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Porque	um	individuo	deixaria	de	cuidar	da	calçada	da	sua	moradia?	Provavelmente	
quando	contabiliza	apenas	o	seu	benefício		próprio,	 ignorando	o	benefício	que	isso	
traria	para	todas	as	outras	pessoas	que	irão	utiliza-la.		O	benefício	individual	de	não	
investir	 é	 mais	 forte	 que	 a	 externalidade	 positiva	 de	 uma	 boa	 calçada,	 o	 qual	 se	
incrementa	na	medida	em	que	o	 individuo	 tem	a	certeza	de	que	não	será	punido,	
nem	social	nem	financeiramente,	por	seu	comportamento.	Será	ainda	maior	o	será	
seu	 incentivo	para	não	 cuidar	da	 calçada	 caso	perceba	a	 existência	de	um	arranjo	
social	 tácito	 em	 que	 seu	 comportamento	 é	 aceito	 e	 incentivado	 pelos	 grupos	
políticos.	
	
A	 situação	 das	 calçadas	 (antigas	 guias	 para	 passeios)	 na	 cidade	 de	 São	 Paulo	 tem	
atingido	 uma	 condição	 lamentável.	 	O	modelo	 de	 calçadas	 na	 cidade	 baseia-se	 na	
obrigação	direta	de	particulares	de	fazer	provisão	e	manutenção	das	mesmas,	com	
exceção	 das	 vias	 estruturais.	 Para	 alguns,	 	 se	 enquadra	 num	 	 simples	 assunto	
privado,	 para	 outros	 uma	 ineficiência	 do	 governo	municipal	 em	 sua	 atividade	 	 de	
fiscalização.	 Certamente	 este	 é	 um	 arranjo	 em	 que	 todos	 perdem	 pois,	 todos	
precisamos	desse	bem	público	para	nosso	bem-estar,	saúde,	mobilidade,	segurança	
e	senso	de	comunidade	-fundamental	na	cidade.		
	
Serão	 abordadas	 as	 calçadas	 em	 suas	 características	 econômicas	 e	 sociais,	 os	
desafios	para	sua	provisão	e	manutenção,	as	soluções	de	outras	cidades	(Nova	York	
e	 Bogotá)	 para	 finalmente	 retomar	 a	 cidade	 de	 São	 Paulo.	 	 Pretende-se	 assim	
avançar	 na	 compreensão	 de	 um	 sério	 problema	 na	 cidade	 mais	 rica	 da	 América	
Latina:	o	arranjo	de	provisão	e	manutenção	das	calçadas	de	São	Paulo.					
	
1.	As	calçadas	e	sua	natureza	económica		
É	 ampla	 a	 literatura	 que	 utiliza	 as	 ruas	 como	 exemplo	 clássico	 de	 bens	 públicos.		
Podemos	 dizer	 o	 mesmo	 respeito	 as	 calçadas?	 	 Para	 responder	 essa	 questão	
precisamos	revisar	as	características	dos	bens	públicos.		Entende-se	por	bem	público	
aquele	 que	 se	 caracteriza	 por:	 	 i.	 Não	 ser	 um	 bem	 rival	 (quando	 dois	 o	 mais	
consumidores	podem	consumir	a	mesma	unidade	do	bem,	sem	reduzir	o	consumo	
do	mesmo	para	outro	consumidor);	 ii.	Não	ser	exclusivo	 (esta	última	característica	
faz	 referência	 à	 impossibilidade	 de	 restringir	 ou	 controlar	 seu	 acesso	 ou	
disponibilidade	aos	indivíduos).		A	impossibilidade	de	excluir	seu	acesso	ou	consumo	
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não	é	apenas	física,	também	faz	referência	à	restrição	por	capacidade	de	pagamento	
ou	consumo.		
	
