham, a governança corporativa se mostra uma 

alternativa atraente. A partir da virada do milênio, o debate da governança corporativa deixa 

de se focar exclusivamente em questões de agência, e são incluídos temas como direitos 

humanos, desigualdade, externalidades e desigualdade de gênero. 

No Brasil, a governança corporativa entra definitivamente na agenda jurídica com a 

introdução das Leis do Mercado de Valores Mobiliários (Lei Federal nº 6.385/1976) e das 

Sociedades Anônimas (Lei Federal nº 6.404/1976), a criação de segmentos de listagem na 

Bolsa de Valores que exigem maior proteção aos investidores, iniciativa patrocinada pelas 

próprias corporações (PARGENDLER, 2016, p. 382) e o surgimento de entidades como o 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.  

Outra acepção da governança no contexto empresarial é dada pela Nova Economia 

Institucional (NEI), segundo a qual os arranjos institucionais (que seriam o domínio da 

governança) influenciam custos de transação, relações contratuais, incentivos ex ante e a 

execução contratual (MERCURO e MEDEMA, 2005, p. 247). Estes arranjos, segundo 

WILLIAMSON, representariam um esforço para forjar uma ordem entre as partes e, portanto, 

mitigar conflitos e permitir a realização de ganhos comuns em transações voluntárias. Dentre 

as dimensões consideradas pela NEI, incluir-se-iam também cadeias de integração vertical 

entre empresas, regras organizacionais de burocracias e organizações sem fins lucrativos. Para 

este autor, as estruturas de governança seriam necessárias para garantir e proteger as partes 

em face dos riscos que surgem em transações complexas. Segundo a NEI, a integração 
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vertical das organizações surgiria como uma alternativa para reduzir custos de transação 

existentes em face de relações estabelecidas no mercado, ou seja, aquelas entre partes 

independentes e que assumem forma contratual. No meio do caminho entre as relações 

contratuais no mercado e a integração vertical, uma alternativa seria a atuação em formas que 

WILLIAMSON chama de formas híbridas. Tais formas podem tomar diversos contornos, 

como, por exemplo, contratos de longo prazo, franquias e acordos de propriedade parcial e 

redes Inter organizacionais. 

SECCHI faz a seguinte síntese da noção de governança no contexto empresarial: 

“Governança na linguagem empresarial e contábil significa um conjunto de 

princípios básicos para aumentar a efetividade de controle por parte de stakeholders 

e autoridades de mercado sobre organizações privadas de capital aberto. Exemplos 

de princípios institucionais de governança são: a articulação entre autoridades para 

controlar o respeito à legislação e a garantia de integridade e objetividade pelas 

autoridades reguladoras do mercado. Exemplos de princípios de governança para 

empresas privadas são: a participação proporcional de acionistas na tomada de 

decisão estratégica, a cooperação de empresas privadas com organizações externas 

(sindicatos, credores etc.) e stakeholders internos (empregados), além de 

transparência nas informações e responsabilização dos executivos do quadro 

dirigente perante os acionistas (OECD, 2004).” (SECCHI, 2009, p. 354) 

A governança passou a ser utilizada como ferramenta explicativa em outros contextos 

em que participam múltiplos agentes com interesses diversos.  

Na seara da governança de redes de organizações, ROTH et al. (2005, p. 270) 

descrevem três tipos de modelos básicos de governança: (i) governança partilhada, na qual há 

“grupos de organizações que trabalham coletivamente como uma rede, mas não possuem uma 

estrutura administrativa formal e exclusiva”; (ii) organização líder, “que, tipicamente, ocorre 

em relacionamentos verticais, de cliente-fornecedor, nos quais há uma organização maior e 

mais poderosa e um conjunto de firmas menores e mais fracas. O modelo também pode 

ocorrer em redes horizontais multilaterais, quando uma organização possui recursos 

suficientes e legitimidade para exercer uma posição de liderança”. A terceira forma é a (iii) 

organização administrativa da rede (OAR), que surge, de um lado, como consequência da 

ineficiência das redes com governança compartilhada e, de outro, dos problemas de 

dominação e resistência das redes com organizações líderes, e cujo modelo se fundamenta na 

ideia básica de que uma entidade administrativa separada pode ser criada especificamente 

para gerenciar a rede e suas atividades, visando a coordenar e sustentar a rede. 
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No campo das relações internacionais, a discussão em torno da “governança global” 

ganha importância nos anos 1980 e 1990 com o avanço da globalização, definida por NYE e 

KEOHANE (2000, p. 12) como o processo de crescimento de redes de interdependência em 

distâncias multicontinentais, envolvendo fluxos de capital, informações e ideias, pessoas e 

forças ambientais e biológicas. Para os autores, se entende:  

“(...) a governança como processos e instituições formais e informais que guiam e 

restringem atividades coletivas de um grupo. O governo é o subconjunto de atos 

com autoridade criam obrigações formais. A governança não precisa 

necessariamente ser conduzida exclusivamente por governos e as organizações 

internacionais para as quais os primeiros delegam sua autoridade. Empresas 

privadas, associações de empresas, organizações não governamentais (ONGs) e 

associações de ONGs frequentemente se engajam nela, frequentemente em conjunto 

com órgãos governamentais; (...) algumas vezes sem autoridade governamental, e 

enfatizam normas criadas por empresas e pelo terceiro setor.” (NYE e KEOHANE, 

2000, p. 12) 

NYE e KEOHANE (2000, p. 13) entendem que os Estados-Nação não estão na 

iminência de serem substituídos como instrumentos primários de governança global e 

doméstica, mas que os atores não estatais e instâncias supra e subnacionais desempenharão 

um papel cada vez mais importante, e que a criação da política se dá em novos espaços de 

contestação, em vários níveis de governança. A Tabela 1 abaixo resume essas dimensões, 

ainda sem fazer distinções de como funciona a governança local: 

 

 Privada Governamental Terceiro-Setor 

Supranacional Redes Corporativas 

Transnacionais 

Organizações 

Internacionais 

ONGs 

Internacionais 

Nacional Empresas Governo Central ONGs 

Subnacional Local Local Local 

Tabela 1 – Atores por Nível de Governança (Adaptado de: NYE; KEOHANE. 2000, P. 13) 

A governança global não é sinônimo de governo global. Para NYE e KEOHANE, o 

Sistema-Mundo do Século XXI não é meramente um sistema de Estados atuando uns com 

outros por meio da diplomacia, do direito internacional e de organizações internacionais, pois 

tal modelo “falha em suficientemente enfatizar outros elementos essenciais do sistema-mundo 

contemporâneo: as redes entre agentes (p. ex. redes de empresas aéreas, indústria química e 

códigos do ciberespaço), ONGs (com seus impactos na agenda climática, p. ex.) e normas (...) 
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que são amplamente aceitas entre eles”. O modelo emergente de governança é o de 

“minimalismo em rede”, pois o globalismo é caracterizado por redes em vez de um conjunto 

de hierarquias, mas minimalista, pois a governança global só será aceita se não agredir 

governanças nacionais e se justificar em termos de resultados cooperativos (NYE e 

KEOHANE, 2000, p. 19). Os autores concluem que a governança doméstica sofrerá diversas 

pressões em decorrência da globalização, mas que o Estado-Nacional manterá sua 

proeminência. Todavia, novos atores e redes ensejarão a criação de novos padrões e normas, 

cuja criação e interpretação será pluralizada, em áreas segmentadas, que se imporão sobre 

agendas domésticas. A proposta de governança minimalista em rede serviria para preservar os 

processos democráticos nacionais ao mesmo tempo em que permite maior integração 

internacional (NYE e KEOHANE, 2000, p. 51).  

1.1.2. Governança e a Teoria do Desenvolvimento 

Teorias do desenvolvimento contemporâneas, de forma geral, tratam a governança 

como um conjunto adequado de práticas institucionais e de gestão pública, variando de um 

viés economicista, como o do FMI, à posição que considera as dimensões sociais e leva em 

conta o efeito da governança sobre a democracia.  

A partir da década de 1990, diversos autores e instituições passam a considerar a boa 

governança como um fator importante para alcançar o desenvolvimento. Ou seja, existe uma 

clara clivagem nas teorias do desenvolvimento entre a formulação descritiva e instrumental da 

governança e a formulação normativa da boa governança. A Tabela 2 abaixo resume algumas 

destas visões: 
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Fonte O que é governança? O que é boa governança? 

Banco Mundial (2002) O processo e as instituições pelas quais decisões são feitas e a 

autoridade é exercida. 

 

Promove inclusividade e é estabelecida em três áreas: seleção, accountability 

e substituição de autoridades (voz e accountability; estabilidade e ausência 

de violência); eficiência institucional, regulação, gestão de recursos (quadro 

regulatório; eficiência governamental); respeito às instituições, leis e 

interações com a sociedade civil; negócios e política (controle da corrupção; 

rule of law). 

Programa das Nações 

Unidas para o 

Desenvolvimento - 

PNUD (1997) 

O exercício da administração política, econômica e administrativa 

stricto sensu, a autoridade para manejar os assuntos nacionais em 

todos os níveis. Ela envolve mecanismos, processos e instituições 

pelos quais cidadãos e grupos articulam seus interesses, exercem 

seus direitos, cumprem suas obrigações e mediam diferenças. 

É caracterizada como participativa, transparente, accountable, efetiva e 

equitativa, promotora do rule of law, garante que prioridades políticas, 

sociais e econômicas sejam baseadas em consenso social e que a voz dos 

mais pobres e mais vulneráveis sejam ouvidas no processo decisório sobre a 

alocação de recursos para o desenvolvimento. 

 

Fundo Monetário 

Internacional- FMI 

(2005) 

Para os propósitos do FMI, está limitada aos aspectos econômicos 

da governança, em duas esferas: melhorar a gestão de recursos 

públicos e dar suporte ao desenvolvimento e manutenção de um 

ambiente regulatório transparente e estável que conduza a 

atividades eficientes do setor privado. 

Garantir o rule of law, melhorar a eficiência e accountability do setor 

público, combater a corrupção. 

 

Department for 

International 

Development DFID 

(2001) 

Como as instituições, regras e sistemas do Estado (executivo, 

judiciário, legislativo e militar) operam nos níveis central e local e 

como o Estado se relaciona com cidadãos individualmente, 

sociedade civil e o setor privado 

 

Aquela que melhor atende às sete capacidades-chave de governança: (1) 

operar sistemas políticos que provejam oportunidades para todos e gerem 

possibilidade de influenciar as práticas e políticas públicas; (2) prover 

estabilidade macroeconômica e promover o crescimento necessário para 

reduzir a pobreza; (3) implementar políticas de redução da pobreza; (4) 

garantir a provisão equitativa e universal de serviços básicos eficazes; (5) 

garantir segurança pessoal; (6) manejo de arranjos de segurança nacional de 

forma accountable; (7) desenvolver um governo honesto e “accountable”. 

United States Agency 

for International 

Development - 

USAID 

(2005) 

A habilidade do governo em desenvolver um processo de gestão 

eficiente, efetivo e accountable que seja aberto à participação dos 

cidadãos e que empoderem, em vez de enfraquecer, os sistemas 

democráticos de governo. 

 

Uma Governança Democrática, com transparência, pluralismo, envolvimento 

de cidadãos no processo decisório, representação e accountability; com foco 

em cinco áreas: (1) fortalecimento do legislativo; (2) descentralização e 

governança local; (3) anticorrupção; (4) relações civis-militares; e (5) 

melhorias em políticas de implementação. 
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HYDEN et al (2004) A formação e tutela de regras formais e informais que regulam o 

ambiente público; a arena na qual o Estado e atores sociais e 

econômicos interagem para tomar decisões. 

Pode ser medida em seis dimensões: (1) participação; (2) fairness; (3) 

honestidade; (4) accountability; (5) eficiência; (6) transparência; em cada 

uma das seis arenas: (1) Sociedade civil; (2) Sociedade política; (3) Governo; 

(4) Burocracia; (5) Sociedade econômica; e (6) Judiciário. 

KAUFMANN 

(2003) 

O exercício da autoridade por tradições e instituições formais e 

informais em favor do bem comum, englobando: (1) o processo de 

selecionar, monitorar e substituir governos; (2) a capacidade de 

formular e implementar políticas públicas e prover serviços 

públicos; e (3) o respeito aos cidadãos e o Estado pelas instituições 

que governam interações sociais e econômicas entre eles. 

Pode ser medida em seis dimensões: (1) voz e accountability; (2) 

estabilidade política e ausência de violência, crime e terrorismo; (3) 

efetividade governamental; (4) ausência de amarras regulatórias; (5) Rule of 

Law; e (6) controle da corrupção. 

 

HEWITT DE 

ALCÁNTARA 

(1998) 

O exercício de autoridade sobre alguma esfera; eficiência da gestão 

em amplo espectro; envolve a construção de consenso ou obtenção 

de aquiescência para realizar programas em áreas em que há 

diferentes interesses em jogo. 

 

Processo pelo qual há a incorporação de reformas mais criativas e menos 

técnicas, mais diálogo sobre mudanças programáticas e institucionais, mais 

preocupação com a esfera pública (Estado e sociedade civil) e em fortalecê-

la, mais integração entre política econômica e reforma institucional, mais 

atenção a fatores nacionais e internacionais que afetam a governança. 

GRINDLE (2004)
 
 Distribuição de poder entre instituições do governo; a legitimidade 

da autoridade de instituições governamentais; as regras e normas 

que determinam quem detém o poder e como decisões sobre o 

exercício da autoridade são tomadas; relações de accountability 

entre agentes públicos/agências e entre tais agentes 

públicos/agências e os cidadãos; a capacidade governamental de 

criar políticas públicas, gerir a administração e questões fiscais do 

Estado e prover bens e serviços; o impacto de instituições e 

políticas públicas sobre o bem comum (public welfare). 

 

Governança boa o bastante (Good Enough Governance). 

Tabela 2 - Diferentes visões de governança na agenda do desenvolvimento (Fonte: Adaptado de GRINDLE, M., 2007, p. 556).
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Segundo KAUFMANN (2003, p. 3), certos aspectos centrais de governança eram um 

tabu para instituições financeiras internacionais (IFIs) até o início da década de 1990, cujos 

documentos evitavam sequer citar a palavra corrupção, por exemplo.  

Isso se altera em 1992, com a publicação, pelo Banco Mundial, do texto Development 

and Governance, que reconhece que a boa governança é um complemento essencial de boas 

políticas econômicas, explicita a relação entre governança e gestão do desenvolvimento e 

delineia uma moldura legal para futuras análises dessa questão pela instituição.  

O documento reconhece a existência de uma “crise de governança” e a alteração do 

papel do Estado no mundo em desenvolvimento, com o aumento da importância do setor 

privado e a descentralização do poder para esferas locais. De outra banda, o texto reconhece 

que o governo é fundamental para fornecer dois tipos de bens: (i) regras para tornar os 

mercados eficientes e (ii) intervenções corretivas sobre falhas de mercado (BANCO 

MUNDIAL, 1992, p. 6).  

Filiando-se à Economia Institucional, o debate passou a considerar explicitamente a 

preocupação com os custos de transação. Também há menção à necessidade de os Estados se 

financiarem, coletarem impostos, proverem serviços básicos de saúde e educação (BANCO 

MUNDIAL, 1992, p. 13). Merece destaque especial o avanço no reconhecimento dos 

impactos da cultura e das instituições sobre o desenvolvimento e da necessidade da 

governança de entender diferenças culturais entre diferentes países e comunidades.  

O documento do Banco Mundial delineia as consequências das falhas cometidas pelos 

governos (ou seja, a governança ruim) e o que seria importante para garantir a boa 

governança, capaz de corrigir os desvios governamentais e evitar a sua captura por interesses 

privados, além de garantir o direcionamento de recursos para setores prioritários e a criação 

de bons padrões ambientais. 

Após o Banco Mundial, diversos autores e instituições passam a considerar fatores de 

governança no debate sobre desenvolvimento e formulam suas visões sobre o que seria a boa 

governança (ver Tabela 2, acima). Destacam-se a importância das noções de “rule of law”, 

“accountability” e o aumento da participação social. 

Muitos pesquisadores passaram a investigar empiricamente a relação entre governança 

e desenvolvimento. Esta abordagem pode ser chamada de Governance Matters, em referência 

direta ao trabalho de KAUFFMAN, KRAAY e ZOIDO-LOBATÓN (1999), autores que 

desenvolveram um modelo econométrico, atualizado periodicamente, para investigar a 

hipótese da existência de relação de causalidade entre boa governança e desenvolvimento. 
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A conclusão de KAUFFMANN (2003, p.10) é que existe forte correlação entre boa 

governança e desempenho econômico. Os efeitos da boa governança no longo prazo, para 

cada incremento de um desvio-padrão na qualidade governança, é estimado em 400% no 

incremento da renda per capita, bem como a melhoria de 75% em índices de mortalidade 

infantil e analfabetismo em países como África do Sul e Ucrânia. 

Em outro estudo, RODRIK, SUBRAMANIAN e TREBBI (2004, p. 132) realizaram 

uma investigação para determinar qual o principal fator causal para as diferenças entre os 

níveis de desenvolvimento das nações. Três grandes grupos de hipóteses causais foram 

consideradas, a saber: (i) a geografia, incluindo o clima, disponibilidade de recursos naturais, 

doenças, custos de transporte e difusão de tecnologia e conhecimento de áreas mais 

avançadas; (ii) o papel do comércio internacional e o grau de integração econômica; e, por 

fim, (iii) o papel das instituições, em particular os direitos de propriedade e o rule of law. Esta 

última vertente foi profundamente influenciada pelo pensamento de Douglass NORTH 

(1990), em seu Institutions, Institutional Change and Economic Performance, que fornece um 

quadro analítico para integrar a análise institucional à história econômica. A conclusão de 

RODRIK, SUBRAMANIAN e TREBBI (2004, p. 135) é que o fator causal preponderante 

para o desenvolvimento é a qualidade das instituições, pois, no modelo econométrico usado, 

as regressões a partir dos dados de riqueza indicam ausência de influência do grau de 

integração econômica, pouca influência da geografia e alta influência das instituições. 

Conforme aponta TREBILCOK (2012, p. 213), as exceções notáveis nos estudos sobre 

a correlação entre boa governança e desenvolvimento, com níveis gerais de baixo rule of law 

e bom desempenho econômico, são Cingapura, Hong Kong e a China continental. É 

interessante notar que, nesses casos, trata-se de Estados Desenvolvimentistas. 

RITTICH (2006, p. 209) observa que as IFIs tinham advogado fortemente a favor do 

fundamentalismo de mercado a partir dos anos 1980, com foco em reformas liberalizantes, 

privatizações, desregulamentação e a promoção de estabilidade macroeconômica, por meio de 

controle da inflação, reforma fiscal e políticas de austeridade fiscal, prescrições alinhadas ao 

Consenso de Washington. Todavia, posteriormente, houve uma virada radical nas políticas e 

prioridades para o desenvolvimento, passando-se a considerar aspectos de justiça social, o que 

trouxe profundas implicações sobre a agenda de governança como um todo. Esta virada é 

chamada de “Reformas de Segunda Geração”. 

O autor aponta que as IFIs deslocam seus esforços, de empréstimos por projetos 

(Project-based lending) para empréstimos com exigências de políticas públicas (Policy based 

lending), que passaram a incluir condições para a liberação de recursos e desenvolveram 
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mecanismos soft para a promoção de reformas. Tais condições e mecanismos incluem 

aconselhamento técnico e jurídico, recomendações temáticas e prescrição de políticas, estudos 

empíricos sobre os determinantes do crescimento, muito do que se enquadra nos cânones da 

Economia Neoclássica e Institucional. RITTICH destaca que reformas legais e judiciárias 

aparecem no topo das prioridades de reforma estrutural, com ênfase em declarações de que o 

desenvolvimento econômico é afetado pelo rule of law, pela proteção da propriedade privada 

e pelo respeito aos investidores. A partir das Reformas de Segunda Geração, percebe-se a 

inclusão e a maior ênfase dada às seguintes áreas interconectadas: (i) restrições legais sobre os 

poderes do Estado; (ii) maior ênfase em procedimentos judiciais e instituições; (iii) expansão 

de atores engajados na governança; (iv) virada para o soft law; (v) reconhecimento de formas 

não-legais de juridicidade; e (vi) direitos humanos. Tudo representa uma transição para uma 

ordem normativa mais fragmentada e policêntrica, na qual o centro de governança e regulação 

não mais está sempre localizado no Estado. 

Ainda segundo RITTICH (2006, p. 203), um documento que marca bem a transição 

para as Reformas de Segunda Geração é o Comprehensive Development Framework (CDF), 

publicado pelo Banco Mundial em 1999. 

O CDF postula que não é possível adotar um sistema em que aspectos de 

macroeconomia e de finanças possam ser considerados de forma apartada de aspectos 

estruturais e humanos, e que seria imperativo integrá-los em nível nacional e entre players 

globais (BANCO MUNDIAL, 1999). O documento lista uma série de pré-requisitos para o 

desenvolvimento sustentável e defende expressamente que, a longo prazo, sem essa evolução, 

todos os projetos e programas desenvolvidos pelo Banco Mundial com seus clientes correriam 

riscos.  

É dada atenção à governança dos programas de desenvolvimento e à governança 

interna dos países, tendo em vista que não existe um modelo único a ser seguido (BANCO 

MUNDIAL, 1999, p. 7), considerando simultaneamente a ótica instrumental para a promoção 

do desenvolvimento e um aspecto normativo do que seria boa governança. Outros valores 

contemplados que merecem destaque são igualdade de gênero e o capital humano. 

O CDF adota como princípios: (i) a abordagem holística sobre questões de 

desenvolvimento; (ii) as políticas de desenvolvimento como propriedade (ownership) dos 

países assistidos, com flexibilidade para as variadas condições de cada um; (iii) a realização 

de parcerias amplas com governos (tanto nacionais quanto locais), sociedade civil, agências 

de desenvolvimento e o setor privado na implementação de programas; e (iv) a adoção de uma 

visão de longo prazo sobre necessidades e soluções. 
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A noção de governança, embora tenha recebido grande e merecida atenção, é apontada 

como problemática se tomada como um guia para o desenvolvimento. Merilee GRINDLE 

(2004), uma estudiosa ao mesmo tempo proponente e crítica do conceito, destaca que a 

governança, conforme formulada por autores e IFIs, envolve virtualmente todos os aspectos 

do setor público, incluídas as instituições que estabelecem as regras de interação política e 

social, as estruturas de processos decisórios sobre problemas públicos e alocação de recursos 

para responder a estes problemas, as organizações que gerem sistemas administrativos e 

fazem a provisão de bens e serviços, burocracias, a gestão de recursos humanos de 

burocracias e as interfaces entre cidadãos, políticos e burocracias.  

Para ela, a agenda de governança é irrealisticamente longa (GRINDLE, 2004, p. 526) 

e cresce conforme o tempo passa, sem, no entanto, indicar claramente quais as reformas de 

governança devem ser priorizadas para encorajar o desenvolvimento e a redução da pobreza. 

Desta forma, tal agenda acaba por fornecer poucas diretrizes sobre o que é essencial, o que  

deve e o que não deve ser feito e em qual ordem, o que pode ser alcançado no curto prazo ou 

somente no longo, o que é factível ou não. A partir desta análise, a autora sugere que se dê 

mais atenção a tais dificuldades e que o imperativo da boa governança poderia ser 

reformulado em termos de governança boa o suficiente (good enough governance). Ou seja, a 

governança boa o suficiente é a que atende às condições de um mínimo aceitável de 

performance governamental, de engajamento da sociedade civil e de não geração de prejuízo 

às políticas de desenvolvimento. 

Em termos práticos, tratar de uma governança boa o suficiente significa se ter uma 

compreensão mais minuciosa sobre a evolução institucional e as capacidades governamentais, 

com explicitação sobre trade-offs e prioridades que, no mundo real, não podem ser todas 

perseguidas simultaneamente. 

GRINDLE propôs, em sua obra de 2004, um quadro analítico para a construção da 

governança boa o bastante. Ela considera diversas dimensões, destacando-se: (i) a temporal, 

levando em conta as relações de causa e efeito, sequências históricas e mudanças 

instrumentais de curto e longo prazos, e reconhecendo a diferença entre ser desenvolvido e se 

tornar desenvolvido; (ii) a das responsabilidades: considerando se os governos possuem 

capacidade, vontade, legitimidade e comprometimento para promover mudanças, além de 

considerar os papeis exercidos e delegados por e para governos nacionais e locais, para o setor 

privado, a sociedade civil e organizações não governamentais; (iii) de estratégias prioritárias, 

considerando, dentre alternativas, a que é mais efetiva, eficaz e responsiva, como forma de 

reduzir a agenda de governança e aprender o que funciona ou não (2004, p. 539 e ss.). 
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Em 2007, GRINDLE publicou uma nova obra em que amplia o seu quadro analítico, 

com uma análise mais detida das lacunas e dificuldades práticas da agenda de governança. Ela 

separa o contexto de Estados Colapsados (como Iraque e Somália), Estados com governo 

personalista (como Turcomenistão), Estados minimamente institucionalizados (como o 

Paraguai e Indonésia), Estados institucionalizados não competitivos (como a Coreia do Norte 

e Vietnã) e Estados institucionalizados competitivos (como a África do Sul e a Índia). Em 

resumo, quanto menos institucionalizado o Estado, mais primárias devem ser as preocupações 

da agenda de governança (2007, p. 564). 

1.1.3. Governança pública 

Em uma visão contemporânea e funcionalista, o Tribunal de Contas da União (TCU) 

defende que o que justifica a existência da Administração são os serviços e as políticas 

públicas visando atender às necessidades da população (2020, p. 14).  