Alguns	exemplos	típicos	de	bens	públicos	são	as	praças,	as	ruas,	o	sistema	de	água	e	
esgoto,	 iluminação	pública	 e	 a	 defesa	 nacional.	Os	 bens	 públicos	 são	necessários?	
Tomando	 os	 exemplos	 antes	 mencionados,	 podemos	 afirmar	 que	 sim,	 ainda	 que	
alguns	exijam	mais	prioridade	do	que	outros.	Em	termos	gerais,	os	bens	públicos	são	
necessários	 para	 o	 bem-estar	 coletivo,	 uma	 vez	 que	 ele	 é	 “um	bem	que	 beneficia	
muitas	pessoas,	tenham	elas	pago	por	ele	ou	não,	e	cujo	beneficio	para	um	individuo	
não	depende	de	quanto	os	outros	também	se	beneficiam”	 (Krugman	e	Wells;	2015,	
407).	
	
Poderiam	 as	 calçadas	 ser	 consideradas	 como	 bens	 públicos?	 Ao	 comparar	 as	
características	 antes	 mencionadas,	 pode-se	 dizer	 que	 a	 calçada	 é	 sim	 um	 bem	
público,	na	medida	em	que	não	tem	bem	rival,	não	é	exclusivo	e	é	indivisível1.	Com	
as	calçadas	acontecem	situações	como:	i.	Uma	boa	rede	de	calçadas	será	um	ganho	
imenso	para	a	população,	 independente	de	se	alguns	pagam	e	outros	não	por	essa	
infraestrutura	urbana;	ii.	Como	é	impossível	evitar	que	aqueles	que	não	contribuem	
com	 seu	 financiamento	 se	utilizem	delas	 ,	 quando	produzidas	 pelo	mercado	 terão	
baixa	 qualidade	 e	 serão	 ineficientes	 em	 relação	 às	 necessidades	 reais,	 sendo	
também	é	impossível	estabelecer	sistemas	de	cobrança	para	quem	ás	consome.			
	
Dessa	forma,	se	deixado	ao	mercado	privado	(na	hipótese	de	que	o	mercado	tivesse	
algum	interesse	em	produzir	calçadas),	o	mais	provável	seria		uma	produção	abaixo	
da	necessária	e	um	consumo	ineficiente	de	calçadas	numa	cidade.	Precisamos	então	
entender	 as	 complexidades	 de	 provisão	 dos	 bens	 públicos	 e	 a	 atividade	
governamental	para	garantir	o	bem-estar.	
	
	
2.	Implicações	de	financiamento	dos	bens	públicos	
Diversas	 literaturas	vinculam	a	discussão	sobre	bens	públicos	e	sua	provisão	com	a	
participação	do	Estado.	Dada	sua	natureza,	os	bens	públicos	são	necessários	para	a	
comunidade,	mas	isso	não	garante	sua	existência.	Sabe-se	que	os	mercados	privados	
só	 conseguem	 oferecer	 bens	 e	 serviços	 eficientemente	 quando	 se	 trata	 de	 bens	
privados,	 exclusivos	 e	 rivais	 no	 consumo.	 A	 solução	 de	 provisão	 de	 bens	 públicos	

																																																								
1	Uma	confusão	frequentemente	observada	nas	discussões	sobre	o	problema	das	calçadas	na	cidade	
é	relativa	à	natureza	do	bem	e	sua	“propriedade”.		Como	será	descrito,	em	São	Paulo	os	proprietários	
de	imóveis	são	obrigados	a	fazer	manutenção	da	calçada	correspondente	à	propriedade,	essa	solução	
de	provisão	do	bem	público	é	confundida	com	o	entendimento	de	que	as	calçadas	são	de	propriedade	
dos	responsáveis	da	sua	manutenção.	E	a	confusão	não	termina	aí,	derivada	da	ideia	de	propriedade	
sobre	 as	 calçadas,	 é	 comum	 a	 imprensa	 usar	 uma	 explicação	 para	 à	 situação	 de	 deterioração	 das	
calçadas,	 a	 chamada	 “tragédia	 dos	 comuns”	 pensada	 para	 recursos	 públicos	 (não	 exclusivos,	 mas	
rivais	no	consumo).					



	 3	

exige	da	sociedade	alternativas	diferentes	das	apresentadas	pelo	mercado,	fazendo	
com	que	via	de	regra	(mas	não	exclusivamente)	o	governo	precise	tomar	parte	para	
garantir	 sua	 existência	 e	 o	 bem-estar	 da	 sociedade.	 	 É	 essa	 uma	 das	missões	 das	
finanças	públicas,	no	caso	das	calçadas,	no	nível	local.		
	
Tradicionalmente	 se	 considera	que	 a	 provisão	de	bens	públicos	 deve	 ser	 realizada	
pelo	 Estado	 toda	 vez	 que	 em	 que	 seu	 custo	 de	 financiamento	 for	 difícil,	 se	 não	
impossível,	devido	às	tarifas	ou	preços	por	consumo,	já	que	não	há	como	restringir	
seu	 uso	 ou	 acesso,	 nem	 dividi-los	 fisicamente.	 Por	 conta	 dessa	 situação	 é	 difícil	
definir	um	mecanismo	adequado	de	remuneração	ou	pagamento	ao	setor	privado.	
Contudo,	existem	diversos	exemplos	de	provisão	de	bens	públicos	(como	o	rádio	ou	
a	televisão)	cujo	financiamento	é	dado	a	partir	de	pautas	comerciais	(propagandas),	
e	sua	provisão	é	feita	a	partir	do	setor	privado.	Também	são	conhecidos	os	casos	de	
fornecimento	 de	 bens	 públicos	 financiados	 diretamente	 por	 contribuições	 dos	
residentes	 locais.	Nesse	último	 caso	o	que	explica	 tal	 comportamento	é	 a	pressão	
social,	que	deixa	de	ser	um	mecanismo	eficiente	na	medida	em	que	as	cidades	e	o	
anonimato	crescem.			
	
O	 que	mostram	 a	maioria	 de	 exemplos	 é	 que	 os	 bens	 públicos	 (como	 segurança,	
justiça,	 ou	 controle	 sanitário)	 são	 fornecidos	 pelo	 Estado	 e	 pagos	 via	 tributação	
geral 2 .	 	 O	 Estado	 participa	 da	 provisão	 dos	 bens	 públicos	 utilizando	 tanto	
mecanismos	regulatórios	quanto	fazendo	provisão	direta	dos	mesmos.		Cabe	aqui	se	
perguntar	 pelas	 soluções	 para	 prover	 bens	 públicos	 vinculados	 à	 infraestrutura	
urbana	(praças,	parques,	ruas,	redes	de	agua	e	esgoto,	etc).	
	
Dois	 exemplos	 históricos	 mostram	 as	 alternativas	 utilizadas	 pelo	 governo	 para	
resolver	a	provisão	de	suportes	urbanos.	O	primeiro	é	citado	por	Krugman	e	Wells	
(2015,	 407)	 para	 ilustrar	 um	 exemplo	 típico	 do	 problema	 de	 provisão	 de	 bens	
públicos.	Segundo	os	autores,	em	meados	do	século	XIX	Londres	vivia	um	problema	
geral	de	poluição	do	rio	Tâmisa	conhecido	como	“O	grande	fedor”.		O	problema	não	
se	 restringia	 apenas	 ao	 mal	 cheiro,	 significava	 contínuas	 epidemias	 e	 alta	
mortalidade,	em	especial	para	a	população	mas	próxima	ao	curso	d’água.	Os	lideres	
da	 cidade	 estavam	divididos	 entre	 aqueles	 que	 apoiavam	 a	 construção	 pública	 de	
um	 sistema	 de	 esgoto	 e	 daqueles	 	 que	 consideravam	 que	 era	 um	 problema	
individual.	 	 A	 solução,	 mesmo	 contrária	 à	 maioria	 política	 (pensamento	 liberal),	
consistiu	na	provisão	direta	pelo	Estado	do	sistema	de	rede	de	esgoto	para	a	cidade	
com	 cargo	 do	 orçamento	 público.	 	 Um	 bem	 público	 produzido	 pelo	 governo	

																																																								
2	De	 acordo	 com	 Arvarte	 e	 Biderman	 “O	 natural	 seria	 que	 os	 bens	 públicos	 fossem	 ofertados	 pelo	
governo,	 pois	 é	 o	 único	 capaz	 de	 estabelecer	 uma	 contribuição	 compulsória	 (tributação)	 para	 o	
financiamento	desse	tipo	de	bem	ou	serviço”	(2005;	X).			
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possibilitou	 enormes	 ganhos	 de	 bem-estar	 social	 para	 todos,	 sem	 importar	 seu	
cunho	político.				
	