Para o TCU a governança no contexto das organizações públicas, ou governança 

pública organizacional, é definida como:  

“(...) a aplicação de práticas de liderança, de estratégia e de controle, que permitem 

aos mandatários de uma organização pública e às partes nela interessadas avaliar sua 

situação e demandas, direcionar a sua atuação e monitorar o seu funcionamento, de 

modo a aumentar as chances de entrega de bons resultados aos cidadãos, em termos 

de serviços e de políticas públicas.” (TCU, 2020, p. 15) (grifamos) 

Governança não é um sinônimo de gestão. Na realidade, a área da organização pública 

responsável pela gestão é destinatária da estratégia definida pelos órgãos de governança, e a 

função da primeira é, justamente, implementar a estratégia definida pela segunda.  

Para tanto, as atividades básicas da gestão são: (i) o planejamento; (ii) a execução e 

(iii) o controle (TCU, 2020, pp 15-19). A gestão, portanto, está - ou deveria estar - em posição 

de subordinação em relação à governança, e possui o dever de prestação de contas e 

responsabilização (accountability) em relação aos órgãos de governança (TCU, 2020, p. 92).  

A figura abaixo representa graficamente os papeis que o TCU entende pertinentes à 

gestão e à governança:  
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Tabela 1 - Relação entre governo e governança (Adaptado de TCU,2020, p. 17). 

Cumpre mencionar que, para o TCU, a governança não visa à criação de mais 

controles e burocracia, mas, pelo contrário, provê formas de descobrir oportunidades e 

remover controles desnecessários (TCU, 2020, p.15).  

As atividades da governança são:  

1) avaliar, com fundamento em evidências e tendo em vista os cenários, alternativas, 

desempenho e resultados; 

2) direcionar, em especial, a preparação, articulação e coordenação de políticas e 

planos; e 

3) monitorar resultados, desempenho e cumprimento de políticas e planos. (TCU. 

2020. p. 18) 

A governança pública possui, segundo o TCU, a sua própria versão de conflito 

preconizado na teoria da agência. O principal, neste contexto, é a sociedade amplamente 

considerada e “todas as pessoas que, em seu papel institucional, implementam a estrutura do 

Estado brasileiro são ‘agentes’, ou agentes públicos, que estão necessariamente a serviço do 

povo” (TCU, 2020, p. 38). 

Um princípio universal de governança, que será relevante na discussão do estudo de 

caso, é o de que “a organização deverá zelar pela separação e definição clara de funções, 

papeis e responsabilidades associadas aos mandatos de todos os agentes de governança”
 

(TCU, 2020, p. 39) a fim de evitar confusão entre as instâncias e minimizar conflitos de 

interesse, preservando a integridade das alçadas de decisão. 

Algumas práticas basilares deverão ser adotadas para que a organização pública atenda 

aos interesses do principal, tais como: transparência, avaliações de desempenho da alta 

administração, independência da auditoria interna, dentre outros (TCU, 2020, p. 39). 
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Tais práticas podem ser atingidas se a organização possui instâncias separadas de 

gestão e governança, sendo as primeiras tipicamente representadas por dirigentes de níveis 

tático e operacional, e, a segunda, pela alta administração e suas instâncias de apoio como 

órgãos de controle interno. 

1.1.4. Ordenamento jurídico-urbanístico e governança urbana 

Feitas considerações sobre a governança em diversas comunidades epistêmicas, 

passemos agora à mobilização das categorias analíticas que nos permitirão analisar a 

governança das operações urbanas consorciadas no contexto urbano brasileiro. 

Segundo José Afonso da SILVA (2018, pp. 44-45) os princípios do direito urbanístico 

são cinco, sendo que os princípios I, IV e V merecem destaque devido a sua importância para 

o presente texto: 

I. “urbanismo é uma função pública, que fornece ao direito urbanístico sua 

característica de instrumento normativo pelo qual o Poder Público atua no meio 

social e no domínio privado; 

II. conformação da propriedade urbana pelas normas urbanísticas (...); 

III. coesão dinâmica das Normas (...); 

IV. princípio da afetação das mais-valias ao custo da urbanificação, segundo o qual os 

proprietários dos terrenos devem satisfazer os gastos da urbanificação dentro dos 

limites do benefício que dela decorrer para eles, como compensação pela melhoria 

das condições da edificabilidade que dela deriva para seus lotes; 

V. justa distribuição dos benefícios e ônus derivados da atuação urbanística”
4
  

Na temática urbana, a Constituição Federal tem como cerne os artigos 182 e 183. No 

que tange à competência infraconstitucional para legislar e atuar diretamente sobre matéria 

urbanística, há uma divisão entre União, Estados e Municípios. A Lei Federal nº 10.257/01, 

chamada de Estatuto das Cidades, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição.  

Cabe à União, segundo o inciso XX, art. 21, da Constituição, “instituir diretrizes para 

o desenvolvimento urbano, inclusive habitação e saneamento básico e transportes urbanos” 

(BRASIL, 1988), ou seja, editar normas gerais.  

Aos Estados compete suplementar a legislação federal, um papel que foi minoritário 

nos anos imediatamente seguintes à promulgação do texto constitucional. No aspecto 

                                                 
4
 DA SILVA, José Afonso. Direito Urbanístico Brasileiro. Pp. 44-45. 
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administrativo e institucional, cumpre aos Estados instituir organizações de governança 

intermediárias entre eles e os Municípios, como regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões
5
. Entretanto, a Constituição Federal de 1998 promoveu o 

esvaziamento da esfera metropolitana, ao adotar um modelo de federalismo 

compartimentalizado, definido como “um modelo de relações intergovernamentais em que as 

unidades se tornam mais autárquicas e menos entrelaçadas, tanto do ponto de vista vertical 

como em termos horizontais” (ABRUCIO e SANO 2011, p.98).  

Note-se que, no Estado de São Paulo, a coordenação entre agentes municipais e 

estaduais existia de forma incipiente pelo menos desde a criação de Regiões Metropolitanas, 

tendo a Região Metropolitana de São Paulo sido instituída em 1973, não se observando, 

todavia, que ela tenha tido um papel de protagonismo na definição da política urbana neste 

período.  

Não obstante tal divisão, os Estados entram na equação urbanística em diferentes 

medidas, a depender de arranjos locais específicos, com papel na política ambiental e de 

habitação, mobilidade, saneamento básico etc. 

Entrementes, com o advento do “Estatuto da Metrópole” (Lei Federal nº 13.089/2015), 

os Estados e instâncias interfederativas tiveram o seu papel aumentado, como veremos abaixo 

no Seção 1.1.6. 

Já, aos municípios, foi conferido o protagonismo na produção de normas urbanísticas, 

com a competência de elaborar a legislação urbanística local. O art. 182 da Constituição 

delegou aos municípios a elaboração dos Planos Diretores Municipais, definidos como o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, sendo obrigatório 

para cidades com mais de vinte mil habitantes. 

O advento do Estatuto da Cidade, em 2001, regulamentou o art. 182 da Constituição e 

disciplinou os instrumentos urbanísticos. Elencados no artigo 4º da lei, eles podem ser 

entendidos como “um rol de instrumentos que são colocados à disposição do Poder Público 

visando à organização conveniente dos espaços habitáveis e ao cumprimento das funções 

sociais da propriedade e da cidade.” (DALLARI, 2010, p. 72.) 

A esse respeito, segundo DALLARI: 

“Quando a lei se refere a instrumentos de política urbana ela pretende identificar meios e 

instrumentos, de diferentes espécies, por meio dos quais o governo municipal deve implementar 

suas decisões de mérito, suas opções quanto a objetivos que devam ser atingidos para assegurar a 

                                                 
5
 BRASIL. Constituição Federal. Art. 25, § 3º. 



31 

melhor qualidade de vida de sua população e as prioridades que, em seu entender, devam ser 

observadas (DALLARI, 2010, p. 76.).  

1.1.5. Outorga onerosa, recuperação de mais-valias urbanas (Land-value capture) e 

operações urbanas consorciadas 

O instituto da Outorga Onerosa do Direito de Construir é disciplinado pelos artigos 28 

a 31 do Estatuto da Cidade como um de seus instrumentos de política urbana. Define-se como 

a contrapartida prestada ao Poder Público por um beneficiário que exerce o direito de 

construir em seu imóvel de modo a exceder seu coeficiente de aproveitamento básico. 

O Plano Diretor Estratégico define o coeficiente de aproveitamento como “a relação 

entre a área edificada, excluída a área não computável, e a área do lote”. O coeficiente básico 

é aquele “que resulta do potencial construtivo gratuito inerente aos lotes e glebas urbanos” 

(SÃO PAULO, 2014, Anexo I). 

A história do instituto da Outorga Onerosa do Direito de Construir no Brasil remonta a 

1976, quando diversos juristas e urbanistas se reuniram em um congresso para tratar do Solo 

Criado, sob a égide da Fundação Prefeito Faria Lima, no Município de Embu, ocasião em que 

foi produzido um documento denominado Carta de Embu. Esse documento contém 

recomendações da ordem do direito urbanístico, dentre as quais a de que “o criador de solo 

deverá oferecer à coletividade as compensações necessárias ao reequilíbrio urbano reclamado 

pela criação do solo adicional” (FPFL/CEPAM, 1976, p. 169). 

Ademais, a Carta de Embu afirma que: 

“a moderna tecnologia da construção civil permite intensificar a utilização dos 

terrenos, multiplicando o número de pavimentos pela ocupação do espaço aéreo ou 

do subsolo e esta intensificação sobrecarrega toda a infraestrutura urbana, a saber, a 

capacidade das vias, das redes de água, esgoto e energia elétrica, bem assim a dos 

equipamentos sociais, tais como escolas, áreas verdes etc.” (FPFL/CEPAM, 1976, p. 

169). (grifamos) 

A Outorga Onerosa do Direito de Construir pode ser concebida como a contrapartida 

financeira cobrada de particulares em função do provimento, pelo Poder Público, das 

condições de infraestrutura urbana que viabilizam usos mais intensos do solo urbano e em 

função das quais os proprietários dos imóveis obteriam o que se convencionou chamar de 

mais-valias urbanísticas (ou plusvalias urbanísticas). De acordo com SOTTO (2015, p. 7), 

“[c]ompreende-se como ‘mais-valia urbanística’ a valorização imobiliária decorrente de obras 
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públicas ou alterações dos parâmetros urbanísticos de parcelamento, uso e ocupação do solo 

urbano”. 

É a seguinte justificativa jurídica que é oferecida por RABELLO para que o Poder 

Público cobre uma contrapartida pelo uso do solo construído:  

“E por que o poder público não pode outorgar, gratuitamente, como vem fazendo, 

índices máximos de edíficabilidade? 

Não pode fazê-lo, não só em função do comando do art. 2º, IX do Estatuto da Cidade, 

que impõe a justa distribuição de ônus e benefícios do processo de urbanização, como 

também em função de dois outros princípios: o princípio de direito público que veda 

ao poder público a distribuição de recursos públicos graciosamente, e o princípio geral 

de Direito que veda o enriquecimento sem causa” (RABELLO, 2016, p. 494). 

Já as Operações Urbanas Consorciadas (OUCs) são disciplinadas, pelos artigos 32 a 

34 do Estatuto da Cidade, como um dos instrumentos urbanísticos disponíveis para o 

planejamento urbano. 

Elas representam um modelo mais complexo de reapropriação das mais-valias 

urbanísticas ao criarem regras específicas e excepcionais relativas à Outorga Onerosa do 

Direito de Construir em parcelas determinadas do território.  

De acordo com OLBERTZ, as OUCs podem ser definidas como: 

“[...] empreendimento urbano, capitaneado pelo poder público municipal e 

desenvolvido em parceria com a sociedade civil, financiado no todo ou em parte 

pelas contrapartidas decorrentes da execução de um plano urbanístico flexível, e 

traduzido num procedimento urbanístico orientado cumulativamente à 

transformação urbanística estrutural, à valorização ambiental e à promoção de 

melhorias sociais numa determinada área do espaço habitável. [...]” (OLBERTZ, 

2011, p.49) 

As Operações Urbanas Consorciadas inserem-se no contexto do chamado 

empreendedorismo municipal, ou seja, são uma nova forma de atuação municipal em um 

ambiente de reestruturação produtiva e fiscal, em que os municípios passam a atuar 

diretamente no domínio econômico para promover o desenvolvimento. Nesse contexto, a 

legislação urbanística é utilizada como fator de atração de investimentos, por meio de projetos 

especiais em áreas específicas do território. A partir do aumento da atratividade do território, 

são extraídos recursos de investidores mediante a venda de potencial adicional de construção 

ou da possibilidade de gozo de parâmetros urbanísticos diferenciados em relação às regras 

gerais, o que também é chamado de quebra de parâmetros urbanísticos. Ou seja, trata-se da 

questão mais ampla da recuperação de mais-valias urbanas (ou land value capture, na 
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literatura internacional) como mecanismo de custeio, direto ou indireto, de melhorias urbanas 

pelo poder público. 

As OUCs se tornaram uma alternativa importante para promover o desenvolvimento 

urbano, considerando que, segundo ROLNIK, as cidades foram submetidas a um cenário 

geoeconômico de caos monetário, aumento da competição entre localidades, e programas 

neoliberais de redução do gasto público (ROLNIK, 2015, p. 225). Neste sentido, os 

mecanismos tradicionais de financiamento da infraestrutura mediante gastos orçamentários, 

típicos do Estado Keynesiano, se encontram esgotados e os Estados, especialmente de países 

da periferia do capitalismo, passam a se valer de estratégias que não envolvam a simples 

expansão de seu balanço contábil. Note-se que, em princípio, as Operações Urbanas 

Consorciadas possuem, potencialmente, a capacidade de se autofinanciarem. 

Historicamente, o embrião das atuais OUCs surge no Município de São Paulo, quando 

a gestão Mario Covas introduz o instituto no projeto de Plano Diretor do Município de São 

Paulo, em 1985; projeto de lei de número 254/85
6
, que não chegou a ser aprovado na Câmara 

dos Vereadores.  

A isso, se segue a criação das Operações Interligadas na gestão Jânio Quadros, em 

1986, que, segundo MALERONKA, surgem da fusão dos conceitos de operação urbana e de 

solo criado (2010, p. 88).  

A previsão de operações urbanas ocorrerá explicitamente no Plano Diretor de 1988. 

Sob esse diploma, surge a Operação Anhangabaú, em 1991, na gestão Luiza Erundina, além 

da Operação Urbana Faria Lima e a Operação Urbana Água Branca, ambas de 1995, na gestão 

Paulo Maluf. As operações urbanas seguintes já serão instituídas no Município segundo a 

disciplina do Estatuto da Cidade. São elas: a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, 

em 2001, a nova Operação Urbana Consorciada Faria Lima, em 2004, e, por fim, em 2013, a 

nova Operação Urbana Consorciada Água Branca. Atualmente, o Plano Diretor Estratégico, 

instituído pela Lei nº 16.050/2014, dispõe sobre OUCs nos arts. 137 e ss., permitindo que elas 

sejam criadas nas áreas compreendidas pela Macroárea de Estruturação Metropolitana, por 

meio de lei específica
7
. 

O tema das OUCs é atual: encontra-se em discussão o Projeto de Lei nº 723/2015, que 

institui a Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí. Com a crise econômica 

                                                 
6
 Disponível em: <http://documentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/projeto/PL0254-1985.pdf>. 

7
 Deixamos de citar a Operação Urbana Jacú-Pêssego no corpo do texto, pois esta operação urbana consorciada 

foi extinta sem que tenha sido usado o mecanismo de recuperação de mais valias urbanísticas por meio da venda 

de CEPACs. Foi aprovada por meio da Lei Municipal nº 13.872/2004 e revogada pela Lei Municipal nº 16.492, 

de 18 de julho de 2016. 
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persistente – agravada pela pandemia do coronavírus – o uso do instrumento urbanístico das 

Operações Urbanas Consorciadas pode se fortalecer no Município, posto que é um 

instrumento capaz de mobilizar recursos extraorçamentários e com poder de estimular 

investimentos privados no mercado imobiliário. Ademais, não há nada que impeça outras 

capitais e municípios menores de criarem suas próprias OUCs, pois, como destaca 

MALERONKA: 

“A associação do instrumento às intervenções levadas a cabo em São Paulo pode 

induzir ao entendimento de que se trata de um instrumento próprio apenas para 

grandes cidades. Na verdade, qualquer intervenção especial localizada pode ser 

objeto de uma operação urbana como, por exemplo, uma área de expansão, um 

condomínio industrial ou um parque. Basta que se trate de uma iniciativa capaz de 

agregar parceiros públicos e privados que promova a transformação da cidade” 

(2010, p. 98). 

As Operações Urbanas Consorciadas consistem em exceção às regras urbanísticas 

vigentes para as outras porções do território municipal. Dentro do perímetro de uma OUC, o 

Estatuto da Cidade autoriza, em seu §2º, art. 32, que seja instituído o seguinte:  

“I – a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do 

solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto 

ambiental delas decorrente; 

II – a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em 

desacordo com a legislação vigente. 

III - a concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias visando 

a redução de impactos ambientais, e que comprovem a utilização, nas construções e 

uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos ambientais e 

economizem recursos naturais, especificadas as modalidades de design e de obras a 

serem contempladas.” 

Portanto, determina o Estatuto das Cidades que as OUCs sejam aprovadas por lei 

municipal específica, na qual podem constar parâmetros urbanísticos específicos, 

notadamente maior coeficiente de aproveitamento do solo urbano, regras para a regularização 

de imóveis que tenham sido edificados em violação às normas vigentes e a concessão de 

incentivos para a adoção de padrões tecnológicos ambientalmente mais benéficos. 

O art. 33, por sua vez, prevê que cada OUC tenha um plano de operação consorciada, 

com os seguintes requisitos: 

“ Art. 33. Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o 

plano de operação urbana consorciada, contendo, de acordo no mínimo: 

I – definição da área a ser atingida; 
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II – programa básico de ocupação da área; 

III – programa de atendimento econômico e social para a população diretamente 

afetada pela operação; 

IV – finalidades da operação; 

V – estudo prévio de impacto de vizinhança; 

VI - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e 

investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I, 

II e III do § 2o do art. 32 desta Lei; 

VII – forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com 

representação da sociedade civil. 

VIII - natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários 

permanentes e investidores privados, uma vez atendido o disposto no inciso III do § 

2o do art. 32 desta Lei (Incluído pela Lei nº 12.836, de 2013).” 

Destaca-se, para os fins desta pesquisa, o inciso VII, segundo o qual o modelo de 

governança de uma OUC deverá contar com forma de controle compartilhado entre Poder 

Público e sociedade civil. 

O § 1º do art. 33 determina que os recursos obtidos no âmbito de uma OUC sejam 

aplicados exclusivamente em seu território – o que tem sido relativizado, na prática, por meio 

de desvinculações de receitas financeiras, como veremos na Seção 2.2.2. 

O art. 34 do Estatuto da Cidade prevê que o potencial adicional de construção criado 

no âmbito de uma OUC possa ser vendido por meio de leilões de certificados representativos 

dos direitos de construção adicional - os CEPACs, que constituem valores mobiliários. O 

detentor de um CEPAC poderá “vincular” este título a um imóvel, fazendo com que a este 

seja atribuído um coeficiente de aproveitamento superior ao coeficiente básico de 

aproveitamento do respectivo terreno, ou permitindo que o imóvel “quebre” os parâmetros 

urbanísticos vigentes, nos termos de projeto a ser aprovado pelo Município. Trata-se, 

portanto, de mecanismo sui generis de outorga onerosa do direito de construir. 

O mesmo art. 34 do Estatuto da Cidade determina que os CEPACs serão alienados 

pelo Poder Público em leilões ou utilizados como forma de pagamento de obras necessárias à 

própria OUC. O §1º do mesmo artigo faculta que os CEPACs sejam negociados no mercado 

secundário. Isso significa que um investidor pode adquirir tais títulos para fins meramente 

especulativos. 

O mecanismo de leilões permite que, existindo uma demanda maior que a oferta, o 

Município maximize a arrecadação com a venda de CEPACs e obtenha ágio sobre o preço 
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mínimo de oferta
8
. Trata-se de diferencial importante em relação ao instituto da outorga 

onerosa do direito de construir, que consiste na venda de potencial adicional de construção 

por um preço tabelado, ou seja, sem ágios (a menos que a Municipalidade adote um 

mecanismo inovador de venda, como é o caso da minuta de projeto de lei do Projeto de 

Intervenção Urbanística Setor Central
9
). 

Por serem valores mobiliários, os CEPACs estão sujeitos à regulação da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), tendo sido objeto da Instrução CVM nº 401/2003. 

Por fim, o Estatuto da Metrópole incluiu, no Estatuto da Cidade, o art. 34-A, 

introduzindo no ordenamento jurídico brasileiro o instituto das Operações Urbanas 

Consorciadas Interfederativas, a serem criadas por Lei Estadual. O artigo de lei, todavia, não 

desenvolve qual o formato ou os requisitos para o novo instituto. 

1.1.6. Governança urbana local e governança interfederativa 

A governança urbana pode ser enquadrada por dois olhares diferentes: local e 

interfederativo. Num plano horizontal próximo, ou seja, da governança local, são colocadas 

em perspectiva as relações que se formam entre o poder público, especialmente nos 

Municípios, a sociedade civil e a população local. Já no plano da chamada governança 

interfederativa são consideradas as relações entre as instâncias federativas e as organizações 

de entes federativos, como regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. 

Em relação à governança local, o Estatuto da Cidade prestigiou, nos arts. 43 a 45, o 

princípio de que a gestão da cidade deve ser amplamente democrática. O art. 43 prevê o 

seguinte:  

“Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre 

outros, os seguintes instrumentos: 

I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 

II – debates, audiências e consultas públicas; 

                                                 
8
 A venda por leilões pode gerar maior dificuldade de acesso aos direitos de construir para além do 

coeficiente básico, uma vez que proprietários menos abastados precisarão competir com agentes do complexo 

imobiliário-financeiro. A lógica de leilões, sem outra forma de regulação, também estimula o mercado 

imobiliário a criar ofertas de imóveis somente para os setores mais abastados da sociedade, o que pode resultar 

em gentrificação do território da respectiva OUC. Por outro lado, os leilões permitem maior recuperação de 

mais-valias da urbanização, além de privilegiar a arrecadação de recursos para a própria OUC, que serão geridos 

segundo a lei específica respectiva. 

9
 Conforme minuta de projeto de lei, disponível em: <https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/estruturacao-

territorial/piu/piu-setor-central/>. 
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III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e 

municipal; 

IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano;”. 

O art. 45 da mesma Lei prevê, de forma autoexplicativa, que: 

“Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas 

incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle 

direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania”. 

Ou seja, pode-se vislumbrar, no ordenamento urbanístico brasileiro, uma separação de 

papeis análoga àquela feita na Teoria da Agência, conforme a discussão introdutória sobre 

governança promovida na Seção 1.1.1. O Poder Público atua como agente e faz a gestão da 

política urbana e, de outra banda, cidadãos e sociedade civil exercem os papeis de principais e 

representantes dos principais, respectivamente. Todavia, o Estatuto da Cidade reconhece, 

implicitamente, que, em uma sociedade estratificada na qual existe multiplicidade de 

interesses públicos
10

, a representação social deve ser variada.  

Para Eduardo MARQUES, é possível identificar ao menos quatro grupos de atores nos 

arranjos de governança urbana: 1) burocracias e agências estatais de diferentes esferas; 2) 

políticos e partidos políticos; 3) empresas privadas que obtêm seus processos de valorização 

das produções da cidade e 4) movimentos sociais (2013, p.18). Conforme veremos na Seção 

2, todos estes segmentos possuem representação no caso da OUCAE, com exceção de 

partidos políticos, apesar de estes poderem influenciar o governo em exercício. 

Em síntese, o Estatuto da Cidade prevê que, nas questões urbanas, para que haja uma 

gestão democrática, à sociedade civil, em seus diversos segmentos, deve ser franqueada a 

possibilidade de participação em instâncias como conselhos, conferências etc., contemplando-

se a diversidade de interesses e a segmentação social. 

Em uma camada regulatória superior, a governança interfederativa abarca as relações 

entre os entes federativos e suas organizações. Nas últimas duas ou três décadas, diante do 

fenômeno da metropolização, observamos rico debate sobre a organização dos territórios 

regionais, a retomada da preocupação com o planejamento e a gestão das metrópoles e 

                                                 
10

 É sempre pertinente reconhecer a dificuldade teórica e prática da definição do que é o interesse público em 

casos concretos, sendo talvez mais apropriado falar em múltiplos interesses públicos, conforme MARQUES 

NETO (2011, pp. 56 e ss.). 
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concretização das melhores formas de governança e de arranjos institucionais possíveis 

(KLINK, 2010.p.7). 

A questão metropolitana é complexa, e envolve, dentre outras, dimensões como o 

planejamento territorial e de transporte, habitação, desenvolvimentos econômico e ambiental. 

Isso demanda mais diálogo entre agentes estatais e instâncias sociais, além de mecanismos 

jurídicos para efetivar a colaboração interfederativa. 

Segundo KLINK (2010, p. 7), esse debate é ao mesmo tempo global e brasileiro. Na 

seara internacional, podemos destacar o envolvimento e atuação de diversas organizações 

multilaterais (como a OCDE) e, a título de exemplos, o caso das regiões metropolitanas de 

Toronto e Montreal, que passam por um processo contestado e fértil de fusão forçada 

(amalgamation) de cidades, e a criação das unicities na África do Sul.  

Na academia, o assunto possui abordagens variadas, envolvendo a reestruturação 

produtiva e territorial, o papel de aglomerações econômicas, a ascensão de cidades globais, os 

impactos sobre o urbanismo industrial da transição do modelo de acumulação fordista para o 

pós-fordismo, a reestruturação de escalas territoriais do Estado-Nação, a financeirização do 

território urbano, além das formas e arranjos de governança em si. Destaca-se a dificuldade de 

coordenação democrática e aproveitamento do potencial das aglomerações econômicas para 

resolver a desigualdade e gerar benefícios sociais mais amplos (KLINK, 2010, pp 8-9). 