O	segundo	exemplo	é	trazido	por	Benovolo	(2002)	na	análise	do	início	da	legislação	
urbanística	na	 Inglaterra	e	França.	A	desordem	e	superlotação	das	novas	periferias	
urbanas	 industriais	 tiveram	 serias	 consequências	 higiênicas	 em	 Londres	 e	 Paris	 do	
inicio	do	século	XIX.	As	sucessivas	epidemias	de	cólera	foram,	na	verdade	a	principal	
pressão	 que	 levou	 às	 mudanças	 das	 administrações	 municipais,	 assim	 como	 a	
aparição	 de	medidas	 regulatórias	 urbanística.	 	 A	 legislação	 sanitária	 começa	 a	 ser	
discutida	em	ambos	os	países	na	década	de	1830	com	importantes	diferencias.		
	
Na	 Inglaterra,	ainda	que	com	um	notável	olhar	privatista,	 foi	 introduzido	um	novo	
modelo	de	controle	público	sobre	o	território.	Estabeleceu-se	uma	institucionalidade	
no	nível	local	orientada	à	fiscalização	e	planejamento	de	escala	das	infraestruturas,	
criaram-se	 obrigações	 diretas	 de	 provisão	 para	 os	 proprietários	 e	 poder	 público,	
assim	 como	 um	 	 sistema	 de	 contribuição	 (Private	 improvement	 rates)	 para	 o	
financiamento	 das	 redes.	 Foram	 estabelecidas	 obrigações	 urbanísticas	 nos	
loteamentos	 a	 fim	 de	 garantir	 parques,	 passeios	 e	 jardins	 públicos,	 entre	 outros	
objetivos.	Levou	por	volta	de	50	anos	o	estabelecimento	 institucional	e	regulatório	
do	 sistema	 de	 infraestruturas	 que	 garantiria	 as	 condições	 de	 bem-estar	 da	
população	 nas	 cidades	 inglesas,	 incluindo	 diversos	 instrumentos	 governamentais,	
assim	como	obrigações	e	custos	econômicos	ao	setor	privado.		
	
Por	sua	vez	em	Paris,	também	sob	a	pressão	de	epidemias	de	cólera,	foi	aprovada	a	
primeira	 legislação	 intervencionista	 no	 assunto.	 Com	menor	 alcance	 que	 a	 versão	
inglesa	 e	 também	 a	 contra	 via	 da	 maioria	 dos	 parlamentares,	 foram	 definidas	
medidas	 regulatórias	 para	 a	 urbanização.	 Em	 parceria	 com	 a	 institucionalidade	
pública	 encarregada	 de	 fazer	 fiscalização	 e	 controle,	 se	 estabeleceram	multas	 aos	
proprietários	responsáveis	que	não	observassem	tais	disposições	nem	realizassem	os	
trabalhos	de	adequação	e	obras	requeridas.						
	
Nos	casos	expostos	o	governo	utilizou	ferramentas	diretas	e	indiretas	de	intervenção	
pública	para	garantir	a	existência	de	bens	públicos	tão	necessários	como	a	rede	de	
esgoto,	 parques,	 praças,	 e,	 no	 caso	 de	 Paris,	 moradias	 sociais.	 	 Essa	 provisão,	 no	
entanto,	 não	 foi	 feita	 utilizando	 uma	 única	 fonte	 de	 recursos,	 tanto	 o	 governo	
quanto	 os	 proprietários	 de	 terras	 contribuíram.	 Foi	 precisamente	 por	 conta	 das	
obrigações	 (principalmente	 em	 terra,	 mas	 também	 em	 obras,	 manutenção,	 e	
seguimento	de	parâmetros	construtivos	nas	habitações)	e	das	exigências	de	taxas	ou	
contribuições	 específicas	 aos	 particulares	 que	 as	 legislações	 urbanísticas	 levaram	
décadas	para	serem	aprovadas.		
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Como	será	discutido	para	o	caso	de	São	Paulo,	estabelecer	obrigações	de	provisão	e	
manutenção	 de	 bens	 públicos	 em	 cabeça	 dos	 privados	 é	 uma	 solução	 típica	 do	
governo	 no	 caso	 de	 infraestruturas	 urbanas.	 Mas,	 ao	 mesmo	 tempo	 uma	 fonte	
continua	 de	 disputa	 pelos	 munícipes,	 os	 quais	 via	 de	 regra,	 recebem	 apoio	 dos	
grupos	parlamentares	locais.						
	
3.	Algumas	soluções	municipais	para	a	provisão	de	calçadas	
A	 provisão	 do	 bem	 público	 calçada	 depende	 de	 diversos	 componentes	 que	
determinam	o	arranjo	definido	num	dado	momento	pelo	governo.	 	As	alternativas	
entre	um	e	outro	modelo	municipal	envolvem	o	uso	por	parte	do	governo	de	marcos	
regulatórios,	 obrigações	 diretas	 	 da	municipalidade	 e	 de	 obrigações	 dos	 cidadãos.		
Do	ponto	de	vista	urbanístico,	a	condição	das	calçadas	se	divide	em	dois	momentos	
desde	 o	 ponto	 de	 vista	 urbanístico:	 (1)	 a	 construção	 ou	 provimento	 inicial	 que	
acontece	quando	se	produzem	novas	construções,	e	(2)	a	manutenção	do	bem	uma	
vez	construído.		
	
O	provimento	 inicial	 se	 vincula	 as	 exigências	 de	 cada	 cidade	para	os	 processos	 de	
ocupação	(em	áreas	de	expansão)	e	para	novas	construções	ou	reformas	(em	áreas	
já	 urbanizadas).	 	 O	 arranjo	 mas	 comum	 nesse	 caso	 é	 a	 provisão	 de	 calçadas	
terminadas	pela	própria	obra	ou	projeto	imobiliário.		As	calçadas,	junto	com	as	vias	
(secundarias	 e	 locais),	 áreas	 de	 lazer,	 redes	 secundarias	 e	 locais,	 e	 solo	 para	
equipamentos	 públicos	 (escolas,	 postos	 de	 saúde,	 espaços	 comunitários),	 fazem	
parte	das	chamadas	“obrigações	urbanísticas”	presentes	tanto	na	Europa	e	Estados	
Unidos,	como	na	América	Latina.		
	
Estas	 obrigações	 são	 mais	 ou	 menos	 abrangentes	 dependendo	 de	 cada	 sistema	
jurídico	 e	 do	 maior	 ou	 menor	 equilíbrio	 entre	 a	 coletividade	 (representada	 pelo	
governo)	e	os	 interesses	 imobiliários	e	fundiários.	Na	Inglaterra	e	Estados	Unidos	a	
regra	é	definida	pelo	ditado	Developers	develop,	que	tem	seu	equivalente	no	sistema	
espanhol	 	 El	 urbanizador	urbaniza.	 	 Essa	 regra	 se	 traduz	na	exigência	 aos	projetos	
urbanísticos	de	todos	os	bens	públicos	necessários	para	as	atividades	no	ambiente	
urbano.	Responde	ao	principio	de	que	aquele	que	traz	a	urbanização	deve	cobrir	as	
necessidades	que	a	mesma	demanda.		Finalmente,	seguindo	a	mesma	categorização	
das	 obrigações	 urbanísticas,	 as	 calçadas	 correspondentes	 a	 grandes	 viários	 são	
cobertas	pelo	governo	(junto	com	o	viário)	com	cargo	ao	orçamento	geral	ou	pagas	
por	um	grupo	de	cidadãos	por	meio	de	 figuras	de	contribuição	específica	por	obra	
pública.	 	 Como	 visto,	 o	 financiamento	 da	 provisão	 de	 calçadas	 encontra-se	
altamente	 vinculado	 com	 a	 propriedade	 da	 terra,	 seja	 pela	 via	 de	 obrigações	 de	
urbanização	ou	por	tributações	do	solo.			
	