No Brasil, o debate avançou significativamente com a revisão do ordenamento 

jurídico, que passou por importantes avanços. Pode-se destacar a aprovação da Lei dos 

Consórcios Públicos (Lei Federal nº 11.107/05), que permite acordos cooperativos entre 

Municípios e Estados, bem como o Estatuto das Metrópoles (Lei Federal nº13.089/15), que 

complementa o Estatuto da Cidade e cria um rol novo de obrigações e mecanismos para 

promover a governança interfederativa das áreas metropolitanas, definida no inciso II do art. 

2º como o “compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação em 

termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum” 

(BRASIL, 2015). Ou seja, o ordenamento passou a privilegiar novamente o planejamento e 

atuação concertada no plano metropolitano. 

Dentre os institutos previstos no Estatuto da Metrópole que se mostram mais 

relevantes para o presente estudo, podemos destacar o Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (PDUI) – que, segundo o inciso VI do art. 2º, consiste em um “instrumento que 

estabelece, com base em processo permanente de planejamento, viabilização econômico-

financeira e gestão, as diretrizes para o desenvolvimento territorial estratégico e os projetos 

estruturantes da região metropolitana e aglomeração urbana” (BRASIL, 2015) – e, também, as 
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Operações Urbanas Consorciadas Interfederativas, que não foram detalhadas na Lei, sendo 

apenas citadas. Ambos os instrumentos podem ser implementados nas Regiões 

Metropolitanas, mas, para isso, dependem de Lei Estadual. Segundo o Estatuto da Metrópole, 

deve haver compatibilização dos Planos Diretores Municipais com o PDUI. Portanto, seria 

conveniente que a revisão do Plano Diretor Estratégico em curso no Município de São Paulo 

nos anos de 2021 e 2022 previsse a possibilidade da instituição de PDUI na Região 

Metropolitana de São Paulo. 

Para concluir esta seção, é relevante fazer a distinção entre governança monocêntrica e 

governança multinível. Segundo o TCU, existe uma diferença entre os dois modelos.  

O primeiro consiste em uma forma de exercício do poder político hierárquico e 

tradicional, que adota uma perspectiva de comando e controle, com o fluxo decisório imposto 

de cima para baixo (TCU, 2021, p.12). 

No modelo de governança multinível, não há rigidez hierárquica e o recurso mais 

relevante são os vínculos que conectam os níveis de governo. Sua marca distintiva é o 

compartilhamento de responsabilidades. Segundo o TCU, o modelo de governança multinível 

se assentaria na legislação brasileira no artigo 2º do Estatuto da Metrópole (TCU, 2021, p. 

12), transcrito abaixo: 

“Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 

IV – governança interfederativa: compartilhamento de responsabilidades e 

ações entre entes da Federação em termos de organização, planejamento e 

execução de funções públicas de interesse comum;”. 

Ainda segundo o TCU, citando a OCDE, a governança multinível possuiria três 

vetores: “a) vertical, entre governos de diferentes esferas nacional e subnacional; b) 

horizontal, entre entes federativos da mesma esfera governamental, com menção à 

importância da coerência interna entre órgãos e entidades de um mesmo ente federativo; e c) 

entre entes governamentais e a ampla variedade de atores externos que se interessam pelos 

resultados das políticas públicas (OCDE, 2020)” (TCU, 2021, p. 19). 

1.1.7. Unidade analítica da governança no âmbito da pesquisa 

Concebemos a OUCAE como uma organização pública. Embora não seja dotada de 

personalidade jurídica própria, é possível discernir, como discutido neste trabalho, como são 

realizados os seus processos decisórios e quais as relações entre seus atores de gestão e de 

governança. Por isso, a unidade analítica da governança se baseia no Manual de Referência 

em Governança Pública do TCU. 
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O modelo de governança é o conjunto formado por (i) um contexto organizacional, (ii) 

dotado de regras formais e informais a que está sujeito (iii) um conjunto de atores 

institucionais, incluindo os agentes (ou atores de gestão), responsáveis pelas funções de 

planejar, executar e controlar as atividades da organização, os principais (ou agentes/atores de 

governança, representando direta ou indiretamente os principais), com a função de avaliar, 

dirigir e monitorar a execução destas atividades organizacionais, além de atores econômicos, 

que aportam os recursos necessários para o funcionamento da operação urbana consorciada e 

movimentam o mercado imobiliário.  

No presente trabalho, a análise está focada em uma arena de ação específica: o 

GGOUCAE, o órgão principal de governança da OUCAE. Nela, os agentes de gestão são 

indicados pela Prefeitura de São Paulo e liderados pela SP Urbanismo. Os atores de 

governança são pessoas indicadas pela Prefeitura e pela sociedade civil. Merece destaque o 

papel dos agentes econômicos, que são afetados diretamente pelo modelo de governança e, de 

forma recíproca, determinam o sucesso ou o fracasso econômico da OUC.  

A governança, neste contexto, será analisada em três dimensões funcionais:  

(i) a dimensão administrativa, que consiste na relação entre o órgão principal de 

governança e o órgão de gestão, ou seja, no caso da OUCAE, em análise, entre 

o GGOUCAE e a SP Urbanismo, bem como a relação dos órgãos de 

governança com as demandas da sociedade. Essa dimensão envolveria a 

regulação das atividades da empresa pelo GGOUCAE, consubstanciando-se 

em um mandato exercido pela SP Urbanismo, que é, em tese, monitorado, 

avaliado e direcionado pelo GGOUCAE, tomando como pressuposta a 

competência do GGOUCAE de realizar o controle geral da OUCAE. Nesta 

dimensão, são consideradas  responsividade do modelo de governança e as 

formas de prestação de contas e de responsabilidade (accountability) da 

OUCAE, o que inclui aspectos de controle interno e externo da operação, bem 

como a resposta do GGOUCAE às demandas e proposições de seus próprios 

conselheiros e da população;  

(ii) a dimensão econômica, envolvendo as estruturas e ações que criam os 

incentivos econômicos para a realização e atração de investimentos 

imobiliários no território compreendido pela totalidade dos setores da OUCAE 

e que estimulem a demanda por CEPACs, de modo que a OUCAE possa obter 

recursos necessários para a realização do Programa de Intervenções;  
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(iii) o aspecto coordenativo, envolvendo a coordenação entre o arranjo institucional 

da OUCAE e agentes externos, notadamente do setor público estadual.  

 

1.2. Hipóteses  

1.2.1. Hipótese da exorbitação do mandato  

Parte-se da premissa de que uma OUC deve equilibrar a distribuição de competências 

entre o órgão principal de gestão, de um lado, e o órgão principal de governança, com os 

respectivos agentes de governança, de outro, promovendo a segregação de funções entre uns e 

outros. 

A hipótese é a de que há uma inconsistência entre o papel previsto para o GGOUCAE 

no art. 20 da Lei da OUCAE e o efetivamente desenvolvido, pois este não exerce o 

protagonismo que deveria ter como órgão principal de governança e gestão da OUCAE, 

perdendo o seu protagonismo para a SP Urbanismo.  

Postula-se que, na prática, o papel do Grupo de Gestão da OUCAE como órgão de 

gestão da OUCAE foi e é esvaziado e que a SP Urbanismo goza de poderes e competências 

não previstos em lei, realizando, no lugar do GGOUCAE, a formulação de planos de projetos 

urbanísticos, além de outras funções exorbitantes. Chamamos esse fenômeno de Exorbitação 

do Mandato.  

Ao mesmo tempo, apesar da composição mista do GGOUCAE, incluindo diversos 

stakeholders, a hipótese abrange a ideia de que as decisões deste órgão obedeceram 

historicamente a uma lógica imposta pela Prefeitura de São Paulo, por meio da SP 

Urbanismo, de cima para baixo (top-down), esvaziando, também, a função do GGOUCAE 

como órgão principal de governança da OUCAE.  

A hipótese inclui a ideia de que o modelo de governança da OUCAE atende aos 

interesses e prioridades dos sucessivos governos municipais, desprivilegiando ou ignorando 

as demais partes interessadas, indicando um baixo grau de responsividade da estrutura de 

governança. 

Tal dinâmica pode ser generalizada como uma transferência, ao agente de gestão, do 

poder decisório conferido por lei à instância de participação da sociedade civil, ou seja, uma 

transferência de baixo para cima (bottom-up).  

Diversos fatores contribuem para esta Exorbitação do Mandato, a saber: 

(i) a composição do GGOUCAE, que conta com nove membros do governo 

municipal e nove representantes da sociedade civil, conforme a Lei da 
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OUCAE (oito, de acordo com o Regimento Interno
11

), e o fato de que as 

votações são decididas por maioria simples, o que resulta em vitórias fáceis 

das propostas governamentais, bastando o voto alinhado ao governo de apenas 

um dos conselheiros da sociedade civil, esvaziando o processo decisório por 

votação;  

(ii) a ausência de projeto básico e cronograma das intervenções urbanísticas a 

serem realizadas na OUCAE; 

(iii) a ampliação descontrolada do Programa de Intervenções em face da 

capacidade arrecadatória da OUCAE mediante a venda de CEPACs, o que 

resulta em grande diferença entre o valor contábil dos investimentos previstos 

e o dinheiro em caixa na Operação Urbana, conduzindo à discricionariedade 

na escolha dos investimentos pela SP Urbanismo, tornando letra morta o papel 

do GGOUCAE como responsável pela priorização dos investimentos; e  

(iv) a complexidade da gestão de uma operação urbana consorciada do tamanho da 

OUCAE e a incapacidade técnica e prática de acompanhamento do 

empreendimento por membros voluntários da sociedade civil que, em regra, se 

reúnem somente a cada três meses.  

1.2.2. Hipótese da ineficiência econômica do modelo 

Parte-se da premissa de que o modelo de governança de OUC deve fornecer incentivos 

suficientes para tornar os CEPACs atrativos para potenciais adquirentes. 

O sucesso econômico de uma OUC, em que há leilões de CEPACs como ferramenta 

de recuperação de mais-valias, depende da demanda por CEPACs. Por sua vez, sua 

atratividade econômica em leilões depende (i) da expectativa de valorização imobiliária do 

território da OUC e, sendo os investidores do setor imobiliário, da intenção de conversão de 

CEPACs em incorporações imobiliárias próprias, e (ii) da expectativa de valorização futura 

desse valor mobiliário, para atrair potenciais adquirentes do mercado de capitais. 

Como fatores hipotéticos de aumento da atratividade de CEPACs, destacam-se: (i) a 

oferta imediata ou garantia de investimentos em infraestrutura, pois o aumento de 

infraestrutura tende a gerar valorização imobiliária e (ii) a regularidade fundiária de todo o 

                                                 
11

 Inexplicavelmente, o Regimento Interno do GGOUCAE, apresentado para deliberação na 1ª RO pela SP 

Urbanismo e aprovado por unanimidade, e nunca corrigido, indica a existência de apenas oito representantes da 

sociedade civil, sendo que o previsto no art. 19 da Lei da OUCAE, em redação dúbia, é que o órgão seja 

paritário. Essa questão é abordada na Seção 2.1.5. 
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território contido na OUC, pois a presença de favelas, habitações subnormais ou áreas em que 

a propriedade privada não é respeitada representam fatores de desvalorização da terra e 

diminuem o universo de imóveis passíveis de apropriação pelo mercado imobiliário; e (iii) 

segurança jurídica da OUC. 

Idealmente, uma OUC tenderia a desempenhar seu papel de recuperação de mais-

valias de forma economicamente eficaz se os projetos de infraestrutura e a regularização 

fundiária ocorressem em sua fase inicial de vigência, preferencialmente antes dos leilões de 

CEPACs, de modo que seus preços reflitam a valorização da terra decorrente das benfeitorias 

e serviços públicos. Ou seja, os leilões de CEPACs teriam também a função de recuperar 

mais-valias urbanísticas geradas por investimentos prévios, não apenas o custeio de 

intervenções futuras.  

Como corolário, são fatores de desincentivo ao sucesso econômico de uma OUC: (i) a 

não realização das obras de infraestrutura anteriormente aos leilões de CEPACs e (ii) a 

ausência de ações efetivas de regularização fundiária na território da OUC. 

Portanto, adota-se como hipótese que o sucesso das Operações Urbanas Consorciadas 

como ferramentas de recuperação de mais-valias urbanísticas depende: (i) da realização de 

investimentos em infraestrutura e regularização fundiária em sua fase inicial para gerar um 

ciclo de valorização imobiliária em seu território que incentive a demanda por CEPACs e (ii) 

a preservação da expectativa de valorização dos CEPACs e da segurança jurídica da 

Operação, de modo a garantir a sua sustentabilidade financeira a longo prazo. 

Trata-se da hipótese mais especulativa das três exploradas no presente trabalho. 

Fundamenta-se, principalmente, em dados econômicos sobre a OUCAE compilados pela SP 

Urbanismo e, secundariamente, em dados obtidos em atas do GGOUCAE.  

1.2.3. Hipótese do baixo grau de coordenação entre esferas federativas 

Uma OUC deve possuir mecanismos de coordenação entre órgãos públicos, de modo a 

otimizar a execução de seu Programa de Intervenções.  

Adota-se a hipótese de que o baixo grau de coordenação entre os diversos atores 

envolvidos no planejamento territorial, em especial entre o Governo do Estado de São Paulo e 

a Prefeitura de São Paulo, particularmente com o GGOUCAE, prejudicou o atingimento de 

objetivos da OUCAE. 
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2. ESTUDO DE CASO DA OUCAE 

Esta Seção está dividida em duas partes, a primeira consistindo na delimitação do 

contexto do estudo de caso, e a segunda apresentando os achados da pesquisa e a discussão 

das hipóteses formuladas. 

2.1. Contexto e Caso 

2.1.1. Recorte fenomenológico 

A pesquisa adota, como recorte fenomenológico temporal, o intervalo contido entre a 

1ª e a 54ª Reunião Ordinária (RO) do GGOUCAE e, como recorte espacial, o território da 

OUCAE contido dentro da GGOUCAE, considerando eventualmente o impacto da 

GGOUCAE sobre os bairros circunvizinhos à OUCAE.  

2.1.2. Fontes normativas da OUCAE 

A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada foi a primeira OUC a ser aprovada 

na vigência do Estatuto da Cidade. 

Os objetivos, limites dos estoques de potencial construtivo adicional e demais 

elementos estruturais da OUCAE são definidos pela Lei Municipal nº 13.260, de 28 de 

dezembro de 2001 (“Lei da OUCAE”), parcialmente alterada pelas Leis Municipais 

15.416/2011 e 16.975/2018 e regulamentada pelo decreto nº 53.364/2012. A aprovação da 

OUCAE foi precedida de licenciamento ambiental, com uma série de condicionantes.  

2.1.3. Território 

O perímetro da OUCAE está inserido na Zona Sul do Município de São Paulo e 

abrange porções das Subprefeituras de Santo Amaro, Jabaquara, Campo Limpo e Pinheiros.  

O território da OUCAE é divido em seis setores: Americanópolis, Berrini, Brooklin, 

Chucri Zaidan, Jabaquara e Marginal Pinheiros, além de um setor especial para as Zonas 

Especiais de Interesse Social – ZEIS. 

Trata-se de um espaço muito diverso, social e urbanisticamente.  

Os setores Berrini e Chucri Zaidan são caracterizados por grande dinamismo 

imobiliário, com predomínio histórico de conversão de CEPACs para incremento de potencial 

construtivo para usos não residenciais.  

O Setor Brooklin tem predomínio de conversão de CEPACs para usos residenciais.  
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O Setor Jabaquara, caracterizado por uma urbanização de casas e sobrados para a 

classe média baixa e a presença de favelas, contou com grau insignificante de vinculação de 

CEPACs.  

O Setor Americanópolis não foi designado como setor passível de conversão de 

CEPACs em potencial construtivo. Todavia, pode receber obras e benfeitorias no âmbito da 

OUCAE. 

No Setor Marginal Pinheiros, caracterizado pela existência de grandes lotes lindeiros à 

própria Marginal Pinheiros, predominam conversões de CEPACs para a construção de 

grandes complexos de usos mistos, voltados para a população de alta renda. 

O Setor ZEIS tem como objetivo a consolidação das famílias moradoras e a produção 

de Habitações de Interesse Social e é formado por um conjunto de áreas espalhadas pelo 

território da OUCAE, não necessariamente conexos entre si. A maior parcela dos lotes do 

Setor ZEIS está entremeada nos Setores Jabaquara e Americanópolis. 

 

Figura 1 – Perímetro da OUCAE
12

 

                                                 
12

 Disponível em: <https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-

content/uploads/cadernos_ouc/Caderno_AE_Final_RFinal.pdf>. 
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As principais avenidas que servem o território da OUCAE são a Avenida Roberto 

Marinho (antiga Avenida Água Espraiada) e a Avenida Berrini, com sua continuação ao sul, a 

Avenida Chucri Zaidan. 

O território da OUCAE é entrecortado pela Linha 5 – Lilás, do Metrô, construída 

durante a vigência da Lei da OUCAE, e pela Linha 9 – Esmeralda, da Companhia de Trens 

Metropolitanos - CPTM. A Linha 17 – Ouro também se encontra no perímetro da OUCAE e, 

embora tenha sido prometido que estaria operando já durante a Copa do Mundo de 2014, uma 

série de atrasos fez com que as obras não tenham sido concluídas até o presente momento. 

2.1.4. Objetivos legais  

Segundo o art. 4º da Lei da OUCAE, a Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada tem, como objetivos gerais, os seguintes: 

“I - Promover a ocupação ordenada da região, segundo diretrizes urbanísticas, 

visando a valorização dos espaços de vivência e uso públicos; 

II - Desenvolver um programa que garanta o atendimento à população que vive em 

habitações subnormais, atingida pelas intervenções urbanísticas previstas nesta lei, 

em conjunto com os órgãos municipais, estaduais e federais competentes, com 

implantação de unidades de Habitação de Interesse Social, melhoramentos e 

reurbanização; 

III - Criar estímulos para a implantação de usos diversificados, com índices e 

parâmetros urbanísticos compatíveis com as tendências e potencialidades dos lotes 

inclusos no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, visando 

alcançar as transformações urbanísticas e ambientais desejadas; 

IV - Incentivar a mescla de usos para estimular a dinâmica urbana; 

V - Dotar o perímetro da Operação Urbana Consorciada de qualidades urbanísticas 

compatíveis com os adensamentos propostos; 

VI - Criar condições para que proprietários, moradores e investidores participem das 

transformações urbanísticas objetivadas pela presente Operação Urbana 

Consorciada; 

VII - Implantar os melhoramentos viários constantes do Programa de Intervenções 

descrito no artigo 3º desta lei, em especial a conclusão da Avenida Água Espraiada, 

preservando a qualidade de vida do seu entorno mediante a ampliação das áreas 

verdes e de lazer, com tratamento paisagístico, visando a minimização do impacto 

decorrente da intensidade do tráfego; 

VIII - Incentivar o remembramento de lotes e a criação de áreas de circulação e 

acesso público, de acordo com o que dispõe esta lei; 



47 

IX - Estabelecer um mínimo de espaços por setor destinados à implementação de 

áreas verdes sob a forma de praças e/ou parques lineares, além das áreas destinadas 

na quadrícula das vias à implantação de passeios públicos arborizados e ajardinados; 

X - Prever a implantação, em cada nova edificação, de dispositivo de drenagem, por 

retenção, com capacidade proporcional à área impermeabilizada.” 

2.1.5. Rede de atores institucionais do GGOUCAE 

A composição do Grupo de Gestão da OUCAE foi dada pelo art. 19 da Lei da 

OUCAE. À SP Urbanismo, foi atribuída a função de coordenar este órgão.  

No GGOUCAE há, ainda, um representante de cada um dos seguintes órgãos:  

i. Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA (atualmente a Secretaria Municipal 

de Governo); 

ii. Secretaria Municipal da Fazenda – SF; 

iii. Secretaria Municipal de Transportes – SMT; 

iv. Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA; 

v. Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB; 

vi. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB; e 

vii. Subprefeitura Santo Amaro e 

viii. Subprefeitura Jabaquara. 

A Lei determina quais entidades da sociedade terão assento no GGOUCAE:  

i. Movimento Defenda São Paulo; 

ii. Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB; 

iii. Instituto de Engenharia – IE; 

iv. Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas – APEOP; 

v. Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis 

Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI; 

vi. Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; 

vii. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU/USP; 

viii. União de Movimentos de Moradia; e 

ix. Associação dos Moradores de Favela do perímetro da operação. 

Todavia, há uma incerteza sobre a composição do GGOUCAE em decorrência de 

dubiedade no texto do art. 19 da Lei da OUCAE, que persiste, em certa medida, até hoje. Ao 
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elencar os membros da sociedade civil, a Lei diz que terão assento no GGOUCAE a “(...) 

União dos Movimentos de Moradia e associação de moradores das favelas contidas no 

perímetro desta Operação”, conforme transcrito abaixo: 

“Art. 19 - Fica instituído o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada, coordenado pela Empresa Municipal de Urbanização - EMURB, 

contando com a participação de órgãos municipais, de entidades representativas da 

sociedade civil organizada, visando a definição e implementação do Programa de 

Intervenções da Operação Urbana Consorciada. 

§ 1º - O Grupo de Gestão será composto da seguinte maneira: 

(...) 

c) 1 (um) representante de cada uma das entidades da sociedade civil a seguir 

descritas: Movimento Defenda São Paulo, IAB, Instituto de Engenharia - IE, 

APEOP, SECOVI, OAB, FAU/USP, União dos Movimentos de Moradia e 

associação de moradores das favelas contidas no perímetro desta Operação” 

(grifamos). 

Já o Regimento Interno do GGOUCAE diz: 

“Artigo 2º - O Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada é 

composto por 17 membros, sendo: 

(...) 

1 (um) representante da União dos Movimentos de Moradia e Associação de 

Moradores da Favelas” (grifamos) 

Ou seja, em uma leitura possível da Lei da OUCAE, o GGOUCAE seria composto por 

18 membros, nove do governo e nove da sociedade civil. Todavia, a partir do Regimento 

Interno do GGOUCAE, seriam nove membros do governo e oito da sociedade civil. Não foi 

possível identificar nas atas de reunião do GGOUCAE qualquer questionamento acerca dessa 

diferença. Mas, em diversas reuniões, foi identificada a presença simultânea de representantes 

tanto da União dos Movimentos Por Moradia como da Associação de Moradores de Favela. 

Também se falou explicitamente em paridade de nove membros da sociedade civil e do 

governo, por exemplo, na RO nº 11
13

, quando se discutia possível ampliação do GGOUCAE 

para inclusão da Subprefeitura de Pinheiros.  

Portanto, considerando a dinâmica das reuniões, admite-se, no presente trabalho, que o 

GGOUCAE é um órgão com representação paritária. Interpretando a composição do 

GGOUCAE desta forma, pode-se dizer que a OUCAE obedece ao inciso XIV do art. 141, da 

                                                 
13

 GGOUCAE. Reunião Ordinária 11. P. 3. 
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Lei Municipal nº 16.050/2014 (Plano Diretor Estratégico), que determina que operações 

urbanas consorciadas tenham um conselho gestor paritário como “forma de controle e 

gestão”.  

2.1.6. Funções e mandatos institucionais 

Compete ao GGOUCAE, segundo o art. 20 da Lei da OUCAE: 

“Art. 20 - Ao Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, 

coordenado pela Empresa Municipal de Urbanização - EMURB, caberá formular e 

acompanhar os planos e projetos urbanísticos previstos no Programa de 

Intervenções, o controle geral da presente Operação Urbana Água Espraiada, e, 

ainda, propor a revisão da presente lei.”(grifamos) 

O conjunto de funções legalmente definidas do GGOUCAE pode ser dividido em dois 

grupos
14

.  

O primeiro envolve o que, na tipologia apresentada na Seção 1.1.3, seria enquadrado 

como governança. Dentro deste grupo estaria a proposição de revisão da Lei da OUCAE, bem 

como “acompanhar” os planos e projetos urbanísticos.  

Tais funções podem ser enquadradas nas atividades da governança, do seguinte modo: 

na atividade de monitoramento, o “acompanhamento de planos e projetos urbanísticos 

previstos no Programa de Intervenções”; na atividade de direcionamento, a função de “propor 

a revisão” da Lei da OUCAE. 

O segundo grupo de funções abrange as atividades de gestão, classificadas do seguinte 

modo: a função de “formular (...) os planos e projetos urbanísticos previstos no Programa de 

Intervenções” possui natureza gerencial ou tática, uma vez que procura efetivar as diretrizes 

gerais e estratégicas típicas da governança, e se aproxima da atividade de planejamento; a 

função de “controle geral da Operação Urbana” pode ser associada à atividade homônima de 

controle. 

De outra banda, à SP Urbanismo compete: 

“Art. 21 - Cabe à Empresa Municipal de Urbanização - EMURB, como 

coordenadora da Operação Urbana Consorcia da Água Espraiada, as seguintes 

atribuições: 

                                                 
14

 O Referencial de Governança Pública do TCU, adotado nesta análise, foi desenvolvido para organizações 

públicas. Assumimos na presente análise que a OUCAE é uma organização pública, composta pela SP 

Urbanismo e pelo GGOUCAE.  
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I - Implementar o Programa de Intervenções definido na presente lei e o programa 

de obras necessárias e complementares à efetivação desta Operação Urbana 

Consorciada; 

II - Regulamentar os mecanismos de estoque regulador de emissão de Certificados 

de Potencial Adicional de Construção, até o limite previsto para cada setor nos 

artigos 9º, 10 e 11 desta lei; 

III - Coordenar o Grupo de Gestão definido no § 1º do artigo 19 desta lei. 

Art. 22 - Os recursos auferidos pela Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 

serão administrados pela Empresa Municipal de Urbanização - EMURB através de 

conta vinculada à presente Operação, a ser regulamentada por Decreto”. 

Essas atividades são, em sua maioria, associadas à função de gestão. “Implementar o 

Programa de Intervenções” é claramente uma atividade executiva de gestão. “Regulamentar 

os mecanismos de estoque regulador de emissão de Certificados de Potencial Adicional de 

Construção”, embora possa sugerir uma atividade normativa, possui um caráter 

eminentemente prático. A administração dos “recursos auferidos pela Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada” também é uma função executiva. 

Por fim, a atividade de “Coordenar o GGOUCAE”, que pode ser apontada como uma 

prática de governança, afeta a função de direcionamento. 

Dessa forma, uma leitura direta da Lei da OUCAE sugere que o GGOUCAE é a 

instância principal de governança da OUCAE, tendo a SP Urbanismo como instância de 

suporte. Já a gestão é dividida entre as duas instâncias. 

Por esta lente, há uma mescla de competências de gestão e governança, tanto na 

instância da SP Urbanismo quanto na do GGOUCAE. Tal configuração gera concorrência 

entre as instâncias e resultará no esvaziamento do GGOUCAE como órgão de gestão e seu 

enfraquecimento como órgão de governança, como será discutido no item 2.2.1.  

2.1.7. O programa de intervenções 

O Programa de Intervenções da OUCAE consiste em uma série de projetos que devem 

ser desenvolvidos no âmbito da Operação Urbana, incluindo, de acordo com o art. 3º da Lei 

da OUCAE, o seguinte:  

Art. 3º - O Programa de Intervenções, garantindo o pleno desenvolvimento urbano e 

preservando a qualidade ambiental da região, tem por objetivo a complementação do 

sistema viário e de transportes, priorizando o transporte coletivo, a drenagem, a 

oferta de espaços livres de uso público com tratamento paisagístico e o provimento 

de Habitações de Interesse Social para a população moradora em favelas atingida 
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pelas intervenções necessárias, e será realizado através das seguintes obras e 

intervenções: 

I) Desapropriações para a realização das obras necessárias à implementação da 

Operação Urbana Consorciada aprovada nesta lei; 

II) Conclusão e adequação da Avenida Água Espraiada: 

a) conclusão da Avenida Água Espraiada a partir da Avenida Dr. Lino de Moraes 

Leme até sua interligação com a Rodovia dos Imigrantes, com os complementos 

viários necessários; 

a) conclusão da Av. Água Espraiada (atualmente denominada Av. Jornalista Roberto 

Marinho), a partir da Av. Dr. Lino de Moraes Leme até sua interligação com a 

Rodovia dos Imigrantes, com os complementos viários necessários, podendo, para 

viabilizar o atingimento dos objetivos desta lei, estender-se parcialmente além do 

perímetro definido no § 2º de seu art. 1º.(Redação dada pela Lei nº 15.416, de 22 de 

julho de 2011) 

b) implantação de viadutos com acesso à Avenida Água Espraiada: - Av. Eng. Luís 

Carlos Berrini - Av. Santo Amaro - Av. Pedro Bueno - Av. George Corbisier; 

c) implantação de conexões às ruas transversais restringindo o acesso à Avenida 

Água Espraiada; 

d) implantação de complexo viário, com pontes, interligando a Avenida Água 

Espraiada com as marginais do Rio Pinheiros; 

e) implantação de passarelas de transposição ao longo da Avenida Água Espraiada; 

f) implantação das vias locais margeando a Avenida Água Espraiada. 

III) Implantação de unidades de Habitação de Interesse Social - Habitações de 

Interesse Social, melhoramentos e reurbanização, assegurando-se o reassentamento 

definitivo das famílias atingidas pelas obras e outras intervenções previstas nesta lei, 

no perímetro desta Operação Urbana Consorciada: 

III - implantação de unidades de Habitação de Interesse Social – Habitações de 

Interesse Social, melhoramentos e reurbanização, assegurando-se o atendimento 

habitacional definitivo das famílias de baixa renda atingidas pelas obras e outras 

intervenções previstas nesta lei, no perímetro desta Operação Urbana Consorciada. 

(Redação dada pela Lei nº 16.975/2018) 

a) Para a implantação das unidades de Habitação de Interesse Social - Habitações de 

Interesse Social, na forma anteriormente prevista, a Prefeitura poderá conceder à 

empresa privada que construir aquelas unidades através de quaisquer Programas de 

Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH, estabelecidos pela Medida 

Provisória nº 2.212, de 30 de agosto de 2001, como, por exemplo, o Programa de 

Arrendamento Residencial - PAR, instituído pelo Governo Federal através da Lei nº 

10.188, de 12 de fevereiro de 2001, o valor complementar do preço do terreno 

estabelecido nesses programas até o limite de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais) por unidade construída. 
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b) o atendimento habitacional mencionado no presente inciso deverá ser efetivado 

no perímetro da OUCAE para as famílias previamente cadastradas, desde que se 

enquadrem nos critérios dos programas habitacionais de interesse social em vigor no 

Município de São Paulo à época da intervenção; (Incluído pela Lei nº 16.975/2018) 

c) até a viabilização do atendimento habitacional definitivo, as famílias receberão 

atendimento habitacional provisório continuado, de acordo com os programas 

disponíveis no momento; (Incluído pela Lei nº 16.975/2018) 

d) novas remoções para frentes de obras somente poderão ocorrer mediante prévia 

apresentação de Plano de Atendimento para totalidade das famílias já inseridas em 

auxílio-aluguel, bem como as famílias a serem removidas, indicando os 

empreendimentos habitacionais previstos e a fonte de recursos para sua viabilização. 

(Incluído pela Lei nº 16.975/2018) 

IV) Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias. 

V) Implantação de sistema de áreas verdes e de espaços públicos. 

VI) Alargamento da Av. Washington Luís no trecho compreendido no perímetro 

desta Operação Urbana. 

VII) Implementação de programas públicos de atendimento econômico e social para 

a população de baixa renda diretamente afetada por esta Operação. 

VIII) Implantação de outras obras e ações necessárias para a consecução dos 

objetivos desta Operação Urbana Consorciada. 

Parágrafo único - Os investimentos necessários para implantação do Programa de 

Intervenções, inclusive para o pagamento das desapropriações das obras necessárias, 

serão oriundos de recursos auferidos pela Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada, nos termos desta lei, bem como de verbas orçamentárias e 

financiamentos. 

O Programa de Intervenções elencado na Lei da OUCAE prevê o conjunto de 

intervenções previstas no território da OUCAE, sem prioridades ou sequenciamento de ações. 

De outro lado, há um Programa de Intervenções real, por assim dizer, com as intervenções já 

aprovadas e priorizadas pelos órgãos de gestão e governança da OUCAE. 

Posteriormente à promulgação da Lei da OUCAE, a Lei nº 15.416/2011 estabeleceu 

que um piso de 10% dos recursos obtidos com alienação de CEPACs seria destinado para as 

construções de Habitações de Interesse Social, valor alterado para um piso de 30% pela Lei nº 

16.975/2018. 

2.1.8. Estrutura econômica da OUCAE 

A OUCAE é uma operação urbana consorciada que se utiliza do mecanismo da venda 

de CEPACs por meio de leilões para captar os recursos que serão utilizados no custeio de seu 
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Programa de Intervenções. Foi a primeira OUC a ser regulada pela Instrução CVM nº 401, 

publicada em 29 de dezembro de 2003 (a Lei da OUCAE é de 2001). 

A venda de CEPACs acontece em diversas distribuições, compostas por um ou mais 

lotes de CEPACs oferecidos ao mercado em leilões. Os recursos arrecadados são usados para 

custear projetos específicos do Programa de Intervenções, mencionados nos prospectos de 

cada distribuição. Segundo o art. 4º da Instrução CVM nº 401 (BRASIL. Comissão de 

Valores Mobiliários, 2003), as distribuições devem ser registradas previamente junto à CVM, 

após o que o emissor estará autorizado a publicar um prospecto com os dados básicos da 

operação e informações sobre os CEPACs a serem leiloados.  

No caso da OUCAE foram realizadas cinco distribuições, com 17 leilões de CEPACs 

e 10 colocações privadas
15

. Uma sexta distribuição foi aprovada, mas até o momento não 

houve vendas de CEPACs. A tabela abaixo resume todas essas operações: 

 

 

Leilão/Colocação 

Privada 
Data 

Ofertados 

(CEPACs) 

Colocado 

(CEPACs) 

Preço 

Mínimo 

R$ 

Preço 

Realizado 

R$ 

Ágio por 

CEPAC 

(R$) 

Arrecadado/

Pago R$ 

Total 

Obtido com 

Ágio (R$) 

 1ª 

DISTRIBUIÇÃO 

1º Leilão 20/07/04  100.000   100.000,00  300,00 300,00 
 

30.000.000,00  - 

2º Leilão 22/12/04  70.000   16.899,00  310,00 310,00 
 

5.238.690,00  - 

3º Leilão 29/11/05  56.500   56.500,00  370,00 371,00 1,00 20.961.500,00  56.500,00  

4º Leilão 31/05/06  180.000   125.969,00  370,00 370,00 
 

46.608.530,00    

Colocação Privada 30/11/06 
 

 22.657,00  
 

371,00   8.405.747,00  
 

Colocação Privada 01/10/07 
 

 12.413,00  
 

411,00   5.101.743,00   

Colocação Privada 30/10/07 
 

 10.018,00  
 

411,00   4.117.398,00   

Colocação Privada 26/11/07 
 

 3.304,00  
 

411,00   1.357.944,00   

Colocação Privada 30/11/07 
 

 9.738,00  
 

411,00   4.002.318,00   

Colocação Privada 26/12/07 
 

 32.849,00  
 

411,00   13.500.939,00   

Colocação Privada 02/01/08 
 

 11.121,00  
 

411,00   4.570.731,00   

Colocação Privada 24/01/08 
 

 15.598,00  
 

411,00   6.410.778,00   

Colocação Privada 30/01/08 
 

 9.394,00  
 

411,00   3.860.934,00   

 2ª 

DISTRIBUIÇÃO 

1º Leilão 30/01/07  50.000   50.000,00  400,00 411,00 11,00 20.550.000,00  550.000,00  

2º Leilão 25/04/07  100.000   100.000,00  411,00 411,00 
 

41.102.000,00   

3º Leilão 29/05/07  167.781   158.773,00  411,00 411,00 
 

65.255.703,00   

Colocação Privada 30/08/07  -   9.008,00  411,00 411,00 
 

3.702.288,00   

3ª 

DISTRIBUIÇÃO 
1º Leilão 22/02/08  186.740   186.740,00  460,00 1110,00 650,00 207.281.400,00  121.381.000,00  

4ª 

DISTRIBUIÇÃO 

1º Leilão 02/10/08  650.000   379.650,00  535,00 535,00 
 

203.112.750,00   

2º Leilão 27/08/09  73.500   73.500,00  611,00 615,50 5 45.239.250,00  330.750,00  

                                                 
15

 Colocações privadas consistem na utilização de CEPACs diretamente para pagamento das obras, projetos, 

desapropriações e serviços de apoio técnico e administrativo, previstos nas intervenções da Operação Urbana 

Consorciada, ou, também, como garantia, conforme faculta o §4º do art. 11º da Lei da OUCAE, com 

regulamentação pelo § 1º do art. 2º do Decreto Municipal nº 53.364/2012, combinado com o art. 143 do PDE. 

Nas colocações privadas, o CEPAC deve ter valor mínimo equivalente ao obtido no leilão de CEPACs 

imediatamente anterior. 
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3º Leilão 26/11/09  175.000   72.270,00  700,00 700,00 
 

50.589.000,00   

4º Leilão 04/05/10  170.000   137.346,00  715,00 715,00 
 

98.202.390,00   

5º Leilão 17/06/10  30.000   30.000,00  721,50 721,50 
 

21.645.000,00   

6º Leilão 14/07/10  100.000   70.000,00  735,00 735,00 
 

51.450.000,00   

7º Leilão 31/08/10  439.075   336.914,00  750,00 750,00 
 

 252.685.500,00   

5ª 

DISTRIBUIÇÃO 

1º Leilão 24/04/12  600.000   600.000,00  900,00 1261,00 361,00 756.600.000,00  216.600.000,00  

2º Leilão 14/06/12  900.000   760.338,00  1282,00 1282,00 
 

974.753.316,00   

Total        3.390.999,00        2.946.305.849,00  338.918.250,00  

Tabela 3 - Quadro Geral de colocações de CEPACs com cálculo de ágio (elaboração própria)
16 

2.1.9. Estoque de potencial adicional de construção e CEPACs 

O estoque de potencial adicional de construção representa o limite superior da 

quantidade de metros quadrados de solo criado que a Prefeitura de São Paulo pode colocar à 

disposição do mercado no âmbito de uma operação urbana consorciada. 

Tal limite, no caso da OUCAE, foi estabelecido inicialmente em 3.750.000 m² por sua 

lei instituidora. Posteriormente, esse número foi elevado para 4.490.999 m², pela Lei 

Municipal nº 16.975/2018. 

Para usufruir do estoque adicional de construção (ou eventualmente de usos e 

parâmetros urbanísticos especiais), o titular de um imóvel deverá iniciar um procedimento 

administrativo denominado vinculação de CEPACs. Esse procedimento consiste na utilização 

do CEPAC para obter uma Certidão de Pagamento de Outorga Onerosa em CEPACs, emitida 

pela SP Urbanismo, em conformidade com o art. 26 e seguintes do Decreto Municipal nº 

53.364/2012. Isso permitirá ao proprietário do imóvel utilizar um coeficiente de 

aproveitamento correspondente ao coeficiente básico do imóvel mais o coeficiente 

correspondente aos CEPACs vinculados. Outra opção é utilizar o CEPACs para obtenção de 

uma permissão para que um determinado parâmetro urbanístico do imóvel seja alterado – o 

que se chama de “quebra” de parâmetro urbanístico. Posteriormente aos procedimentos 

descritos, a SP Urbanismo entra em contato com a instituição financeira que faz a custódia 

dos CEPACs para que, à medida que os títulos vão sendo vinculados, eles sejam retirados de 

circulação e cancelados. 

Para incentivar o adensamento combinando usos residenciais e não residenciais, o 

legislador estabeleceu que a parcela mínima do estoque de potencial adicional de construção 

seja consumido em imóveis de uso residencial. 

                                                 
16

 Fonte de dados: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/AGUA_ESP

RAIADA/2021/Relatorio_CEPAC/Relat%C3%B3rioCEPAC_%20AguaEspraiada2tri2021_CVM_PMSP_SPUr

banismo.pdf 
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O estoque de potencial construtivo adicional disponível e consumido por Setor tem a 

seguinte distribuição
17

: 

Setor Estoque Definido pela 

Lei por Uso (m²) 

Estoque Consumido Estoque Disponível 

Residencial 

(Mínimo) 

Não 

Residencial 

(Máximo) 

Residencial Não 

Residencial 

Residencial Não 

Residencial 

Brooklin 420.000 980.000 669.689,28 130.937,05 598.139,41
18

 

Berrini 175.000 175.000 99.397,60 203.2002,23 27.488,55 0 

Marginal 

Pinheiros 

180.000 420.000 173.176,73 263.941,34 6.823,27 156.058,66 

 

Chucri 

Zaidan 

600.000 1.400.000 617.003,87 1.155.353,20 188.711,22 90.296,10 

Jabaquara 75.000 175.000 7.709,85 0 67.290,15 175.000,00 

Tabela 4 - Estoques de Potencial Adicional de Construção por Setor (m
2
)(Adaptado de: SP Urbanismo)

19
 

  

                                                 
17

 SP URBANISMO. Controle de Estoques de Potencial Adicional de Construção. Disponível em: 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/AGUA_ES

PRAIADA/2021/Quadro_Estoques/OUCAguaEspraiada06aagosto2021_resumo_geral.pdf>. 
18

 Considerando que já foi atingido o consumo mínimo de estoque construtivo para fins residenciais o estoque 

disponível neste setor pode ser usado indiferentemente em usos residenciais ou não residenciais. 
19

 SP Urbanismo. Controle Geral de Estoque. Disponível em: 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/AGUA_ES

PRAIADA/2021/Quadro_Estoques/OUCAguaEspraiada06aagosto2021_resumo_geral.pdf>. 
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2.2. Achados, discussão de hipóteses e respostas à pergunta da pesquisa 

2.2.1. Hipótese da exorbitação do mandato 

Ao longo da leitura das atas de reunião do GGOUCAE, foram identificados diversos 

elementos que corroboram a hipótese da Exorbitação do Mandato, que serão discutidos a 

seguir e podem ser agrupados da seguinte forma:  

(i) delegação de poderes ampla pelo GGOUCAE à SP Urbanismo para a 

formulação de planos e projetos do Programa de Intervenções;  

(ii) ausência de projetos básicos;  

(iii) discricionariedade da SP Urbanismo na definição de prioridades do Programa 

de Intervenções;  

(iv) dinâmica de votações do GGOUCAE;  

(v) baixo grau de responsividade do GGOUCAE;  

(vi) falta de transparência;  

(vii) invasões de competências originárias do GGOUCAE; 

(viii) questionamentos acerca da legitimidade dos conselheiros da sociedade civil; e  

(ix) permissividade dos conselheiros do GGOUCAE. 

O principal achado a sustentar a hipótese da Exorbitação do Mandato da SP 

Urbanismo é a verificação, nas atas, de que, durante toda a vigência da OUCAE, a SP 

Urbanismo gozou de um grau de liberdade e de concentração de poderes que não condizem 

com o papel que lhe foi atribuído na Lei da OUCAE, já discutido na Seção 2.1.6. Este 

fenômeno pode ser atribuído à delegação dada pelo GGOUCAE para que a empresa formule 

de forma independente os planos e projetos previstos no Programa de Intervenções. 

Isso se verifica de forma clara ao se analisar a dinâmica das aprovações referentes ao 

principal aspecto da OUCAE, que é o seu Programa de Intervenções.  

Já na primeira RO, sem que tivesse sido feita a venda de qualquer unidade de 

CEPACs, a SP Urbanismo colocou em pauta a autorização para a realização das seguintes 

intervenções, que foram aprovadas por unanimidade:  

“a) Complexo de pontes do Real Park: aprovar por unanimidade;  

b) Habitações de interesse social: aprovar por unanimidade;  

c) Ampliação de áreas verdes: aprovar por unanimidade; 

d) Elaboração dos projetos relativos ao Plano de Intervenções: aprovada por 

unanimidade, com prioridade nas intervenções em habitações de interesse social em 
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áreas onde já houve a construção da Avenida Água Espraiada e ao longo de todo o 

leito do Córrego Água Espraiada.”. (GGOUCAE. Ata de Reunião Ordinária nº 01, 

P.1.). 

Tais intervenções incluíram parcela importante do Programa de Intervenções previsto 

no art. 3º da Lei OUCAE. Seguindo a lógica da Lei da OUCAE, uma vez aprovada uma 

intervenção, o papel de planejamento do GGOUCAE está esgotado, restando apenas a 

atividade de monitoramento. Depois de autorizada a intervenção, as subsequentes tarefas, de 

formulação dos planos e projetos e sua implementação, são de competência da SP Urbanismo. 

Como se percebe, os elementos do Programa de Intervenções aprovado foram 

extremamente genéricos, carecendo de detalhes e de projetos básicos ou executivos. Nota-se, 

na leitura da ata da RO 01, que o GGOUCAE não se reservou o direito de aprovar as etapas 

das intervenções após a elaboração dos respectivos projetos. Ou seja, o GGOUCAE renunciou 

a seu papel de formulação e planejamento desses pontos do Programa de Intervenções. 

No mesmo sentido, o mandato delegado pelo GGOUCAE para a implementação do 

Programa de Intervenções é ampliado na RO 13. Nesta reunião, houve aprovação de enorme 

conjunto de intervenções, tendo como efeito prático a autorização para que a SP Urbanismo 

executasse a quase totalidade das intervenções previstas na Lei da OUCAE. Foram aprovados, 

nessa ocasião, os seguintes itens: 

“As propostas de novos investimentos foram listadas por blocos de intervenção, a 

saber: 

Investimentos em áreas verdes - implantação de parque público (área do Clube 

Chuvisco e adjacências) 

-programa de arborização 

Investimentos em Projetos 

- vias locais; 

- planos urbanísticos; 

- prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho; 

- prolongamento Avenida Chucri Zaidan; 

- ponte Burle Marx; 

- transporte coletivo; 

- drenagem. 

Investimentos em Obras 

prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho; 

implantação do viaduto Santo Amaro; 

implantação ponte Burle Marx; 

implantação vias locais; 
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transporte coletivo; 

- drenagem.” ( GGOUCAE. Reunião Ordinária nº 13. P.02). 

O Programa de Intervenções volta a ser objeto de deliberação em mais três reuniões. 

Na RO 23 (GGOUCAE. Reunião Ordinária nº 23, p. 06), é aprovado o apoio ao projeto da 

Linha 17 – Ouro, do Metrô, uma obra do governo do Estado, com a autorização para que R$ 

500 milhões de recursos arrecadados com a venda de CEPACs da OUCAE fossem repassados 

ao Metrô. 

Na Reunião Ordinária nº 37, o GGOUCAE é chamado a deliberar sobre a aprovação 

de aportes de recursos da OUCAE para a construção de um coletor-tronco de esgoto pela 

SABESP, orçada em R$ 50 milhões (GGOUCAE. Reunião Ordinária nº37, p 5 e ss.). 

A última reunião analisada em que se fez alguma deliberação acerca do Programa de 

Intervenções foi a Reunião Extraordinária nº 02. Nessa ocasião, a SP Urbanismo propôs que 

se priorizasse os investimentos em algumas frentes específicas, a saber: (i) obras viárias no 

setor Chucri Zaidan; (ii) investimentos diretos em Habitações de Interesse Social; (iii) obras 

da Via Parque e o Parque do Chuvisco, consistindo em melhoramentos viários e criação de 

áreas verdes no Setor Jabaquara; (iv) repasses para a Secretaria da Habitação para obras em 

Habitações de Interesse Social e aluguel social; além de (v) despesas administrativas gerais 

(GGOUCAE. Reunião Extraordinária nº 02, p. 9).  

Embora esta última reunião possa causar a impressão de que o GGOUCAE estaria 

atuando no planejamento da OUCAE, em verdade, a SP Urbanismo não precisaria ter 

colocado o assunto da priorização em pauta, pois, anteriormente já havia recebido autorização 

para realizar todas aquelas intervenções. Ou seja, a atividade exercida pelo GGOUCAE nessa 

ocasião tinha mais afinidade com o monitoramento do que com o planejamento. 

Juridicamente, não haveria a necessidade dessa deliberação para que SP Urbanismo 

executasse tais intervenções. 

Portanto, o que se conclui com a leitura das atas é que, em quase 20 anos de vigência 

da OUCAE, as matérias atinentes à aprovação do Programa de Intervenções são colocadas em 

votação em apenas cinco reuniões (RO 1; RO 13; RO 23, RO 37 e RE 02)
20

, sendo que apenas 

as quatro primeiras foram relevantes. Trata-se de evidência forte de que o GGOUCAE não 

exerceu, na realidade, a função de formular os planos e projetos urbanísticos integrantes do 

Programa de Intervenções e que tal papel foi, de fato, exercido pela SP Urbanismo. O papel 

                                                 
20

 Excluímos da conta a RO 45, em que se discute o Projeto de Lei nº 722/2015, que alteraria a Lei da OUCAE, 

por se tratar de texto legal que transcende as relações estabelecidas dentro da arena de ação do GGOUCAE e do 

mandato delegado à SP Urbanismo. 
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do GGOUCAE foi apenas o de autorizar inicialmente, e de modo abrangente, a execução do 

conteúdo da Lei, o que retirou do GGOUCAE o protagonismo na função de planejamento. 

Reforçam essa conclusão as demonstrações de impotência dos conselheiros diante da 

autonomia da SP Urbanismo. Isso pôde ser constatado pelo fato de que, na quase totalidade 

das reuniões do GGOUCAE analisadas nesta pesquisa, houve manifestações e reclamações 

acerca do andamento das intervenções. Não se observou nas atas que tais objeções tenham se 

tornado objeto de deliberação por parte do GGOUCAE, tampouco que tenham gerado 

mudanças no Programa de Intervenções. As mudanças, quando ocorreram, foram sempre por 

iniciativa da própria Prefeitura ou da SP Urbanismo.  

Nesse sentido, em um estágio mais avançado da OUCAE, durante a Reunião Ordinária 

nº 29, o representante do SECOVI afirma que: 

“o que causa espécie aos conselheiros é que ninguém tem noção clara do montante de 

recursos que serão gastos em Habitações de Interesse Social, em Transportes Públicos, 

nas obras de prolongamento da Av. Chucri Zaidan e das vias locais do setor Brooklin” 

(GGOUCAE. Ata da 29ª Reunião Ordinária, p. 5).  

Tal nível de desinformação, confessado por um representante de uma organização com 

grandes recursos técnicos para avaliar a OUCAE, como é o SECOVI, é um indício de que o 

GGOUCAE não consegue exercer, na prática, o seu papel de planejamento.  

Paralelamente, conforme postulado na Hipótese da Exorbitação do Mandato, a 

ausência de projetos básicos parece ter contribuído para a não limitação da SP Urbanismo ao 

papel que lhe foi atribuído na Lei da OUCAE. 