Já	 a	 manutenção	 de	 calçadas	 responde	 a	 regras	 variadas,	 dependendo	 de	 cada	
sistema	 de	 administração	municipal,	 da	 sua	 capacidade	 de	 fiscalização	 e	 controle,		
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da	 tradição	 ou	 evolução	 de	 responsabilidade	 dos	munícipes	 com	os	 bens	 públicos	
urbanos,	 e	 dos	 arranjos	 de	 tributação	 fundiária.	 	 A	 cidade	 de	 Nova	 York3,	 por	
exemplo,	possui	um	sistema	hibrido	de	responsabilidades	na	manutenção	e	reparo	
de	 calçadas,	 com	 regras	 bastante	 detalhadas	 e	 procedimentos	 de	 controle	 e	
fiscalização	mistos	 (fiscais	da	prefeitura	e	denuncia	cidadã).	 	A	 responsabilidade	se	
divide	em	função	da	seguinte	categoria	geral:		
	

Categoria	 Responsável	 Fonte	
Edificações	públicas	 Prefeitura	 Tributos	
Edificações	com	até	três	famílias	(unidades)	 Prefeitura	 Tributos	
Edificações	com	quatro	o	mais	unidades	/	
Edificações	comerciais		

Proprietários	 Recursos	
privados	

Avenidas	e	viário	estrutural,	praças,	e	ruas	100%	
para	pedestres		

Prefeitura	 Tributos	

	
A	 vigilância	 e	 controle	 desta	 obrigação	 encontra-se	 centralizada	 num	 organismo	
único:	O	New	York	City	Department	of	Transportation.	O	mandato	de	autoridade	se	
baseia	 na	 obrigação	pública	 de	 garantir	 aos	 pedestres	 a	 segurança	 na	mobilidade.		
Empresas	 concessionarias	 e	 prestadoras	 de	 serviços	 públicos	 que	 precisem	 do	
espaço	público	para	instalação	de	redes	e	outros	elementos	requerem	autorizações	
e	estão	sujeitas	a	rígidas	regulações.			
	
Um	arranjo	como	esse	exige	uma	importante	capacidade	de	fiscalização.	Na	cidade,	
a	 prefeitura	 dispõe	 de	 um	 serviço	 de	 queixas	 e	 reclamações	 que	 é	 ativado	 pelos	
próprios	munícipes	 e	 implica	 a	 fiscalização	 previa	 e	 abertura	 de	 procedimento	 de	
inspeção.	Caso	se	verifique	uma	calçada	em	mal	estado,	o	munícipe	 responsável	é	
notificado	 e	 acionado	 para	 fazer	 o	 reparo	 conforme	 as	 guias	 padronizadas.	 	 A	
segurança	pública	é	o	motivo	da	atuação	governamental	e	esta	vinculada	com	outras	
obrigações	 às	 quais	 proprietários	 e	moradores	 estão	 acostumados,	 como	 retirar	 a	
neve	 no	 inverno.	 O	 governo	 da	 cidade	 assume	 a	 manutenção	 das	 calçadas	 em	
grandes	avenidas	e	vias	estruturais.		
	