Na Reunião Ordinária nº 02, a questão da ausência de projeto básico da OUCAE veio 

à tona de forma evidente. Consta da ata que a SP Urbanismo estaria estudando “compor um 

grupo para desenvolver o projeto” (GGOUCAE. Ata da 2ª Reunião Ordinária, p. 1.). Parece 

contraditório em relação às funções do GGOUCAE que, neste ponto das discussões, já 

estivesse aprovado um conjunto de intervenções sem que os respectivos projetos tivessem os 

elementos mínimos para se avaliar efetivamente fatores como custos e impactos urbanísticos. 

Embora não houvesse ainda projetos básico e executivo, a SP Urbanismo já possuía 

autorização para prosseguir na execução do Programa de Intervenções. 

As atas revelam outros exemplos da incerteza que cercava o conjunto de intervenções 

do Programa aprovado, cujas mudanças diante das circunstâncias revelam alto grau de 

discricionariedade da SP Urbanismo na definição de prioridades. 

O exemplo do Túnel que fará a ligação entre a continuação da Avenida Roberto 

Marinho e a Rodovia dos Imigrantes (“Túnel Imigrantes”) é relevante para demonstrar a 
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fluidez do planejamento das intervenções. O primeiro projeto para o Túnel Imigrantes previa 

uma passagem subterrânea de 460 metros. Posteriormente, o projeto foi alterado pela 

Prefeitura, fazendo com que o túnel subterrâneo passasse a ter a extensão prevista de 2.350 

metros, com o custo estimado de R$ 2,6 bilhões. Essa portentosa alteração de projeto foi feita 

sem participação do GGOUCAE, o que foi mencionado na Reunião Ordinária nº 22, sem que 

o órgão tenha respondido institucionalmente (GGOUCAE. Ata da 22ª Reunião Ordinária, p. 

5). 

Reproduz-se abaixo fala do representante do SECOVI na Reunião Ordinária nº 35, 

ilustrativa da percepção de conselheiros sobre a incerteza acerca dos projetos: 

“Estamos dentro de um quadro de operação urbana que surgiu sem projeto 

urbanístico. Foram definidos os CEPACs e o estoque. O projeto foi mudado ao 

longo do tempo. O primeiro projeto do arquiteto Botti não tinha vias locais. O 

projeto do arquiteto Paulo Bastos fez as vias locais, mas não tinha os túneis. A 

prefeitura fez convênio para ajudar a Cia. do Metrô a implantar o Monotrilho - 

Linha 17 Ouro. Não há mais metragem adicional de construção
21

, não temos como 

vender CEPACs, portanto vai faltar dinheiro para implantar todas as obras.” 

(GGOUCAE. Ata da 35ª Reunião Ordinária, p. 5) 

Na RO nº 18, moradores da Vila Cordeiro e os representantes do IAB e do 

Movimento Defenda São Paulo levantam questionamentos acerca de investimentos em vias 

locais para mitigar o trânsito de veículos, que não estariam ocorrendo, apesar de a OUCAE ter 

dinheiro em caixa. O representante de SP Urbanismo responde, de forma protocolar, que as 

intervenções ocorrem conforme as prioridades e o cronograma definido pelo GGOUCAE 

(GGOUCAE. Ata da 18ª Reunião Ordinária, p. 6). Todavia, até aquele momento, não se 

identificou nas atas que tal priorização tivesse ocorrido e, muito embora as demandas acerca 

do tema das vias locais fossem frequentes, sequer foram colocadas em pauta para deliberação.  

Conclui-se deste exemplo, que se repete em diversas ocasiões, que a SP Urbanismo 

fazia a priorização de investimentos como atos de gestão, sem consultar o GGOUCAE. 

Na RO nº 41, a representante da FAU-USP faz um duro questionamento sobre o real 

papel do GGOUCAE. Ela pergunta se o GGOUCAE faz propostas na discussão do orçamento 

municipal e questiona como são feitas as escolhas de intervenções. As representantes da SP 

Urbanismo respondem com a informação de que as obras já estão quase todas contratadas e 

remete a questão à RO nº 13, na qual se aprovou “um grande pacote de intervenções (...) 

                                                 
21

 O conselheiro fala em um contexto anterior à Lei 16.975/2018, que ampliou o estoque de potencial adicional 

de construção passível de ser oferecido ao mercado. 
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compreendendo praticamente tudo o que constava da lei.”. Continua a fala da representante da 

SP Urbanismo, confirmando de forma explícita a discricionariedade da empresa:  

“A partir daí tudo foi aprovado, sem necessariamente, ser priorizado. São grandes 

contratos, de macro intervenções, onde estando o contrato assinado, a 

discricionariedade quanto à implementação dos objetos contratados é do Município, 

tendo em vista a atribuição de gestão de todas as intercorrências que impactam na 

execução, a exemplo do andamento de desapropriações” (GGOUCAE. Ata da 

41ª Reunião Ordinária, p. 10). 

Note-se o lapso temporal entre a RO 13, que ampliou o escopo do programa de 

intervenções, e a RO 41, em que ocorreu essa fala: 25/03/2008 a 30/08/2016. Ou seja, oito 

anos e meio. A RO 41 revela a dimensão da exorbitância do mandato concedido à SP 

Urbanismo e como as reuniões do GGOUCAE deixam de ter relevância prática no 

planejamento e formulação do Programa de Intervenções. Mais adiante, na mesma RO 41, a 

representante da FAU-USP faz uma defesa da retomada do protagonismo do GGOUCAE, 

ponderando que, apesar da deliberação ocorrida na RO 13, as decisões passadas deveriam ser 

reavaliadas no mínimo anualmente. Porém, tal sugestão não encontrou eco no colegiado, que 

seguiu a pauta. 

A discricionaridade da SP Urbanismo se torna ainda mais significativa pela grande 

desproporção entre o Programa de Intervenções e o dinheiro em caixa. Conforme será mais 

bem apontado na Seção 2.2.2, mesmo com a venda de 76% dos CEPACs comercializáveis, a 

OUCAE tem, atualmente, um total de R$ 4.775.076.574,00 em gastos a serem realizados no 

Programa de Intervenções
22

. Considerando a autorização estendida à SP Urbanismo para 

realizar todo o Programa de Intervenções e a escassez de recursos em caixa, R$ 

57.162.163,00, (GGOUCAE. Apresentação da 62ª Reunião Ordinária.), a SP Urbanismo 

transformou-se na instância em que se decide a priorização dos investimentos.  

Na RO 45, o representante da APEOP sugere que a priorização dos investimentos 

deveria ocorrer por projeto específico e não por blocos, como aconteceu nas votações para a 

definição do Programa de Intervenções (GGOUCAE Ata da 45ª Reunião Ordinária, p. 6). 

Todavia, nesse momento da história do OUCAE, em termos práticos, o poder oriundo da 

competência para deliberar acerca de prioridades de intervenções já havia se esgotado.  

Outro aspecto da discricionariedade da SP Urbanismo está no estabelecimento de 

parcerias com órgãos públicos que, em alguns casos, não foram submetidas ao conhecimento 
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 Fonte: SP Urbanismo, Apresentação da RO 62. Disponível em: 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/AGUA_ES

PRAIADA/2022/GGOUCAE_62a_RO_apresentacao_2022_02_09.pdf>. 
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do GGOUCAE até que as tratativas estivessem concluídas, conforme admitiu o representante 

de SP Urbanismo na RO 08, ao informar que as tratativas entre EMURB e CDHU foram 

mantidas em sigilo até que se chegasse a um acordo quanto à atuação conjunta das empresas 

(GGOUCAE. Ata da 8ª Reunião Ordinária, p. 2). 

Em relação à dinâmica das votações, percebe-se que existe clara tendência de que as 

propostas da SP Urbanismo sejam vitoriosas, indicando que ela possui forte ascendência 

sobre o GGOUCAE. 

As votações de questões substantivas do GGOUCAE (excluindo aprovações de atas ou 

deliberações com baixo impacto) foram unânimes em 11 ocasiões (RO 01; RO 04; RO 09; 

RO 13; RO 23; RO 26; RO 34; RO 37 e RO 50), sendo que houve divergências minoritárias 

em 4 ocasiões (RO 32; RO 35;RO 45; RO 47 e RO 49). Em todas essas votações, a pauta de 

votações da SP Urbanismo saiu vitoriosa, com exceção de uma, a RO 47.  

Em uma ocasião, em que o plenário discutia a ampliação do estoque de potencial 

adicional de construção para usos não-residenciais no Setor Berrini, surgiram divergências e, 

pelo teor das falas, se delineava a derrota da SP Urbanismo. Nesse caso, a estratégia da SP 

Urbanismo foi tirar a questão de pauta e adiar o assunto (GGOUCAE. Ata da 15ª Reunião 

Ordinária, p. 5.). O assunto não foi retomado, permanecendo até hoje, entretanto, a relação 

entre potencial para usos residenciais e não-residenciais original. 

Na RO 47, ocorre a única derrota da SP Urbanismo identificada nas atas, em votação 

em que houve divisão dos votos do governo. Discutia-se a minuta do Projeto de Lei nº 

722/2015, que viria a alterar a Lei da OUCAE. A SP Urbanismo pretendia manter no texto o 

artigo transcrito abaixo:  

Art. XX. A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada será considerada 

encerrada quando ocorrer, cumulativamente, o esgotamento do estoque de potencial 

adicional de construção previsto nesta lei e a execução integral de seu Programa de 

Intervenções. 

§ 1º ‐ Esgotados os estoques de potencial adicional de construção em cada um dos 

setores da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, ainda sem a execução 

integral de seu Programa de Intervenções, os empreendimentos poderão utilizar‐se, 

nos setores cujos estoques de potencial adicional de construção estejam esgotados, 

do potencial construtivo adicional outorgado onerosamente, mediante contrapartida 

financeira, previsto na Lei 16.050/2014, até os limites previstos no Quadro 3 da Lei 

16.402/2016, para as respectivas zonas de uso, mantendo‐se, no entanto, os demais 

parâmetros urbanísticos previstos na Lei 13.260/2001. 
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§ 2º ‐ Na hipótese do §1º deste artigo, os valores auferidos com as contrapartidas 

financeiras oriundas da outorga onerosa do potencial adicional de construção serão 

destinadas ao fundo específico da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada e 

utilizados, preferencialmente, na execução de seu Programa de Intervenções.
23

 

Ao final, não houve inclusão de artigo de lei com hipótese de conclusão da OUCAE 

por Setores. Na prática, a opção adotada faz com que o território da OUCAE não possa ser 

reduzido antes do término da vigência da Lei da OUCAE, mediante o esgotamento do 

potencial construtivo dos setores. Isso significa que, esgotado o estoque de potencial 

construtivo em um Setor da OUCAE, tal parcela do território ficará sem mecanismo legal que 

permita o adensamento adicional para além do coeficiente de aproveitamento básico de cada 

imóvel. A alternativa que resultaria da proposta derrotada seria devolver os setores com 

estoque esgotado para o regime geral da Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

A derrota mostra que, apesar de a Exorbitação do Mandato ser uma hipótese forte, 

sustentada por evidências já discutidas, eventualmente, a empresa coordenadora pode perder o 

controle da dinâmica das reuniões do GGOUCAE e nem sempre o governo vota em bloco a 

favor das proposições defendidas pela SP Urbanismo. 

Embora a derrota em uma votação enfraqueça a hipótese da Exorbitação do Mandato, 

trata-se de exceção única à regra de que a SP Urbanismo tende a vencer as deliberações. 

A análise sobre a responsividade do modelo de governança da OUCAE indica que o 

GGOUCAE é pouco permeável às demandas de seus conselheiros e à sociedade. As atas 

indicam que o direito ao voto é exercido em poucas ocasiões. Em grande medida, as falas e 

propostas de membros do OUCAE versam sobre a priorização de investimentos, que, como já 

discutimos, é controlada pela SP Urbanismo. Nas duas ocasiões em que a sociedade civil 

conseguiu aprovar suas próprias propostas de priorização, as atas indicam que tais propostas 

não foram implementadas. 

Destarte, na RO 01, por sugestão do Movimento Defenda São Paulo, foi aprovada a 

priorização de investimentos em Habitações de Interesse Social. Todavia, até o presente 

momento, passadas duas décadas, ainda há incerteza sobre quando e como o déficit 

habitacional na área da OUCAE será resolvido, persistindo, em grande medida, o padrão de 

habitação precária e favelização. Em termos financeiros, foram investidos em HIS R$ 

720.447.371, o que quer dizer que HIS representam, aproximadamente, 23,2% dos R$ 

                                                 
23

Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/arquivos/GG

OUCAE_2a_RE_apresentacao_2017_07_19_v1.pdf>. 
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3.865.712.021 executados até o presente
24

. Resta a execução programada de R$ 381.136.466 

em investimentos a serem realizados diretamente pela OUCAE, e outros R$ 516.375.124 por 

meio de SEHAB e COHAB-SP.  

A segunda ocasião em que a sociedade civil conseguiu que uma proposta se torna-se 

objeto de deliberação e fosse aprovada foi na RO 04. Nesse encontro, foi sugerida a 

contratação de mão de obra oriunda do próprio território da OUCAE para as obras do 

Programa de Intervenções, o que foi aprovado por unanimidade (GGOUCAE. Ata da 4ª 

Reunião Ordinária, p. 3). Na RO 05 e em outras reuniões, a SP Urbanismo é cobrada acerca 

dessa promessa (GGOUCAE. Ata da 5ª Reunião Ordinária, p. 2), o que sugere que não foi 

cumprida.  

Na RO 35 (GGOUCAE Ata da 2ª Reunião Ordinária, p. 2), foi colocada em votação a 

terceira proposta que a pesquisa identificou como tendo origem na sociedade civil: de 

pagamento de auxílio-aluguel às famílias em valor superior ao teto estabelecido pelo 

Conselho Municipal da Habitação. A proposta acabou derrotada. 

Ou seja, vemos um intervalo de mais de dez anos entre a RO 04 e a RO 35 sem que 

houvesse a votação de propostas de priorização de investimentos por parte da sociedade civil, 

o que serve de evidência de que ela tem um papel muito modesto na formulação das políticas 

e prioridades decididas na OUCAE.  

Inicialmente, a pesquisa esperava identificar nas atas um volume significativo de 

votações. Todavia, se identificou um número reduzido, com grandes intervalos durante os 

primeiros anos da OUCAE. Foram constatadas votações na RO 01, RO 04, RO 09, RO 13, 

RO 23, RO 26, RO 32, RO 34, RO 35, RO 37, RE 02, RO 45, RO 47, RO 49, RO 50. Esse 

número, considerando a relação entre o número de reuniões com deliberação e o universo 

amostral da pesquisa, 15 em 59, é indicativo da inexpressividade do GGOUCAE na atividade 

de direcionamento da OUCAE. 

Por outro lado, na RO 49, a representante da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 

pergunta se o GGOUCAE poderia deliberar um aumento de empenhos relacionados à 

construção de Habitações de Interesse Social, ao que o representante de SP Urbanismo 

responde não se tratar de competência do colegiado (GGOUCAE. Ata da 49ª Reunião 

Ordinária, p. 9). A resposta dada pela SP Urbanismo sugere que a gestão da OUCAE é pouco 

aberta até mesmo em relação a propostas de representantes de uma Secretaria Municipal.  

                                                 
24

 Fonte: SP Urbanismo, Apresentação da RO 62. Disponível em: 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/AGUA_ES

PRAIADA/2022/GGOUCAE_62a_RO_apresentacao_2022_02_09.pdf>. 
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A respeito do ritmo de construção de Habitações de Interesse Social, o art.2º da Lei 

15.416/11
25

 determina que sejam aplicados em Habitações de Interesse Social no mínimo 

10% da receita obtida com CEPACs. Posteriormente, a Lei nº16.975/18 aumentou esse 

porcentual para 30%. Todavia, se fosse respeitada a deliberação feita na RO 01, de se 

considerar como prioridade máxima a construção de Habitações de Interesse Social, tais 

alterações legislativas não seriam necessárias. Trata-se de mais uma evidência da fraqueza 

institucional do GGOUCAE, cujos critérios de direcionamento de recursos não encontraram 

respaldo, demandando uma mudança na Lei da OUCAE para terem eficácia. 

Nesse diapasão, na RO 13, conforme discutido, houve a ampliação do Programa de 

Intervenções aprovado para a OUCAE. A SP Urbanismo informou que haveria recursos para 

a construção de 600 unidades de Habitações de Interesse Social. A ampliação do Programa de 

Intervenções ocorreu sob críticas do representante da União dos Movimentos de Moradia, de 

que as alternativas até então oferecidas aos moradores do Jardim Edith – receber auxílio 

aluguel ou se mudar para conjuntos habitacionais no Campo Limpo, ou seja, fora do território 

da OUCAE – eram inadequadas, e que deveria ser priorizado o reassentamento de famílias no 

próprio Jardim Edith. A representante da Associação de Moradores de Favela reclamou da 

inexistência de um plano direcionado à construção de HIS (GGOUCAE. Ata da 13ª Reunião 

Ordinária, pp. 3-4), evidenciando que as intervenções previamente aprovadas não tinham 

perspectivas claras de conclusão. O Ministério Público entendeu que o número de unidades 

habitacionais estaria subdimensionado (GGOUCAE. Ata da 13ª Reunião Ordinária, p. 4).  

Na RO 23, a representante da SEHAB faz um informe sobre a judicialização da 

questão das Habitações de Interesse Social e relata tratativas da Secretaria junto ao Ministério 

Público. Isso sugere a incapacidade de a arena de ação do GGOUCAE propiciar a composição 

dos diversos interesses envolvidos na questão da moradia. Desse modo, a ausência de 

responsividade do arranjo de governança levou os moradores de favela a recorrer ao 

Ministério Público e à Justiça em favor de seus interesses e de direito à moradia. A 

judicialização do tema das Habitações de Interesse Social volta à pauta em diversas outras 

ocasiões, como nas RO 28, RO 29, RO 31 e RO 33. É interessante notar que, diante da 

intervenção judicial, a SEHAB sugere não caber ao GGOUCAE discutir o assunto e que as 

                                                 
25

 Art. 2º. O art. 22 da Lei nº 13.260, de 2001, passa a vigorar acrescido de § 5º, com a seguinte redação: 

"Art. 22. § 5º. Deverão ser obrigatoriamente aplicados na construção de Habitações de Interesse Social no 

mínimo 10% (dez por cento) da receita obtida com a alienação de Certificados de Potencial Adicional de 

Construção - CEPAC." (NR). 
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determinações a respeito deveriam ser feitas pelo Judiciário (GGOUCAE. Ata da 29ª Reunião 

Ordinária, p. 4), deixando ainda mais clara a falta de responsividade diante desta questão.  

Em outras frentes, também há falta de dialeticidade na relação do GGOUCAE com a 

sociedade. Na RO 05, menciona-se, sem detalhamento, que a SP Urbanismo entrou em acordo 

com a comunidade do bairro Vila Cordeiro (GGOUCAE. Ata da 5ª Reunião Ordinária, p. 1), 

por meio de Termo de Ajustamento de Conduta firmado junto ao Ministério Público. Em 

diversas reuniões posteriores, o cumprimento do TAC é objeto de reclamação dos moradores 

da Vila Cordeiro, subentendendo-se que os seus dispositivos não foram cumpridos. 

A 15ª RO é marcada por um fato notável. A discussão sobre uma proposta para alterar 

os limites mínimos de construção de usos residenciais no Setor Berrini gerou forte dissenso e 

o colegiado não conseguia chegar a um acordo. Como resposta, a SP Urbanismo decide retirar 

o assunto da pauta. Isso mostra um raro momento de responsividade da máquina burocrática 

que, em outros momentos, simplesmente avança com a execução de intervenções sem se 

sensibilizar com as reclamações formuladas no GGOUCAE (GGOUCAE. Ata da 15ª Reunião 

Ordinária, p. 4). Foi o único caso deste tipo identificado nas atas analisadas.  

Retomando a questão das vias locais lindeiras à Avenida Água Espraiada/Roberto 

Marinho, a questão é abordada em incontáveis reuniões, como na RO 08, RO 09, RO 11, RO 

13, RO 14, RO 15, RO 16, RO 17, RO 18, RO 19, RO 20 etc. A enumeração, não extensiva, 

serve para ilustrar o fato de que há aspectos do Programa de Intervenções que não recebem a 

mesma atenção que outros, muito embora a sociedade civil estivesse presente para reclamar a 

respeito. Até este ano, 2022, tais vias locais não foram readequadas. 

O que se observou é um padrão repetitivo nas discussões registradas em ata, que 

consiste em um jogo de reclamações e questionamentos de diversas naturezas oriundas da 

sociedade civil e respostas fornecidas pelo poder público, muitas vezes vagas.  

A reclamação de falta de transparência por parte da SP Urbanismo é bastante 

frequente nas reuniões. Por exemplo, na RO 15, o representante do Movimento Defenda São 

Paulo reclamou de projetos e contratos desconhecidos pelo GGOUCAE (GGOUCAE. Ata da 

14ª Reunião Ordinária, p. 2). Na RO 22, um munícipe cobrou maior transparência na 

aplicação dos recursos da OUCAE e reclamou da ausência de aprovação pelo GGOUCAE das 

mudanças no Projeto do Túnel Imigrantes (GGOUCAE. Ata da 22ª Reunião Ordinária, pp 4-

5). Na mesma reunião, o representante do SECOVI reclama também da falta de transparência 

sobre os projetos (GGOUCAE. Ata da 22ª Reunião Ordinária, p. 6). 

No decorrer dos anos, também aconteceram situações que podem ser descritas como 

invasão ou ameaça de invasão da competência do GGOUCAE. 
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Na RO 04, o representante da Subprefeitura de Santo Amaro questionou a 

competência do GGOUCAE para instituir uma Câmara Técnica. Considerando o artigo 6º do 

Regimento Interno do GGOUCAE, que determinou que as reuniões ordinárias devem ocorrer 

somente a cada 90 dias, sem capacidade de auto-organização em comissões ou grupos de 

trabalho, o GGOUCAE não teria capacidade de se articular em mais de uma frente e 

acompanhar a complexidade da OUCAE, ficando dependente das determinações do Poder 

Público, reforçando o fenômeno da Exorbitação do Mandato.  

Na RO 07, foi informado que o Prefeito realizou aportes de R$ 24 milhões ao caixa 

da OUCAE e autorizou a extensão da Av. Água Espraiada até a Rua Pedro Bueno. 

Considerando que cabe ao GGOUCAE realizar a priorização dos investimentos, percebe-se 

um avanço do Executivo sobre a competência deste colegiado (GGOUCAE. Reunião 

Ordinária nº 07, p. 2). 

Na gestão do Prefeito Fernando Haddad, a obra do Túnel Imigrantes foi suspensa, 

conforme relatado na RO 31 pelo Representante Titular da SP Urbanismo, que disse ainda que 

tal obra passou para o “fim da fila” (GGOUCAE. Reunião Ordinária nº 07, p. 2). 

Independentemente de o GGOUCAE entender que essa obra fosse prioritária ou não, trata-se 

de indicação de que o Executivo avançou sobre a função deliberativa do GGOUCAE, 

mudando sponte propria as prioridades das intervenções, sem consultar o GGOUCAE.  

Foi identificada uma ocasião, na RE 04, em que o Representante da Secretaria da 

Fazenda sugeriu que não cabia ao GGOUCAE sequer definir as prioridades das intervenções, 

opinando que instâncias superiores deveriam ter esse papel (GGOUCAE. Reunião 

Extraordinária nº 04, p. 3).  

Outro aspecto importante da dinâmica da governança do GGOUCAE diz respeito à 

legitimidade de seus conselheiros. A questão vem à tona na RO 20, quando o procedimento 

de indicação de conselheiros é questionado. A representante de moradores das favelas do 

Setor Jabaquara reclama que sua comunidade não possui assento no GGOUCAE e pergunta o 

porquê de não se poder fazer eleições periódicas para a escolha dos representantes da 

sociedade civil (GGOUCAE. Ata da 20ª Reunião Ordinária, p. 6). Tal pergunta é pertinente, 

considerando que, frequentemente, os representantes das entidades contempladas pela Lei da 

OUCAE com um assento no GGOUCAE faltam às reuniões ou se limitam a defender os 

interesses exclusivos de seus grupos. Ademais, o programa de intervenções da OUCAE afeta 

diferentes parcelas do território da OUCAE em tempos e com intensidade diferentes.  

Na reunião seguinte, uma moradora questiona a representatividade da entidade dos 

moradores de favela e reclama, para sua própria entidade, uma vaga no conselho 
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(GGOUCAE. Ata da 21ª Reunião Ordinária, p. 6). Isso expõe a ausência de rotatividade dos 

conselheiros, pois a representação está solidificada na Lei da OUCAE. Não foram 

identificadas nas atas propostas formalizadas para alterar este quadro. 

Por último, como evidência de suporte à Hipótese da Exorbitação do Mandato, 

constata-se certa acomodação institucional ao protagonismo da SP Urbanismo, pois o 

GGOUCAE não reivindica seu papel de direcionamento e controle da OUCAE. Ocorrem 

diversas falas em que se tenta resgatar ou preservar o protagonismo do GGOUCAE, mas tais 

manifestações não chegam a tomar corpo em resoluções ou outras formas de manifestação 

institucional. Por exemplo, na RO 28, dois representantes da sociedade civil questionam 

explicitamente a priorização dos investimentos pela SP Urbanismo. O GGOUCAE não reage 

à provocação e a questão fica intocada (GGOUCAE. Ata da 28ª Reunião Ordinária, p. 2).  

Outro aspecto da passividade institucional do GGOUCAE reside no fato de que, nas 

poucas votações que ocorreram, a tendência foi de o colegiado aceitar as propostas trazidas à 

pauta pela SP Urbanismo, mesmo em ocasiões em que estas não parecessem favoráveis ao 

grupo representado pelos votantes.  

Nesse sentido, na RO 45, durante a discussão do Projeto de Lei nº 722/2015, que 

alteraria a Lei da OUCAE, a SP Urbanismo colocou em votação a manutenção ou exclusão do 

Túnel Imigrantes do Programa de Intervenções da OUCAE, vencendo a proposta de 

manutenção (GGOUCAE. Ata da 45ª Reunião Ordinária, p. 9). É interessante notar que, por 

ser uma intervenção caríssima, a sua manutenção no Programa de Intervenções representaria a 

concorrência por recursos escassos entre as intervenções da OUCAE. A sociedade civil 

presente, com exceção do IAB e da FAU-USP, votou favoravelmente, incluindo a União dos 

Movimentos por Moradia e a Associação dos Movimentos dos Moradores das Favelas do 

Perímetro da OUCAE. Isso, a despeito de muitos dos pleitos, como a construção de mais 

Habitações de Interesse Social, estarem até hoje longe de serem atendidos e de os recursos da 

OUCAE serem sabidamente escassos. 

Um indício forte da passividade institucional do GGOUCAE é uma fala da SP 

Urbanismo na RO 42, em que destaca que são previstos no Regimento Interno do GGOUCAE 

diversos tipos de deliberação, até então não utilizadas, em especial as Recomendações. A SP 

Urbanismo sugere que elas fossem utilizadas para influir no novo governo (do Prefeito João 

Dória) (GGOUCAE. Ata da 42ª Reunião Ordinária, p. 9). Pode-se chegar a essa conclusão 

independentemente de a fala representar ou não um discurso político em fim de mandato, 

pois, do contrário, o GGOUCAE já teria se utilizado do conjunto de formas de deliberação 
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disponíveis em seu regimento interno – o que não se observou na pesquisa – e não precisaria 

ser lembrado a respeito destas possibilidades. Isso sugere que há um grau elevado de 

desconhecimento das regras do jogo pelos próprios integrantes do GGOUCAE. Tal fala é 

indicativa de que o fenômeno da Exorbitação do Mandato possa ser também o resultado deste 

desconhecimento, por parte dos representantes da sociedade, acerca de seu próprio poder de 

proposição de pautas e deliberações, ou da renúncia tácita a tais poderes.  

A conclusão a que se chega, por todo exposto, é que a Hipótese da Exorbitação do 

Mandato possui diversas evidências de suporte. É possível enunciar que as funções de 

formular planos e projetos urbanísticos e de fazer o controle geral da OUCAE não são 

substancialmente exercidas pelo GGOUCAE, cuja atuação tender a ser apenas formal. Quem 

exerce tais funções, na prática, é a SP Urbanismo. Essa configuração não corresponde às 

atribuições de competência previstas na legislação, conforme arts. 20 e 21 da Lei da OUCAE. 

A tabela abaixo resume a distribuição legal de competências conforme a Lei e como ela é, na 

realidade, observada: 

 

 Papel Legal 

 

Papel Real 

GGOUCAE (art. 20) 

 I. - formular e acompanhar os 

planos e projetos urbanísticos 

previstos no Programa de 

Intervenções,  

II. - o controle geral da presente 

Operação Urbana Água Espraiada,  

III. - propor a revisão da presente 

lei. 

 

I. – Acompanhar planos e projetos 

urbanísticos, 

III. - Propor a revisão da lei. 

SP 

URBANISMO 

 (art. 21)  

I. - Implementar o Programa de 

Intervenções definido na presente lei e 

o programa de obras necessárias e 

complementares à efetivação desta 

Operação Urbana Consorciada; 

II. - Regulamentar os mecanismos de 

 

I. - Formular os planos e projetos 

urbanísticos; 

II. - Implementar o Programa de 

Intervenções definido na presente lei e o 

programa de obras necessárias e 

complementares à efetivação desta 
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estoque regulador de emissão de 

Certificados de Potencial Adicional de 

Construção, até o limite previsto para 

cada setor nos artigos 9º, 10 e 11 da 

Lei da OUCAE lei; 

III. - Coordenar o Grupo de Gestão. 

 

Operação Urbana Consorciada; 

III. - Controle Geral da OUCAE;  

IV. - Regulamentar os mecanismos de 

estoque regulador de emissão de 

Certificados de Potencial Adicional de 

Construção, até o limite previsto para 

cada setor nos artigos 9º, 10 e da Lei da 

OUCAE; 

V. - Coordenar o Grupo de Gestão  

Tabela 2 - Distribuição de competências na OUCAE 
26

 

A distribuição de competências observada amolda-se muito bem ao Contrato Social da 

SP Urbanismo, em especial aos itens 3, 4 e 5 da Cláusula 5ª, que trata dos objetos da empresa: 

“Cláusula 5ª A SP-Urbanismo tem como objetivo fundamental dar suporte e 

desenvolver as ações governamentais voltadas ao planejamento urbano e à 

promoção do desenvolvimento urbano do Município de São Paulo, para a 

concretização de planos e projetos da Administração Municipal, compreendendo: 

(...) 

3. a gestão das operações urbanas existentes e das que vierem a ser aprovadas, 

elaborando os planos e projetos urbanísticos, os anteprojetos das intervenções e 

obras, os estudos relativos aos programas de investimentos, a priorização de todas 

as intervenções e obras, o cronograma de investimentos, a quantidade de 

Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPACs a serem emitidos e o 

cronograma de sua emissão para dar suporte aos investimentos; 

4. a execução de obras e intervenções no âmbito das operações urbanas e das 

operações urbanas consorciadas, sendo responsável pelo acompanhamento técnico, 

gerenciamento, fiscalização e procedimentos de ateste, liquidação e pagamento das 

despesas contratadas, podendo contratar empresas para auxiliá-la na execução de 

suas atribuições; 

5. a elaboração ou o acompanhamento dos projetos básicos e executivos das 

obras e intervenções, em especial quando houver impactos urbanísticos ou 

integrarem algum plano ou projeto urbanístico;”
27

 (grifamos) 

Verificamos que a ação real do GGOUCAE não corresponde à sua competência legal 

e que, na prática, ocorreu a institucionalização de uma configuração informal. A SP 

Urbanismo se transformou em um órgão que reúne todas as funções teóricas da gestão - 

                                                 
26

 Fonte: elaboração própria. 
27

 SP Urbanismo. Contrato Social. In: Decreto Municipal nº 52.063/2010. 
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Planejar, Executar, Controlar
28

. Ou seja, em termos práticos, a Gestão da OUCAE é feita pela 

SP Urbanismo.  

A participação do governo neste arranjo informal é perceptível de duas formas: no 

apoio sólido aos itens colocados em pauta pela SP Urbanismo, e na configuração do Contrato 

Social da SP Urbanismo, que, do ponto de vista da governança corporativa da empresa, 

legitima a Exorbitação do Mandato. Ou seja, a Prefeitura de São Paulo é responsável direta ou 

indiretamente pela gestão da OUCAE, sem participação importante do GGOUCAE. 

Trata-se de um descumprimento normativo que foi tolerado por todos os atores 

institucionais envolvidos, inclusive por órgãos de controle externo, como o Ministério Público 

e o Tribunal de Contas do Município, sendo possível que a questão tenha sido ignorada ou 

seja desconhecida.  

Em suma, de um lado, a SP Urbanismo consegue conduzir os trabalhos do 

GGOUCAE para atingir os objetivos estabelecidos pelo governo. Isso se dá por conta da 

dinâmica das votações que, como visto, tende a favorecer as propostas da SP Urbanismo. De 

outro lado, nas fases iniciais da OUCAE, o GGOUCAE delegou à SP Urbanismo um mandato 

genérico para executar um Programa de Intervenções igualmente amplo. Tal delegação 

ocorreu sem que houvesse qualquer detalhamento mais específico do que o presente no texto 

da própria Lei da OUCAE, isto é, sem as diretrizes de um projeto básico ou executivo ou 

outra forma de orientação. O GGOUCAE não consegue mobilizar recursos técnicos ou 

políticos para ter papel atuante na formulação de planos e projetos e raramente os 

representantes têm seus pleitos atendidos. De fato, a SP Urbanismo concentra as atividades de 

planejamento e atua em conjunto com o restante do governo, fora do âmbito do GGOUCAE, 

para formular e executar os planos e projetos do Programa de Intervenções. A empresa faz de 

forma autônoma a priorização de planos e projetos dentre os itens do Programa de 

Intervenções
29

, que foi superdimensionado em relação ao caixa da OUCAE.  

Conclui-se que a maior parte da gestão da OUCAE está fortemente concentrada na SP 

Urbanismo.  

De outra banda, o GGOUCAE deveria, segundo a lei, exercer o papel de controle geral 

da OUCAE e de formulação e acompanhamento do Programa de Intervenções, mas esbarra 

em fatores como a falta de transparência da SP Urbanismo e a incapacidade prática de se 

                                                 
28

 Conforme a nomenclatura oferecida pelo TCU na análise da governança pública. 
29

 Não se analisou, na presente pesquisa, a influência da regulação exercida pela Comissão de Valores 

Mobiliários, incidente em decorrência de os CEPACs serem valores mobiliários, sobre a forma como a SP 

Urbanismo realizou a priorização de investimentos. Considerando que, em cada distribuição de CEPACs, os 

respectivos prospectos indicam quais as intervenções que serão contempladas com os recursos arrecadados, é 

possível que a CVM atue como um fator efetivo de controle da SP Urbanismo. 
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impor institucionalmente (seja por resoluções, recomendações, tomadas de contas etc.). Pode-

se afirmar, portanto, que, deste ponto de vista, o GGOUCAE é uma instância de gestão fraca. 

As funções de governança da OUCAE estão divididas, no interior do GGOUCAE, 

entre, de um lado, o bloco formado pela SP Urbanismo mais o governo e, de outro lado, a 

sociedade civil, esta sem capacidade para exercer seu papel de forma enfática e de 

contrabalancear a força do governo. 

Contrariando a ideia de segregação de funções, a SP Urbanismo atua diretamente na 

gestão e influencia fortemente a governança da OUCAE, em situação que sugere um conflito 

de interesses.  

Esse resultado confuso talvez possa ser atribuído ao desenho institucional da Lei da 

OUCAE. Como vistos na Seção 2.1.6, a Lei da OUCAE institui tanto a SP Urbanismo quanto 

o GGOUCAE como órgãos com atividades simultaneamente de gestão e de governança. 

Diante destas superposições, parece natural que a SP Urbanismo tenha despontado como a 

protagonista na administração da OUCAE, dando azo à Exorbitação do Mandato.  

O formato preconizado na lei provavelmente foi inadequado para garantir ao 

GGOUCAE a capacidade efetiva de exercer o “controle geral” da OUCAE, de formular 

planos e projetos urbanísticos etc. Portanto, ao se fazer o balanço dos motivos que levaram à 

situação aparentemente ilegal da Exorbitação do Mandato, talvez a responsabilidade esteja na 

própria Lei e em seu desenho institucional disfuncional. A intenção da Lei da OUCAE pode 

ter sido a de criar um modelo de gestão compartilhada, mas seu desenho fez com que a 

responsabilidade da gestão retornasse à SP Urbanismo e à Prefeitura. O GGOUCAE não tem 

densidade institucional para alterar decisivamente a trajetória da gestão da OUCAE. 

Em conclusão, a Hipótese da Exorbitação do Mandato é suportada pelos achados da 

pesquisa. As causas para este resultado são múltiplas e a pesquisa indica que a configuração 

atual não é somente fruto do desejo dos sujeitos institucionais envolvidos, mas, também,  

fruto de um desenho disfuncional. O fato de que uma instituição importante como a OUCAE 

seja conduzida em um regime normativo informal, e sem a segregação necessária de funções 

de gestão e de governança, é motivo de alerta e indica a necessidade de se reavaliar o seu 

modelo de governança.  

2.2.2. Hipótese da ineficiência econômica do modelo 

A discussão da hipótese de ineficiência econômica da OUCAE está dividida em (i) 

análise do desempenho dos leilões e vendas de CEPACs; (ii) discussão sobre a importância de 

captar recursos na fase inicial da OUC e sobre o Project Finance como possível alternativa de 
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obtenção destes recursos; (iii) análise das expectativas sobre o sucesso da OUCAE e fatores 

de insegurança jurídica, com base em achados das atas de reuniões; e (iv) efeitos da ausência 

de regularização fundiária sobre a OUCAE.  

Em relação aos leilões e vendas de CEPACs, durante a vigência da OUCAE, foram 

vendidos 3.390.999 CEPACs, atingindo arrecadação de R$ 2.946.305.849,00, com ágio 

identificado de R$ 338.918.250,00 em valores históricos. Trata-se de consumo de 90% do 

estoque de CEPACs da OUCAE, de acordo com a Lei da OUCAE em sua redação original, 

vigente à época do último leilão registrado, ou de 76%, considerando a emissão de CEPACs 

liberada pela Lei Municipal nº 16.975/2018. 

A análise das colocações de CEPACs, conforme a “Tabela 3 - Quadro Geral de 

colocações de CEPACs com cálculo de ágio (elaboração própria)”, revela alguns detalhes da 

lógica econômica da OUCAE e de seu grau de sucesso.  

Em primeiro lugar, é notável que, em um universo de 17 leilões de CEPACs, em 

somente dois leilões foi obtido ágio significativo, a saber, no 1º Leilão da 3ª Distribuição, 

com ágio de R$ 650 por CEPAC, e no 1º Leilão da 5ª Distribuição, com ágio de R$ 361 por 

CEPAC. Em três outros leilões foram obtidos ágios de R$ 1; R$ 11 e R$ 5 por CEPAC.  

O fato de que em 12 dos 17 leilões não tenha sido obtido ágio pode ser um indício de 

que não se obteria um resultado financeiramente muito diferente se fosse utilizado o 

mecanismo de outorga onerosa do direito de construir, previsto nos arts. 115 da Lei Municipal 

n° 16.050/2014, que consiste na venda de potencial construtivo adicional com preço fixo. 

Possivelmente isso indique que a OUCAE não foi tão bem sucedida na atração de 

investimentos de modo a se justificar a utilização do instrumento urbanístico.  

Poderia se objetar que o ágio de R$ 338.918.250,00 é significativo. Todavia, esse 

valor corresponde a apenas 11,5% do total arrecadado com vendas de CEPACs e, ao se 

considerar todos os custos administrativos de uma OUC, talvez a vantagem desse modelo não 

seja tão evidente. Segundo a SP Urbanismo, os gastos em valores históricos com taxas de 

administração e “outras despesas” chegam a R$ 260.550.527,58
30

, o que resultaria em um 

saldo de R$ 78.367.722,42. Trata-se de resultado positivo, porém, não muito expressivo
31

.  

Outra constatação importante é que os dois maiores ágios foram obtidos 7 e 11 anos 

após o início da OUCAE. Conforme postulado na Hipótese de Ineficiência Econômica, a 
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 SP Urbanismo. Resumo de Movimentações Financeiras da OUCAE. Disponível em: 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/AGUA_ES

PRAIADA/2021/OUAguaEspraiadaFinanceiroAgo21_Publicacao.pdf>. 
31

 Ressalvamos que não foi objeto da pesquisa a análise de custos e procedimentos administrativos, de modo que 

a constatação sobre custos administrativos e outras despesas limita-se a sua dimensão numérica. 
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venda de CEPACs na fase inicial de uma OUC indica uma possível tendência a frustrar a 

obtenção de ágios. Esse dado corrobora a hipótese de que as vendas de CEPACs em fases 

iniciais de uma OUC são menos eficientes, como ferramenta de recuperação de mais-valias da 

urbanização, do que as vendas da fase posterior, na qual a OUC já recebeu investimentos em 

infraestrutura e passou por regularização fundiária, ou, ao menos, assegurou recursos para 

tornar tais investimentos mais seguros.  

O raciocínio de que seria importante realizar investimentos no início do ciclo de vida 

de uma OUC, no caso da OUCAE é amparado por uma manifestação na RO 07, na qual o 

representante da SP Urbanismo, no contexto da discussão sobre a continuidade da Av. Água 

Espraiada até a R. Pedro Bueno, diz que: 

“O Sr. Prefeito está determinado a fazer a obra, porém a data em que isto 

ocorrerá depende do financiamento. (...) Há uma continuidade da obra e 

financiamento; quanto mais bem sucedida for a realização das obras, maior o 

interesse do setor imobiliário em adquirir CEPACs e, consequentemente, 

haverá maior possibilidades de obter recursos para a finalização das obras” 

(GGOUCAE. Ata da 7ª Reunião Ordinária, p .2). 

No mesmo sentido, na RO 52, o representante da APEOP discute que algumas obras 

tendem a atrair investidores, como é o caso do Monotrilho do Metrô, e que isso poderia 

influenciar o preço de compra de CEPACs em futuros leilões (GGOUCAE. Ata da 52ª 

Reunião Ordinária, p. 9). 

O raciocínio de que é conveniente adiantar investimentos pode esbarrar na seguinte 

questão: como uma OUC poderia prescindir da venda de CEPACs em sua fase inicial se não 

possui dinheiro em caixa para realizar as grandes obras que vão valorizar os CEPACs no 

futuro?  

Uma alternativa seria o adiantamento de recursos orçamentários ou patrimoniais da 

Prefeitura em favor da OUCAE. Nesse sentido, na RO 07, temos a notícia de que a Prefeitura 

realizou um aporte de R$ 24 milhões aos cofres da OUCAE, após a paralisação de obras por 

falta de recursos (GGOUCAE. Ata da 7ª Reunião Ordinária, pp. 1-2.). Essa alternativa se 

mostra plausível diante da redução da relação entre o valor da dívida consolidada líquida 

municipal e a receita corrente líquida, que terminou o ano de 2021 em 25,42%
32

, sendo que a 

Resolução do Senado Federal nº 40/2001 estabelece no inciso II, do art. 3º, que o limite para 
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 Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/rgf_2-dc-3quadr2021_1643409267.pdf>. 
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esta relação é de 120%. Ou seja, há significativa margem fiscal para endividamento, o que 

poderia ampliar os aportes de recursos da Prefeitura em OUCs. 

Uma alternativa seria a OUC obter financiamentos em sentido estrito.  

SANDRONI (2013, p. 05) destaca que a venda de CEPACs é “uma operação 

mercantil, isto é, venda a termo do direito de construir uma determinada quantidade de metros 

quadrados em determinada região, que não provocaria nenhum aumento no endividamento do 

município cujo limite máximo já havia sido alcançado”. Não se trata de uma operação de 

crédito, que a Lei Complementar nº 101/2000 define, no inciso II, do seu art. 29, como 

“compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite 

de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da 

venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, 

inclusive com o uso de derivativos financeiros”
33

. 

É possível dizer que uma OUC nos moldes da OUCAE não se aproveita do acesso ao 

mercado de crédito, muito embora a sua essência seja a realização de grandes obras públicas, 

que normalmente são financiadas com operações de crédito, como em PPPs, empresas 

constituídas especialmente para a realização de projetos urbanos, Zones D´Aménagement 

Concerté etc., conforme discutido por MALERONKA (2010, p. 47 e ss.) e GAIARSA (2010, 

p. 68).  

Dentre as várias possibilidades de se financiar grandes investimentos em 

infraestrutura, destaca-se um instrumento específico - o Project Finance.  

O Project Finance não é objeto de discussão frequente na agenda do planejamento 

urbano, embora seja tema corriqueiro nos setores econômicos em que se realizam PPPs em 

sentido estrito.  

Conforme ZABLITH, o instituto possui a seguinte configuração: 

“Project Finance pode ser definido como uma modalidade especializada de 

financiamento de longo prazo, por meio da qual um empreendedor (sponsor) 

obtém recursos de um financiador (lender) para a realização de 

investimentos em um projeto, no qual os recursos para o repagamento do 

financiamento são oriundos do fluxo de caixa do projeto financiado e as 

                                                 
33

 Nesse sentido, merece atenção que, no Plano Diretor Estratégico de 2002 (Lei Municipal nº 13.430/2002), 

possuía no caput do art. 230 uma disposição que facultava que os CEPACs fossem utilizados “como garantia 

para obtenção de financiamentos”. Trata-se de uma faculdade que pode ser reputada como visionária. 

Atualmente, o atual PDE possui disposição idêntica em seu art. 143. 
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garantias do financiamento são do tipo non-recourse ou limited recourse
34

” 

ZABLITH (2020, p. 90). 

Segundo ASMUS (2019, p. 01), as principais características do Project Finance são: 

(i) com certas exceções, o repagamento dos projetos depende exclusivamente de 

receitas oriundas do projeto, sem a utilização (recourse) do patrimônio do investidor; 

(ii) os projetos não são contabilizados nos balanços patrimoniais do sponsor (ou seja, 

são off-balance sheet); 

(iii) como resultado de (i), o repagamento do financiamento depende do fluxo de caixa 

gerado pelo projeto, o que é alcançado com mecanismos que forçam o pagamento, 

sem formas de compensação (set-off); 

(iv) o projeto é tipicamente blindado por meio da constituição de uma sociedade de 

propósito específico (special purpose vehicle), de modo a isolar patrimônio do sponsor 

dos riscos de crédito do projeto e evitar a contaminação da sociedade de propósito 

específico em caso de falência do sponsor, e, além disso, há intensos controles do 

financiador; e 

(v) os financiadores detêm garantias sobre os ativos do projeto, bem como sobre as 

participações acionárias do investidor no projeto. 

A análise da aplicabilidade do Project Finance a um projeto como uma OUC pode ser 

feita com base na definição de ASMUS, ponderando cada um de seus aspectos.  

Em relação à capacidade de uma OUC gerar fluxos de caixa para pagar seus custos, na 

análise de BIDERMAN, SANDRONI e SMOLKA acerca da Operação Urbana Faria Lima 

argumenta-se que seria possível cobrir integralmente os custos com recursos gerados na 

própria OUC, conforme destacado abaixo: 

“[…] aproximadamente el 80 por ciento del costo del proyecto ya se ha recuperado, 

en combinación con la subasta de los derechos de construcción restantes mediante 

CEPAC y el impacto de la apreciación de la propiedad en los ingresos de tributos 

inmobiliarios actuales, indica que el proyecto no sólo debe pagarse por sí mismo 

sino que realmente genera una plusvalía fiscal para la ciudad en general en los 
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 Segundo MANASSERO (2008, pp. 51-52): “[o] pagamento do financiamento baseado unicamente nos 

recursos gerados pelo empreendimento, ou seja, tendo como garantia unicamente o fluxo de recursos do 

empreendimento, caracteriza a estrutura de Project Finance chamada de non-recourse, que não permite aos 

credores acessar o patrimônio dos acionistas e/ou sponsors do empreendimento. [...] No caso do limited 

recourse, os credores contam com um mix de garantias, formado pelos recursos gerados pelo empreendimento, e 

por outras convencionais, cedidas pelos sponsors e acionistas, tais como: caução de ações, hipoteca, letter of 

credit, cash colateral etc., que permanecem válidas por parte do período de financiamento e que, em conjunto, 

garantem as obrigações do tomador de recursos. Os acionistas podem assumir obrigações de fazer determinados 

atos para garantir o cumprimento das obrigações financeiras, tais como a de capitalizar a empresa do 

empreendimento em determinadas circunstâncias”. 
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siguientes cinco o siete años” BIDERMAN, SANDRONI e SMOLKA (2010, p. 

483). 

A hipótese foi comprovada, pois a Operação Urbana Consorciada Faria Lima tem um 

saldo financeiro de R$ 2.366.913.907 e investimentos a executar de R$ 1.202.311.308
35

. Ou 

seja, é uma OUC superavitária (SP Urbanismo. Apresentação da 51ª Reunião Ordinária do 

Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, 2022).  

Quanto à possibilidade de constituição de um special purpose vehicle, o que podemos 

assumir ser o equivalente de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) no Direito 

brasileiro, ZABLITH (2020, p. 92) evoca o exemplo da OUC Porto Maravilha, no âmbito da 

qual foi constituída a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de 

Janeiro (CDURP), por meio da Lei Complementar Municipal nº 102/2009, possuindo 

separação patrimonial em relação ao Município do Rio de Janeiro. O exemplo concreto, 

portanto, demonstra que é possível juridicamente dotar uma OUC de uma SPE. Isso 

independentemente do desempenho econômico que a CDURP possa ter tido. O ponto é a 

viabilidade de se formular um modelo em que se cria um ente jurídico, capaz de contrair 

direitos e obrigações, e cujo risco de crédito seja incomunicável com o erário.  

O capital de tal SPE, como autorizado no caso da CDURP
36

, poderia ser integralizado 

com CEPACs, e a empresa, então, os utilizaria como garantia para eventuais empréstimos 

contratados. Tal hipótese encontra supedâneo legal no art. 27 da Lei da OUCAE, reproduzido 

a seguir: 

“Art. 27 - A Prefeitura de São Paulo e a Empresa Municipal de Urbanização - 

EMURB ficam autorizadas a oferecer como garantia para financiamentos obtidos para 

a implementação desta Operação Urbana os Certificados de Potencial Adicional de 

Construção”. 

A última característica do Project Finance, nos termos propostos por ASMUS, é a 

participação ativa do financiador no controle do projeto financiado. Segundo ZABLITH 

(2020, p. 96): “A respeito desse ponto, muito depende do modelo de governança proposto na 

lei que autoriza as OUCs”. Entendemos que o financiador poderia ter participação na 
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 Disponível em: 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/FARIA_LI

MA/2022/GGOUCFL_51a_RO_apresentacao_2022_03_08.pdf>. 
36

 § 4º Fica o Poder Executivo autorizado a subscrever e integralizar o capital da CDURP com os seguintes bens 

e direitos, na forma do caput deste artigo: 

IV - Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC, emitidos pelo Município no âmbito da 

Operação Urbana Consorciada pela Lei Complementar citada no caput deste artigo; 

V - outros bens e direitos de titularidade direta ou indireta do Município, inclusive créditos decorrentes de 

obrigações tributárias, recursos federais, estaduais ou de outra forma oriundos de suas participações 

constitucionais, cuja transferência independa de autorização legislativa específica, na forma da lei. 

RIO DE JANEIRO. Lei Complementar nº 102/2009. 
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formulação de estratégias de leilões de CEPACs. Um exemplo seria a modulação da 

quantidade de CEPACs ofertados para evitar que a superoferta desses valores mobiliários 

deprecie seu preço, prejudicando a chance de repagamento do financiador. Outro papel que 

poderia ser desenvolvido pelo financiador seria atuar junto ao GGOUCAE no monitoramento 

da OUCAE. 

Em síntese, e não ignorando as dificuldades inerentes a financiamentos, constata-se 

que, com a sua obtenção, os leilões deixariam de ser a única forma de custear as intervenções 

da OUC, passando estes a servir como meio para repagar financiamentos da própria OUC.  

Não se ignora que, para ter sucesso, tal arranjo precisaria passar no teste do mercado e 

adquirir uma configuração tal que inspirasse confiança de agentes financiadores. Entretanto, 

sob o aspecto jurídico, partindo da premissa de que os CEPACs possuem valor econômico e 

uma natureza jurídica que os habilita a servirem de garantia, nada parece obstar que a 

modelagem econômica de uma OUC se apoie no instituto do Project Finance. 

Concluímos a esse respeito que a obtenção, nas fases iniciais de uma OUC, de 

recursos do Tesouro Municipal ou a obtenção de financiamento (no molde de Project Finance 

ou de outras modalidades) poderia, em tese, ajudar a resolver ao menos dois problemas:  

(i) a disponibilidade de recursos oriundos de empréstimo evitaria que a OUC 

fosse forçada a fazer vendas de CEPACs precocemente no ciclo de valorização 

imobiliária gerada pelos investimentos da própria OUC;  

(ii) com investimentos significativos sendo realizados nos anos iniciais da OUC, 

presumimos que maior infraestrutura e regularização fundiária tenderiam a 

atrair investimentos imobiliários, o que, por sua vez, aumentaria a demanda 

real e a expectativa de demanda futura por CEPACs, possibilitando a 

colocação no mercado de CEPACs com maiores ágios, o que, por sua vez, 

permitiria novos investimentos. Ou seja, isso geraria um círculo virtuoso de 

investimentos desde o primeiro momento da OUC e manteria, desde o início, a 

expectativa de valorização constante de CEPACs. 

Observando as atas de reunião do GGOUCAE, notamos que a expectativa de 

valorização constante de CEPACs e a assunção de que desta valorização pode depender o 

sucesso da OUCAE foi registrada em mais de uma ocasião.  

Como exemplo, destacamos ocasião em que representante da SP Urbanismo afirma 

explicitamente, nos primórdios da OUCAE, que, para atender às necessidades de Habitações 
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de Interesse Social no território da OUCAE, seria necessário que os CEPACs se valorizassem 

(GGOUCAE. Ata da 4ª Reunião Ordinária, p. 3).  

A premissa da valorização constante de CEPACs também seria fundamental para a 

concretização da estratégia de venda de CEPACs para fundos de pensão, conforme discutido 

na RO 02 pelo representante de EMURB (GGOUCAE. Ata da 2ª Reunião Ordinária, p.2). 

Isso porque se trata de um tipo de investidor que não atua diretamente no mercado imobiliário 

e que só pode se beneficiar de CEPACs como objeto de especulação no mercado secundário. 

Retornando à questão da ordem entre investimentos e venda de CEPACs, pode ser 

associado também um problema do ponto de vista urbanístico. Na RO 30, o representante do 

SECOVI aponta um descompasso entre o adensamento da região e a criação de infraestrutura 

(GGOUCAE. Ata da 30ª Reunião Ordinária, p. 6). Tal constatação corrobora a hipótese de 

que as obras de infraestrutura deveriam ser realizadas anteriormente ao adensamento urbano, 

não apenas por razões puramente econômicas, mas, também, urbanísticas. A esse respeito, na 

RO 48, a representante da FAU-USP postula que é impossível modular o aumento da 

infraestrutura e do adensamento, dado que a vinculação de CEPACs ocorre por iniciativa dos 

privados e que as obras possuem um ritmo próprio (GGOUCAE. Ata da 48ª Reunião 

Ordinária, p. 11). Pode-se inferir que problemas de natureza urbanística sejam fator 

detrimental sobre a atração de investimentos imobiliários. 

De outra banda, cogita-se que a expectativa de sucesso ou insucesso de uma OUC 

tende a ser influenciada pela diferença entre as expectativas de entradas financeiras com 

vendas de CEPACs em relação ao montante de recursos necessários para a conclusão do 

Programa de Intervenções. Se o primeiro valor for menor que o segundo, surge a expectativa 

racional de que o Programa de Intervenções não será completado com recursos da própria 

OUC, o que seria um mau sinal para o mercado de CEPACs enquanto investimento financeiro 

e imobiliário. Isso porque haveria menor demanda do setor imobiliário em decorrência da 

inexecução do Programa de Intervenções.  

Tome-se como exemplo o quadro da OUCAE até fevereiro de 2022: o total de 

recursos disponíveis em caixa era de R$ 57.162.163,00 e o de investimentos previstos era da 

ordem de R$ 4.775.076.574,00 (GGOUCAE. Apresentação da 62ª Reunião Ordinária.). 

Considerando que o total de CEPACs disponíveis para leilão é de 1.100.000
37

 e se assumido 

                                                 
37

 Disponível em: 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/AGUA_ES

PRAIADA/2021/Relatorio_CEPAC/Relat%C3%B3rioCEPAC_%20AguaEspraiada2tri2021_CVM_PMSP_SPU

rbanismo.pdf>. 
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que todos os CEPACs restantes sejam vendidos pelo preço mínimo da 6ª Distribuição de 

CEPACS
38

, resultaria uma arrecadação total de R$ 1.410.200.000,00. Nesse cenário, o 

resultado seria um déficit de R$ 3.364.876.574,00. Conclui-se que, mesmo com a venda de 

todos os CEPACs disponíveis de acordo com os preços mínimos da 6ª Distribuição a OUCAE 

seria deficitária, exceto se os leilões tivessem ágios superiores a 100% sobre esse preço 

mínimo. 

Constatou-se que, em diversas reuniões, foi registrada a percepção entre os membros 

do GGOUCAE da insuficiência da arrecadação prevista com a venda de CEPACs para custear 

o Programa de Intervenções. Na RO 23, em 22/09/2011, o Chefe de Gabinete da SP 

Urbanismo informa que a estimativa do déficit de arrecadação montava a R$ 

1.960.264.721,53 (GGOUCAE. Ata da 23ª Reunião Ordinária, pp. 3-4). Essa discussão vai se 

tornando cada vez mais frequente conforme avança o tempo e se firma a constatação de que a 

previsão de arrecadação com a venda de CEPACs não seria suficiente para executar todo o 

Programa de Intervenções da OUCAE.  

Na RO 26, por exemplo, o representante da APEOP sugere a emissão de fato relevante 

visando informar o mercado sobre a insuficiência da previsão de arrecadação de CEPACs em 

face do Programa de Intervenções (GGOUCAE. Ata da 26ª Reunião Ordinária, p. 4). Vale  

nova referência à RO 35, época na qual o estoque disponível de CEPACs estava praticamente 

esgotado, em que representante do SECOVI faz o seguinte balanço geral da OUCAE:  

“Estamos dentro de um quadro de operação urbana que surgiu sem projeto 

urbanístico. Foram definidos os CEPACs e o estoque. O projeto foi mudado ao 

longo do tempo. O primeiro projeto do arquiteto Botti não tinha vias locais. O 

projeto do arquiteto Paulo Bastos fez as vias locais, mas não tinha os túneis. A 

prefeitura fez convênio para ajudar a Cia. do Metrô a implantar o Monotrilho - 

Linha 17 Ouro. (...)Não há mais metragem adicional de construção, não temos como 

vender CEPACs, portanto vai faltar dinheiro para implantar todas as obras” 

(GGOUCAE. Ata da 35ª Reunião Ordinária. P. 5) (grifamos). 

Na RO 37, aborda-se novamente a ausência de recursos para cumprir o Programa de 

Intervenções e registra-se a necessidade de mudança na Lei da OUCAE para permitir uma 

ampliação do estoque de potencial adicional de construção, partindo de 3.750.000 m² até o 

teto previsto no EIA-RIMA, ou seja, 4.850.000 m², a fim de fazer frente aos investimentos 

previstos (GGOUCAE. Ata da 37ª Reunião Ordinária, pp 5-6). 

                                                 
38

 O valor constante do prospecto da 6ª Distribuição de CEPACs é de R$ 1.282,00. Disponível em: 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/AGUA_ES

PRAIADA/2020/Leilao_CEPAC/08_12_2020/SUPLEMENTO_OUCAE_FINAL.pdf>. 
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Na RO 50, a representante da FAU-USP aventa a necessidade de mencionar nos 

futuros prospectos de venda de CEPACs que não haveria recursos para a execução do 

Programa de Intervenções e que isso poderia frustrar as expectativas de potenciais adquirentes 

de CEPACs (GGOUCAE. Ata da 50ª Reunião Ordinária, p. 7). 

Apesar dos receios de déficit da OUCAE, conforme demonstrado acima, nem o 

GGOUCAE nem a SP Urbanismo chegaram a emitir fato relevante a esse respeito.  

Sobre esse evidente descompasso, é difícil negar que se trate de fator de insegurança 

quanto à perspectiva de conclusão efetiva do Programa de Intervenções. Supõe-se que isso 

seja fator deletério para a perspectiva de valorização imobiliária da região e, 

consequentemente, para a demanda por CEPACs.  

Existem outros fatores de insegurança jurídica que perpassam as discussões do 

GGOUCAE. 

Como já aventado no item 2.2.1, o tema da falta de transparência vem à tona na RO 

22, quando o representante do SECOVI indica falta de informações sobre a relação das 

intervenções em vias locais em face das obras do Monotrilho. Ressalta, ainda, que o setor 

imobiliário precisa conhecer os projetos para se planejar (GGOUCAE. Ata da 22ª Reunião 

Ordinária, p. 6). Aqui, se constata a vocalização do representante do setor imobiliário, do que 

se conclui que a ausência de transparência prejudica a atratividade do território da OUCAE 

para investimentos imobiliários. 

Outro fator de insegurança para o comprador de CEPACs, interessado em utilizar os 

direitos subjacentes aos títulos em um determinado Setor da OUCAE, é o risco consistente de 

esgotamento do potencial daquele Setor antes que ele possa vincular seus CEPACs. Essa 

situação deixaria como alternativas a venda do CEPAC no mercado secundário, 

possivelmente sem liquidez, ou o uso dos CEPACs em outro Setor. Esse fator de risco foi 

reconhecido na RO 15, quando o representante do SECOVI alerta para o iminente 

esgotamento de estoque de potencial construtivo não residencial no Setor Berrini 

(GGOUCAE. Ata da 15ª Reunião Ordinária, p. 4). Analogamente, na RO 28, o representante 

do SECOVI alerta para o fato de que o fim iminente dos estoques poderia surpreender o setor 

imobiliário com interesses em investir no Setor Berrini e diz que “muitos incorporadores 

estão prospectando terrenos, sem dar a devida atenção ao fato de que os estoques estão 

acabando” (GGOUCAE. Ata da 28ª Reunião Ordinária, p. 2). A ausência de transparência a 

esse respeito pode representar um fator de risco para os investidores. 
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Na RO 42, entra em cena mais um fator de insegurança jurídica para a realização das 

obras. Os conselheiros abordam o Decreto nº 57.380, de 13 de outubro de 2016, a Portaria da 

Secretaria de Finanças nº 279, de 14 de outubro de 2016, e a Portaria da Secretaria de Fazenda 

nº 28, de 31 de janeiro de 2017, que tratam da desvinculação de receitas financeiras no 

Município de São Paulo (GGOUCAE. Ata da 42ª Reunião Ordinária, p. 2 e ss.). Trata-se de 

normas que permitem que uma parcela das rendas financeiras dos recursos depositados em 

contas de fundos públicos, inclusive de depósitos em contas da OUCAE, seja utilizada para o 

pagamento de obrigações da Prefeitura. Ou seja, tais normas permitem que valores destinados 

à consecução de finalidades específicas sejam utilizados para suprir necessidades de curto 

prazo do Tesouro Municipal. Na prática, essa regra pode prejudicar a confiança de potenciais 

investidores em CEPACs, pois não há garantia de que, no futuro, não sejam criadas formas de 

desvinculação dos recursos que deveriam custear as operações urbanas. Em valores de agosto 

de 2021, o total de recursos retirados da OUCAE a título de desvinculação de receitas é de R$ 

45.300.273,47
39

. 

Na RO 46, os conselheiros discutem os riscos econômicos na concepção das operações 

urbanas. São citados como exemplos o subdimensionamento de terrenos a serem 

desapropriados e a necessidade de pagamento de auxílios-aluguel, e reclamam que tais fatores 

deveriam ser considerados quando da formulação de outras operações urbanas (GGOUCAE. 

Ata da 46ª Reunião Ordinária, p. 4).  

As RE 2 e 3, além da RO 47, são plasmadas pela discussão acerca do Projeto de Lei nº 

722/2015, que viria a revisar a Lei da OUCAE, convertendo-se na Lei nº 16.975/2018. Em 

jogo, estava a inclusão de um artigo que previa um mecanismo de encerramento da Operação 

Urbana Consorciada por setores
40

. O Representante do IAB entende que tal mecanismo 

poderia prejudicar especialmente o Setor Jabaquara, dado que, encerrando-se a OUCAE nos 

setores mais dinâmicos, as outorgas onerosas de qualquer adensamento adicional seriam 

                                                 
39

 SP Urbanismo. Resumo de Movimentações Financeiras da OUCAE. Disponível em: 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/AGUA_ES

PRAIADA/2021/OUAguaEspraiadaFinanceiroAgo21_Publicacao.pdf>. 
40

 A minuta do artigo a ser incluído na Lei da OUCAE tinha a seguinte redação: 

“Art. XX. A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada será considerada encerrada quando ocorrer, 

cumulativamente, o esgotamento do estoque de potencial adicional de construção previsto nesta lei e a execução 

integral de seu Programa de Intervenções. 

§ 1º ‐ Esgotados os estoques de potencial adicional de construção em cada um dos setores da Operação Urbana 

Consorciada Água espraiada, ainda sem a execução integral de seu Programa de Intervenções, os 

empreendimentos poderão utilizar‐se, nos setores cujos estoques de potencial adicional de construção estejam 

esgotados, do potencial construtivo adicional outorgado onerosamente, mediante contrapartida financeira, 

previsto na Lei 16.050/2014, até os limites previstos no Quadro 3 da Lei 16.402/2016, para as respectivas zonas 

de uso, mantendo‐se no entanto, os demais parâmetros urbanísticos previstos na Lei 13.260/2001”. 
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destinadas ao Fundo Municipal de Urbanização – FUNDURB, e não mais aos cofres da 

OUCAE (GGOUCAE. Ata da 47ª Reunião Ordinária, p. 9). Posteriormente, na mesma 

reunião, deliberou o GGOUCAE pela exclusão do artigo que previa tal conclusão por setores, 

saindo derrotada a proposta da SP Urbanismo e do SECOVI.  

Tratou-se de ocasião em que a intervenção de um membro da sociedade civil procurou 

preservar a lógica redistributiva da OUCAE. Todavia, ao impedir que os setores com estoque 

de potencial adicional de construção passassem a ser regidos pela legislação urbanística 

ordinária, o GGOUCAE tirou da Municipalidade possíveis receitas oriundas da outorga 

onerosa do direito de construir, além de, em termos práticos, potencialmente congelar o 

adensamento dos setores com potencial esgotado até o fim da OUCAE, o que possui data 

incerta. 

Por outro lado, ao impedir o encerramento da OUCAE por setores, o GGOUCAE 

evitou o agravamento de fenômeno mencionado na RO 54, que é a diferença entre os preços 

dos CEPACs em face da Outorga Onerosa do Direito de Construir (“OODC”) cobrado em 

Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, cujo preço seria muito menor do que os 

CEPACs (GGOUCAE. Ata da 54ª Reunião Ordinária, p. 12). Vale destacar que, segundo 

MALERONKA, “o valor médio do metro quadrado adicional arrecadado por meio da OODC 

corresponde a cerca de 80% do valor médio de metro quadrado na operação urbana mais 

barata, no caso a OUC Água Branca” (2010, p. 107). De fato, se o valor da OODC em locais 

próximos ao território da OUCAE é significativamente menor do que o preço dos CEPACs, 

surge um incentivo predatório para deslocar intenções de investimento para fora do território 

da OUCAE. Possível solução para o impasse seria permitir a conclusão da OUCAE por 

setores, porém, estabelecendo que o preço da Outorga Onerosa do Direito de Construir, nestes 

setores, não poderia ser inferior ao preço da venda dos CEPACs no leilão imediatamente 

anterior.  

Um ponto importante na discussão sobre a atratividade para a compra de CEPACs é a 

presença de áreas dentro do território de uma OUCAE que, por alguma razão, não despertem 

interesse do mercado imobiliário ou não sejam apropriáveis pelo processo de produção 

imobiliária. Tal questão ganha relevo diante do fato de que, 20 anos após o início da OUCAE, 

no Setor Jabaquara tenham sido consumidos apenas 7.709,85 m² do potencial adicional de 

construção, de um estoque total de 250.000 m². Nesse Setor, o percentual de consumo do 

estoque de potencial adicional de construção é de aproximadamente 3%, enquanto o da 

OUCAE como um todo, incluindo o Jabaquara, está atualmente em 76%. 
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Na RO 41 existe o seguinte registro de manifestação de um representante dos 

moradores de favela:  

“Destaca a falta de interesse junto ao Setor Jabaquara e o relaciona diretamente a falta 

de produção habitacional e manutenção das áreas de favelamento na região.” 

(GGOUCAE. Ata da 41ª Reunião Ordinária. P.4).  

A esse respeito, pode-se evocar a reflexão de DE SOTO (2020, p. 21). Sua tese 

principal no livro Mistery of Capital é a de que os países mais pobres, e as pessoas pobres 

desses países, já possuem ativos necessários para sobreviver. Todavia, esses ativos não são 

reconhecidos na economia formal e, por isso, não seriam capital. Esse fenômeno é o que ele 

chama de capital morto. Ao discutir as favelas brasileiras, DE SOTO indica que, para os mais 

pobres, a única alternativa é viver e trabalhar do lado de fora da “lei oficial” e usar 

mecanismos informais para proteger e mobilizar os seus ativos.  

A estimativa do autor sobre a dimensão do capital morto no mundo, em valores do ano 

2000, é de aproximadamente US$ 9,3 trilhões. Ele argumenta que tais ativos poderiam gerar 

muito mais benefícios se convertidos em capital propriamente dito, por exemplo, servindo 

como garantias financeiras (DE SOTO, 2020, p. 35). O autor afirma que capital não é o 

acúmulo de ativos, mas o potencial destes ativos para gerar novas formas produtivas (DE 

SOTO 2020, p.42).  

O direito de propriedade seria a chave para levar o capital morto a se transformar em 

capital por: (a) “fixar” o potencial econômico dos ativos; (b) integrar informação em um 

sistema único de representação formal; (c) tornar as pessoas independentes de arranjos 

informais e responsáveis pelos seus bens; (d) tornar ativos em bens fungíveis; (e) formar redes 

entre pessoas, a partir da troca de bens; e (f) proteger transações (SOTO, 2020, pp. 42-62). 

Seguindo essa linha de raciocínio, o Setor Jabaquara, que proporcionalmente é o que 

mais possui favelas e sub-habitações no território da OUCAE, seria aquele com mais capital 

morto. Isso porque um imóvel sem título de propriedade formal ou ocupado ilegalmente não 

pode ser objeto de incorporação imobiliária na economia formal. Da mesma forma, os 

imóveis irregulares não podem ser beneficiados com aumento de potencial construtivo por 

meio da conversão de CEPACs. 

Além disso, reconhecidamente, a presença de favelas deprecia os imóveis do seu 

entorno. O Centro de Apoio aos Juízes das Varas da Fazenda Pública - CAJUFA adota, em 

suas “Normas para Avaliações de Imóveis na Capital”, o seguinte critério: 

“5.6.1.1. No caso de terreno ocupado por favela, em que a ocupação se limita ao 

imóvel avaliado, estando o seu entorno livre e desimpedido desta ocupação 
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irregular, o valor de mercado deste terreno, considerando-o sem a invasão (valor 

pleno), deverá ser depreciado em no mínimo 50% (cinquenta por cento). 

5.6.1.2. No caso de terreno ocupado por favela, em que a ocupação se estenda a 

outros imóveis circunvizinhos, ou seja, o seu entorno também está ocupado, o valor 

de mercado deste terreno, considerando-o sem a invasão, deverá ser depreciado em 

no mínimo 80% (oitenta por cento) 

(...) 

5.6.1.4. No caso de terrenos circumvizinhos à favela, a faixa circunvizinha deverá 

ser igual a 200m (duzentos metros), contados a partir da divisa do terreno limítrofe. 

Para os imóveis inseridos nesta faixa, deverá ser aplicado um fator depreciativo 

linear, iniciando-se no índice indicado abaixo e finalizando-se com o fator igual a 

‘1,0000’: 

 Inicialmente igual a ‘0,6667’, para circunvizinhança de favela caracterizada 

no item ‘5.6.1.1.’. 

 Inicialmente igual a ‘0,3333’, para circunvizinhança de favela caracterizada 

no item ‘5.6.1.2’.” 

 (ESTADO DE SÃO PAULO. Centro de Apoio aos Juízes das Varas da Fazenda 

Pública – CAJUFA. 2019, pp. 27-28). 

Esse efeito desvalorizador da presença significativa de favelas em uma porção do 

território da OUCAE prejudica a lógica econômica da OUCAE, pois tais áreas não 

contribuem para o aumento da demanda de CEPACs e podem ser consideradas um peso 

morto para fins de recuperação de mais-valias urbanísticas. Não se quer dizer, com isso, que 

tais áreas não devam receber investimentos custeados pela OUCAE, pelo contrário.  

Se, do ponto de vista da lógica econômica de uma OUC, a ausência de regularização 

fundiária e a presença de favelas tornam as respectivas parcelas do território menos atrativas, 

a Administração Pública deveria atuar no sentido de garantir, no mínimo, que tais áreas 

pudessem ser objeto de apropriação no circuito imobiliário por meio da titulação da 

propriedade dos imóveis. 

É possível especular o que teria acontecido se o Setor Jabaquara tivesse recebido 

investimentos em regularização fundiária nas fases iniciais da OUCAE. Possivelmente, o 

estoque de potencial adicional de construção disponibilizado teria sido objeto de demanda 

pelo mercado imobiliário, representando um aumento marginal da demanda por  CEPACs, o 

que geraria a obtenção de ágios maiores nos leilões.  
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Em suma, a ausência de investimentos em regularização fundiária é um fator que 

contribui decisivamente para reduzir marginalmente o desempenho econômico da OUCAE, o 

que pode ser generalizado para a categoria das OUCs.  

Conclui-se que os fatos apresentados sugerem que a Hipótese de Ineficiência 

Econômica está correta no que tange ao capital morto, à existência de favelas no território da 

OUCAE e à falta de regularização fundiária, sendo, estes, fatores prejudiciais à atratividade 

de CEPACs.  

Já em relação à necessidade de realização de investimentos em fases precoces da 

OUCAE, o desempenho fraco dos leilões no início da operação, bem como o consumo da 

maior parte do estoque de potencial adicional de construção sem que se vislumbre a conclusão 

do Programa de Intervenções, também são fatos que parecem dar suporte à Hipótese de 

Ineficiência Econômica. Isso sugere a utilidade de instrumentos jurídico-econômicos de 

financiamento, como o Project Finance, que viabilizariam investimentos na fase inicial de 

OUCs. Tais investimentos poderiam se dar, inclusive, em programas habitacionais e de 

regularização fundiária, conforme a legislação aplicável.  

Adicionalmente, identificou-se in concreto que também são fatores prejudiciais para o 

sucesso da OUCAE a falta de transparência sobre as intervenções e as perspectivas 

econômicas da OUCAE, a baixa clareza sobre regras de consumo de estoques construtivos e a 

desvinculação de receitas por parte da Prefeitura. 

2.2.3. Hipótese do baixo grau de coordenação entre esferas federativas 

A discussão sobre a hipótese do baixo grau de coordenação entre esferas federativas 

(“Hipótese da Baixa Coordenação”) está dividida em partes sobre (i) o Metrô; (ii) o setor de 

Habitação e (iii) um parágrafo sobre o setor de saneamento básico.  

As atas de reunião do GGOUCAE deixam transparecer que, em muitas ocasiões, o 

diálogo com o Metrô se revelou truncado ou mesmo inexistente, dificultando o avanço do 

Programa de Intervenções e falhando em evitar o surgimento de dificuldades adicionais. 

A principal questão identificada são as obras do Monotrilho da Linha 17-Ouro. Na RO 

16, menciona-se, pela primeira vez, o projeto do Monotrilho, como uma demanda, 

apresentada pelo governo federal e incorporada pelo governo do Estado de São Paulo, por um 

“Metrô Leve” para o “evento Copa do Mundo” (GGOUCAE. Ata da 16ª Reunião Ordinária, 

p. 4 e ss). Na RO 20, o representante da APEOP diz que “não existe uma interação entre as 

instâncias de governo e que terrenos onde já houve vinculação de CEPAC(s) estão sendo 

cogitados para desapropriação para implantação da linha do Metrô, causando insegurança 
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àqueles que pretendem investir em empreendimentos na região” (GGOUCAE. Ata da 20ª 

Reunião Ordinária, p. 6). Ou seja, se vislumbra a ocorrência de erros de coordenação entre as 

esferas federativas. 

Na RO 23, é dada anuência formal às obras do Monotrilho, o que culminaria na 

autorização de repasses de R$ 500 milhões de recursos da OUCAE para o Metrô. Isso ocorre 

sem contrapartidas no sentido de se obrigar o Metrô ou o governo do Estado a participarem 

das reuniões do GGOUCAE e sem definição de alguma forma específica de prestação de 

contas (GGOUCAE. Ata da 23ª Reunião Ordinária, p. 6). 

Na RO 28, o representante da APEOP questiona quem vai fiscalizar a utilização do 

dinheiro repassado ao Metrô e reclama que as obras do Monotrilho prejudicam a 

implementação da OUCAE, pois, em sua opinião, não respeitariam as diretrizes dos projetos, 

além de desapropriar terrenos que já possuem CEPACs vinculados (GGOUCAE. Ata da 28ª 

Reunião Ordinária, p. 3).  

O retorno da questão da desapropriação de terrenos em que já há CEPACs vinculados 

mostra que há descasamento entre o planejamento da OUCAE e as obras do Metrô, o que 

resulta em custos adicionais para o setor público, pois terrenos com CEPACs vinculados 

tendem a ser mais caros, além da criação de custos administrativos para a desvinculação dos 

CEPACs dos referidos imóveis.  

A insatisfação do setor imobiliário com a obra do Metrô chega a tal ponto que, na RO 

30, o representante do SECOVI sugere que os recursos repassados pela OUCAE para o 

Monotrilho deveriam ser devolvidos (GGOUCAE. Ata da 30ª Reunião Ordinária, p. 4).  

A dificuldade de diálogo com o Metrô pode ser expressada pela fala do representante 

de moradores de favelas, na RO 36, que diz que estaria tentando havia mais de seis meses 

uma reunião com o Metrô, sem sucesso (GGOUCAE. Ata da 36ª Reunião Ordinária, p. 4) . 

Depreende-se das atas que o diálogo, quando ocorre, se dá no nível burocrático, sem a 

participação direta do GGOUCAE. Ressalve-se que, em ocasiões, o Metrô fez apresentações 

ao GGOUCAE, mas apenas com caráter expositivo ou para solicitar recursos, como na RO 

23, já discutida acima, e a RE 05. Nesta última reunião, o GGOUCAE foi informado de que 

houve uma reunião técnica entre as equipes do Metrô e da SP Urbanismo, relativas à 

retomada das obras da Linha 17-Ouro, previamente à renovação do convênio entre as duas 

empresas, após o que se faria o planejamento das obras e desapropriações (GGOUCAE. Ata 

da 5ª Reunião Extraordinária, p. 13). 

No âmbito da Habitação, um dos pontos nevrálgicos do Programa de Intervenções da 

OUCAE, a competência para atuação de Estado e Município é concorrente. Em função disso, 
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espera-se que haja a soma de esforços entre as duas esferas federativas, mediante efetiva 

coordenação de ações e investimentos.  

Nesse sentido, questão identificada nas atas do GGOUCAE é o uso potencial de 

imóveis do Estado de São Paulo para o assentamento de famílias em Habitações de Interesse 

Social. A Figura 2 é representantiva do imbricamento entre terrenos de propriedade da 

Municipalidade e do Estado em uma área objeto de projeto de HIS. 

 

Figura 2 - Mapa da titularidade de imóveis para construção de Habitações de Interesse Social para moradores 

da Favela do Jardim Edith
41

 

 

Na RO 05, o representante dos moradores de favela sugere o convite de representante 

do Departamento de Estradas e Rodagem – DER, órgão estadual, uma vez que muitos dos 

terrenos ocupados por favela são de propriedade deste órgão (GGOUCAE. Ata da 5ª Reunião 

Ordinária. P. 2).  

Na RO 7, consta que a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 

(COHAB-SP) estava à procura de imóveis para assentar famílias (GGOUCAE. Ata da 7ª 

Reunião Ordinária, p. 2), ao mesmo tempo que imóveis do DER estavam ocupados com 

moradias irregulares.  

                                                 
41

Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/arquivos/oua

e/ouae_apresentacao_17_roggouae09jul.pdf>. 
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Na RO 16, se informa que o DER e a Prefeitura estariam em tratativas para que os 

imóveis do DER fossem cedidos à Prefeitura, a título de permissão de uso (GGOUCAE. Ata 

da 16ª Reunião Ordinária, p. 3), discussão que estava se desenvolvendo somente quatro anos 

após o início da OUCAE. Não foi identificada na pesquisa a efetiva transferência da 

titularidade destes imóveis do DER para fins de política habitacional, o que impede que a 

propriedade formal das unidades habitacionais seja transferida aos particulares beneficiários 

do programa de moradia.  

Pode-se especular que, se o governo do Estado de São Paulo possuísse assento 

permanente no GGOUCAE, poderia haver maior coordenação para a utilização dos referidos 

imóveis e menor tempo para sua disponibilização para o assentamento definitivo de famílias. 

Outro ponto de dificuldade da OUCAE, relacionado ao setor de habitação, diz respeito 

ao cadastramento de famílias em situação de habitação subnormal. Considerando tratar-se de 

tema de competência comum, tal necessidade poderia ser enfrentada em conjunto pelas 

esferas municipal e estadual. 

Em esclarecimento durante a RO 07, a representante da COHAB, empresa municipal, 

informa que, até aquele momento, não havia um mapeamento completo das famílias a serem 

contempladas com Habitações de Interesse Social (GGOUCAE. Ata da 7ª Reunião Ordinária, 

p.2). Conforme informado, isso geraria potencial impacto sobre o ritmo de execução de obras 

e concessão de Auxílio-Aluguel. Na RO 08, foi reforçada a ausência de cadastro 

(GGOUCAE. Ata da 8ª Reunião Ordinária, p. 1). 

Na mesma RO 08, o representante de SP Urbanismo menciona a realização de parceria 

entre a CDHU, empresa pública do Estado de São Paulo, e a Secretaria Municipal de 

Habitação e COHAB, para o reassentamento de famílias moradoras de favela (GGOUCAE. 

Ata da 8ª Reunião Ordinária, p. 1). O tema volta à tona em diversas reuniões, como a RO 10 

(GGOUCAE. Ata da 10ª Reunião Ordinária, p. 1). 

Tal parceria é uma resposta efetiva à necessidade de coordenação de esforços entre as 

duas esferas federativas na questão habitacional. Com efeito, ela mostra a existência de algum 

nível de governança interfederativa entre Município e Estado, surgido após a criação da 

OUCAE. Todavia, a parceria não se vincula institucionalmente à OUCAE e não se sujeita 

formalmente a seus mecanismos de governança.  

Outro aspecto da ausência de efetiva governança multinível diz respeito ao 

financiamento da Habitação. Na RO 30, o representante da Secretaria Municipal de Habitação 

sugere que, para suprir a necessidade de recursos para a construção de Habitações de Interesse 

Social, deveria-se buscar a realização de parcerias com programas habitacionais dos governos 
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federal (Minha Casa, Minha Vida), estadual (Casa Paulista) e municipal (Casa Paulistana) 

(GGOUCAE. Ata da 30ª Reunião Ordinária, pp. 2-3). Ou seja, o Município vê possibilidades 

de obtenção de recursos em diversas instâncias. 

A questão do saneamento básico é uma terceira frente em que a OUCAE faz uma 

interface com o governo do Estado. Na RO 32, o representante da SP OBRAS menciona a 

intenção de se realizar obras conjuntas com a SABESP em um coletor-tronco de água, com o 

valor estimado de R$ 50 milhões (GGOUCAE. Ata da 32ª Reunião Ordinária, p. 5). O aporte 

de dinheiro para esta obra foi aprovado pelo GGOUCAE na RO 37 (GGOUCAE. Ata da 37ª 

Reunião Ordinária, p. 7).  

A partir dos achados, é possível perceber que, nos três setores discutidos, já existe 

algum grau de coordenação entre a Prefeitura de São Paulo e o Estado de São Paulo. Essa 

relação se estabelece de forma direta entre as burocracias e só depois se torna pública e objeto 

de discussão do GGOUCAE, como fato consumado. Eventualmente, há a presença de 

membros de órgãos estaduais nas reuniões do GGOUCAE, mas isso não significa uma atitude 

de responsividade às demandas dos membros do Grupo de Gestão, pois há reclamações de 

falta de atendimento das mesmas.  

Conclui-se que a Hipótese do Baixo Grau de Coordenação não foi suficientemente 

evidenciada a fim de se concluir de forma categórica que não existe boa coordenação entre o 

Município e o Estado de São Paulo nas frentes observadas, pois nas atas de reunião do 

GGOUCAE foram encontrados indícios no sentido da existência de coordenação 

interfederativa. Todavia, é possível afirmar que o Estado de São Paulo não possui boa 

coordenação com o GGOUCAE e em relação ao Programa de Intervenções, a despeito do fato 

que haja impactos importantes de atividades do Estado sobre o território da OUCAE.  
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CONCLUSÃO 

Esta pesquisa procurou analisar o modelo de governança da OUCAE de forma crítica, 

de modo a tornar mais evidentes o seu funcionamento, suas virtudes e falhas, rompendo o 

distanciamento da pesquisa dogmática e doutrinária, adentrando o universo das observações 

empíricas. Nessa jornada, foi possível discutir três problemas estruturais objeto das hipóteses 

acerca do modelo de governança da OUCAE, os quais não são solucionáveis de forma 

simples: (i) a adequação do mandato legal dos órgãos de gestão e governança da OUCAE, (ii) 

a suficiência da estrutura de incentivos e de governança para garantir a obtenção de recursos 

para investimentos e (iii) a existência e suficiência das formas de coordenação interfederativa, 

por meio da governança multinível. 

A seguir, são feitas considerações sobre as hipóteses levantadas e algumas de suas 

consequências e prescrições a partir do material analisado. 

Os achados da pesquisa servem de evidência de suporte à Hipótese da Exorbitação do 

Mandato. De fato, fatores como a ausência de projetos básicos e cronograma de intervenções 

urbanísticas, a ampliação descontrolada do Programa de Intervenções e a complexidade da 

gestão de uma OUC, dentre outros, contribuíram para que a gestão da OUCAE fosse exercida 

pela SP Urbanismo, e não pelo GGOUCAE, violando o preconizado na Lei da OUCAE. 

Reforçando a Hipótese da Exorbitação do Mandato, a pesquisa revelou a percepção dos 

conselheiros do GGOUCAE quanto à falta de transparência por parte da SP Urbanismo. 

Constatou-se que existem invasões efetivas e tentadas sobre a competência do GGOUCAE e, 

por outro lado, uma postura de permissividade da maior parte dos atores institucionais em 

relação ao quadro que se estabeleceu.  

Conclui-se que a confusão de papéis pode ser atribuída não só a fatores da dinâmica da 

administração da OUCAE, mas também à própria lei que a instituiu, por atribuir funções de 

governança e de gestão tanto à SP Urbanismo quanto ao GGOUCAE. Ou seja, a Exorbitação 

do Mandato surge por razões diversas. 

Tudo isso a leva a crer, sem juízo de valor, que o real centro decisório da OUCAE não 

é o GGOUCAE, e, sim, o governo municipal, de modo que a gestão participativa almejada 

pela legislação não é atingida de forma plena. É importante destacar que o GGOUCAE não 

possuiria a capacidade institucional para exercer o conjunto das atividades de gestão, em 

especial a função de planejamento, tal qual preconizado legislativamente. Por outro lado, as 

funções de governança estão efetivamente concentradas no GGOUCAE, mas resta evidente   

que não são exercidas de forma plena.  
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Diante desse quadro, um avanço importante para a OUCAE seria a concessão de um 

mandato claro e realista a seus órgãos decisórios.  

O principal aspecto dessa mudança seria a atualização da Lei da OUCAE, para 

encerrar a inadequação do mandato da SP Urbanismo. Isso seria possível delegando 

efetivamente para a empresa a função de planejamento da operação urbana, envolvendo, 

então, concreta formulação de planos e projetos urbanísticos. Não se vislumbra outra forma 

economicamente viável de alterar o fenômeno da Exorbitação do Mandato, pois, do contrário, 

o GGOUCAE precisaria ser dotado de recursos humanos e materiais que hoje só existem na 

empresa. Ou seja, é melhor legitimar o que já ocorre, pois implantar o modelo preconizado 

pela Lei da OUCAE seria tarefa complexa e custosa e, por isso mesmo, inoportuna e 

inconveniente. Conforme discutido, o Contrato Social da empresa já está adequado para o 

exercício das atividades de planejamento e execução das operações urbanas consorciadas. 

Em contrapartida, o papel do GGOUCAE também poderia ser mais bem definido e 

ampliado para outras dimensões. No campo da gestão, o GGOUCAE poderia deixar de ter a 

função de formulação de planos e projetos urbanísticos e se especializar nas atividades de 

controle da OUCAE. Diferentemente da Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha, que 

possui um Conselho Fiscal na CDURP, a OUCAE não possui outro órgão de controle que não 

o GGOUCAE. De fato, verifica-se nas atas de reunião do órgão o afã de realizar o controle 

das atividades desempenhadas pela SP Urbanismo, mas o intervalo entre as reuniões e a falta 

de estrutura administrativa parecem empecilhos para que esta função seja desempenhada de 

forma plena. Deste modo, a criação de um conselho fiscal ligado ao GGOUCAE seria 

relevante, principalmente no controle de aspectos financeiros da OUCAE. 

Na seara da governança, o GGOUCAE poderia desempenhar com mais intensidade as 

atividades relativas a monitoramento, avaliação e direcionamento da OUCAE. O esforço 

institucional do GGOUCAE poderia ser mais bem investido em objetivos como a promoção 

de transparência, accountability e outras boas práticas de governança.  

Para empoderar a ação do GGOUCAE nessas funções de governança, a criação de um 

mecanismo de auditoria interna independente, ligado direta ou indiretamente ao GGOUCAE, 

seria importante para suprir a deficiência de capacidades institucionais deste órgão. Auditores 

independentes poderiam dedicar um grau de atenção a questões específicas que membros do 

GGOUCAE, voluntários da sociedade civil e funcionários públicos com outras atribuições 

além da participação no órgão, não podem oferecer. Portanto, é recomendável que a Lei da 

OUCAE preveja a constituição de um comitê de auditoria independente, sem influência direta 

da SP Urbanismo, podendo ser constituído por membros do GGOUCAE ou pessoas indicadas 
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pelo GGOUCAE, garantindo-se a representação da sociedade civil e de financiadores. A 

formatação jurídica do comitê de auditoria e suas funções poderiam ser espelhadas nos 

comitês de auditoria estatutários previstos pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, 

artigos 24 e 25. 

As mudanças propostas acima não parecem violar o disposto no Plano Diretor 

Estratégico, que determina que as leis específicas de cada operação urbana consorciada no 

Município deverão contar com “forma de controle e gestão da operação urbana consorciada, 

com a previsão de um conselho gestor paritário, formado por representantes do Poder Público 

e da sociedade civil” (MUNCÍPIO DE SÃO PAULO, 2014. Art. 141, inciso XIV). Isso 

porque é possível entender a gestão como um conjunto de atividades que envolve o 

planejamento, a execução e o controle, sendo a atividade de controle a mais pertinente a um 

colegiado paritário. Tal interpretação seria fruto do aporte de uma leitura técnica da 

governança pública organizacional nos moldes preconizados pelo Tribunal de Contas da 

União e uma indução pragmática a partir da observação da dinâmica do modelo de 

governança da OUCAE. 

Outro dos aspectos identificados na pesquisa diz respeito à representatividade das 

entidades e membros da sociedade civil integrantes do GGOUCAE, que, como visto, é objeto 

de questionamentos em suas reuniões. Parece descabido definir em lei quais entidades devam 

participar do GGOUCAE, pois as circunstâncias podem alterar de forma drástica a 

representatividade e legitimidade de uma entidade perante o restante da sociedade civil ao 

longo do tempo. Para sanar esse problema, seria apropriado adotar um sistema de escolha 

mais democrático. Vislumbram-se duas alternativas: 

a) a realização de eleições periódicas, nos moldes das eleições realizadas no âmbito 

da Operação Urbana Consorciada da Água Branca ou de conselhos municipais 

como, por exemplo, o Conselho Participativo Municipal, criado pela Lei 

Municipal nº 15.764, de 27 de maio de 2013;  

b) a indicação de membros da sociedade civil com assento no GGOUCAE por outros 

conselhos municipais, como os Conselhos Participativos Municipais das 

subprefeituras abrangidas pelo território da OUCAE, o Conselho Municipal de 

Política Urbana - CMPU ou o Conselho Municipal do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – CADES
42

. 

                                                 
42

 Esse formato foi proposto para o Projeto de Intervenção Urbana do Setor Central – PIU SCE, cujo Projeto de 

Lei tramita atualmente na Câmara dos Vereadores sob o número 712/2020. Fonte: 
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Ainda no sentido da adoção de melhores controles, se, porventura, a OUCAE 

conseguisse adotar uma estratégia de financiamento por meio do endividamento, intermediada 

por uma sociedade de propósito específico ou não, os financiadores provavelmente exigiriam 

não só garantias financeiras, mas, também, alguma forma de participação na governança da 

OUCAE. Nesta direção, seria adequada a indicação, por parte de eventuais financiadores, de 

representantes para integrarem alguma das instâncias de fiscalização e monitoramento. Caso 

fosse criado um comitê de auditoria independente ou um conselho fiscal, os financiadores da 

OUCAE poderiam ter o direito de indicar um dos membros destes órgãos. Outro papel a ser 

possivelmente desempenhado pelo financiador seria o de participação em processos 

decisórios sobre a emissão de novos CEPACs, de modo a evitar o risco de sobre oferta e suas 

potenciais decorrências, como a variação negativa dos preços do valor mobiliário, 

diminuindo, assim, o risco de captura da SP Urbanismo, enquanto órgão regulador de 

estoques, pelos interesses e pressões do mercado imobiliário. 

Em relação à obtenção de financiamentos, é um consectário lógico da discussão 

realizada que a OUCAE, por meio da SP Urbanismo, se aproveite da possibilidade de obter 

financiamento na modalidade do Project Finance. O saldo de mais de um milhão de CEPACs 

poderia servir como garantia para eventuais empréstimos contratados pela OUCAE. 

Os recursos obtidos ajudariam a avançar o Programa de Intervenções, o que 

valorizaria o preço da terra no perímetro da OUCAE, além de permitir alguma margem para 

que os leilões de CEPACs fossem realizados em um momento de mercado propício e não 

como forma de suprir necessidades de caixa imediatas. 

Considerando que, para ampliar a chance de sucesso de uma operação urbana, é 

necessário manter a expectativa de valorização constante dos CEPACs e da terra, deveriam 

ser adotadas medidas capazes de manter tal expectativa e mitigar fatores de frustração dessa 

valorização.  

Destarte, é conveniente que o Programa de Intervenções seja adequado às receitas 

esperadas com a venda de CEPACs, de modo a se sinalizar ao mercado que todos os 

investimentos programados serão realizados. Outra opção é que o Município garanta de forma 

confiável e robusta que recursos do Tesouro Municipal serão aportados no futuro para cobrir 

as necessidades financeiras do Programa de Intervenções, caso necessário.  

No caso de os cenários prospectivos indicarem a incapacidade da OUC de custear o 

seu Programa de Intervenções, essa questão deveria ser comunicada ao mercado por meio de 

                                                                                                                                                         
<https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/ProjetoDeLei_035137421-1.pdf>. 

Acesso em: 04/11/2021. 
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fatos relevantes e nos prospectos das distribuições, para evitar danos à reputação e 

confiabilidade da OUCAE. Da mesma forma, o fim iminente dos estoques de potencial 

adicional de construção em um determinado Setor também deveria ser comunicado ao 

mercado para que os investidores do setor imobiliário possam se planejar adequadamente. 

Dada a dimensão do desequilíbrio entre investimentos a serem realizados e os 

CEPACs ainda passíveis de venda, a redução do Programa de Intervenções ou a utilização de 

recursos orçamentários do Município se mostram medidas pertinentes. 

No que tange ao potencial de atração de investimentos imobiliários, o Poder Público 

deveria realizar maiores esforços para promover a regularização fundiária no território da 

OUCAE. Se não houver condições de promovê-la no curto prazo, como no caso do Setor 

Jabaquara, não faz sentido que seja oferecido estoque de potencial adicional de construção 

para áreas contíguas às favelas ou áreas com problemas fundiários (ou até mesmo ao Setor 

inteiro), uma vez que tendem a não atrair investimentos imobiliários e, assim, não geram 

demanda por CEPACs. Isso não significa excluí-las do perímetro da OUCAE, pois ainda 

poderiam ser contempladas com projetos do Programa de Intervenções.  

Essas partes do território da OUCAE poderiam passar a ser regidas por regras comuns 

de Outorga Onerosa do Direito de Construir, cujo preço do potencial adicional de construção 

tende a ser muito menor que o de CEPACs, o que permitiria algum grau de adensamento e 

recuperação de mais-valias da urbanificação, sem que empreendedores tivessem de vencer a 

barreira de entrada que é o preço dos CEPACs. Considerando que a utilização do estoque de 

potencial adicional de construção no Setor Jabaquara é insignificante, alterar o regime de 

outorga onerosa nesta parcela do território da OUCAE provavelmente teria efeito marginal 

negativo muito pequeno ou nulo sobre o preço e demanda dos CEPACs, mas teria o efeito 

positivo de destravar o adensamento naquele território e gerar receitas para o Fundo 

Municipal de Urbanização -FUNDURB
43

. 

Em relação à Hipótese da Baixa Coordenação foram encontradas evidências de que o 

GGOUCAE não possui grande influência sobre acordos firmados entre a Prefeitura de São 

Paulo e o Estado de São Paulo. Muito embora tais acordos existam e, de acordo com os dados 

obtidos, estejam em vigor, sua formação e gestão efetiva ocorrem fora da alçada do 

GGOUCAE. Ademais, merece destaque que não existe mecanismo formal de fiscalização 

relativo aos recursos repassados pela OUCAE para obras da Linha 17 – Ouro. 
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 Segundo o Parágrafo Único, do art. 115, do Plano Diretor Estratégico, os “Os recursos auferidos com as 

contrapartidas financeiras oriundas da outorga onerosa de potencial construtivo adicional serão destinados ao 

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB.” (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2014, art. 115 § 

Único). 
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Considerando que a aprovação do Estatuto da Metrópole ocorreu em momento 

posterior à criação da Lei da OUCAE, uma via a ser explorada para melhorar a coordenação 

entre os atores institucionais da OUCAE e o governo do Estado de São Paulo seria 

transformar a OUCAE em operação urbana consorciada interfederativa. Isso implicaria trazer 

à mesa do GGOUCAE um ou mais representantes do Estado de forma permanente. Tal 

alteração demandaria alguma imaginação institucional, pois o Estatuto da Metrópole não 

dispõe detalhadamente a respeito do formato deste novo instituto. 

Adotar essa nova configuração poderia trazer vantagens caso o governo do Estado de 

São Paulo fosse incluído como membro permanente do GGOUCAE. Haveria maior facilidade 

de comunicação entre instâncias e atores, o que por si só tenderia a aumentar o grau de 

transparência e accountability. Por outro lado, tenderia a haver maior coordenação do 

planejamento entre as esferas municipal e estadual, o que se mostra importante, dadas as 

competências concorrentes em setores como transportes, habitação e saneamento básico.  

Em relação à seara acadêmica, o presente trabalho indica algumas possibilidades de 

agenda de pesquisa futura. Em primeiro lugar, seria possível adaptar a lente analítica ora 

utilizada para outros casos de operações urbanas consorciadas, já em andamento ou 

potenciais, tanto no Município de São Paulo quanto fora dele.  

Em concreto, seria útil a continuação de pesquisas acerca do binômio gestão 

democrática/capacidades institucionais, suscitado pela conclusão da Exorbitação do Mandato. 

Ou seja, buscar responder à questão de como tornar efetivos os mecanismos de participação 

democrática, evitando que sejam uma apenas casca vazia para satisfazer o discurso estéril a 

favor de mais democracia na gestão urbana.  

O texto aponta na direção de dividir conceitual e praticamente as funções de gestão e 

governança, sugerindo que haja participação democrática por meio de funções de governança 

e na função de controle. As atividades de planejamento e execução, conclui-se, devem ser 

reservadas para a Administração Pública, dotada de mais capacidades institucionais.  

Na seara econômica, coloca-se a questão da viabilidade do empreendedorismo público 

consubstanciado nas operações urbanas consorciadas. Sendo o financiamento de tais 

empreendimentos o maior desafio a ser enfrentado, cabe à imaginação institucional da 

Academia e do Poder Público inovar e procurar construir pontes entre as OUCs e o mercado 

financeiro, tendo em vista a limitação de recursos orçamentários dos Municípios. Embora os 

CEPACs sejam instrumentais para a criação de um mercado secundário para o potencial 

construtivo adicional, as operações urbanas consorciadas do Município de São Paulo ainda 

não se aproveitam de mecanismos de alavancagem financeira mediante contratação de 
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empréstimos. Assim, talvez o endividamento, usando CEPACs como garantias, seja útil e 

eficaz para impulsionar a vertente mais empreendedora das OUCs.  

Por último, destaca-se a possibilidade de se acompanhar os desdobramentos do 

Estatuto da Metrópole, ainda incipientes. A pesquisa acadêmica pode servir de balão de 

ensaio para mostrar potenciais caminhos para as esferas municipais e estaduais, na construção 

de instâncias de convergência interfederativa e na construção efetiva de uma governança 

multinível adequada para a complexidade da urbe pós-moderna. 
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