Um	outro	arranjo	é	encontrado	no	caso	de	Bogotá.	A	manutenção	de	calçadas	é	feita	
pela	Prefeitura	da	cidade,	sejam	avenidas,	vias	principais	ou	secundarias,	e	inclusive	
vias	 locais	 ao	 interior	 dos	 bairros.	 	 Essa	 política	 obedece	 tanto	 a	 motivos	 de	
segurança	para	os	pedestres	quanto	à	conservação	e	recuperação	de	espaço	público	
(o	qual	 é	objeto	 frequente	de	ocupação	para	 fins	 comerciais).	 	 Porem,	no	 caso	de	
transformações	em	imóveis,	é	responsabilidade	do	proprietário	fazer	manutenção	e	
restauração.	No	caso	de	empresas	concessionarias	e	de	serviços	públicos,	de	forma	

																																																								
3	Nova	York	é	uma	das	grandes	cidades	que	oferece	as	melhores	condições	para	os	pedestres.	Suas	
calçadas	 são	 reconhecidas	 dentro	 dos	 diversos	 rankings	 sobre	 acessibilidade	 por	 sua	 qualidade,	
tamanho	e	conservação,	 tanto	em	áreas	centrais	como	nos	bairros.	 	A	acessibilidade	 inclui	 também	
cruzamentos.		
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similar	a	Nova	York,	existe	obrigação	de	cuidado	e	concerto	de	calçadas.	Os	recursos	
utilizados	 para	 a	 manutenção	 das	 calçadas	 provem	 de	 duas	 grandes	 fontes:	
orçamento	geral	da	cidade	(em	especial	recursos	do	imposto	predial)	e	contribuições	
de	 obra	 pública	 (cobradas	 à	 cidadania	 ou	 a	 grupos	 de	 cidadãos	 específicos	
beneficiados	com	obras	públicas).			
	
A	Contribución	por	valorización,	nome	da	figura	de	contribuição	por	obra	pública	na	
Colômbia,	é	uma	 fonte	de	 financiamento	para	provisão	e	manutenção	de	calçadas	
bastante	 importante	 em	Bogotá.	 	 Entre	 1983	 e	 o	 ano	2000,	 a	 cidade	 financiou	 95	
obras	 viárias	 (Hernandez,	 2006),	 e	 a	 partir	 do	 ano	 2000	 tem	 financiado	 4	 grandes	
pacotes	 de	 obras	 viárias	 e	 de	 espaço	 público	 utilizando	 o	 mesmo	 instrumento	
(Borrero	 e	 outros,	 2011).	 	 Em	 todas	 essas	 obras	 tem	 sido	 incluída	 a	 provisão,	
manutenção	e	 restauração	das	calçadas	correspondentes	ao	viário,	pontes,	praças,	
parques	e	outros	espaços	públicos	construídos	ou	melhorados.	Existem	ainda	varias	
experiências	 de	 construção	 e	 melhoria	 de	 calçadas	 por	 meio	 de	 uma	 versão	
simplificada	 da	 contribuição	 por	 obra	 pública	 para	 financiar	 pequenas	 obras	 de	
melhoria	no	interior	dos	bairros,	cujos	fundos	são	coletados	a	partir	de	contribuições	
dos	proprietários	de	imóveis.			
	
Como	 visto,	 as	 soluções	 para	 garantir	 a	 existência	 e	 conservação	 das	 	 calçadas	
obedecem	 a	 diversos	 arranjos	 entre	 o	 governo	 e	 a	 sociedade.	 Nelas	 se	 observam	
algumas	 constantes	 como	 o	 fato	 do	 proprietário,	 promotor	 imobiliário	 ou	
construtor,	ser	responsável	pela	provisão	de	calçadas	em	obras	novas	(e	em	caso	de	
reformas	ou	transformações	de	imóveis).			
	
Já	para	a	manutenção	das	calçadas	os	dois	exemplos	citados	mostram	alternativas	
diferentes	 tanto	no	uso	de	 instrumentos,	 como	de	atores	 responsáveis.	Ainda	que	
majoritariamente	 em	 Nova	 York	 o	 proprietário	 seja	 diretamente	 responsável,	 a	
administração	 pública	 deve	 realizar	 fiscalização,	 enquanto	 que	 em	 Bogotá	 a	
responsabilidade	é	direita	do	Estado.	Nos	dois	casos,	ainda	que	distintos	entre	si,	o	
governo	possui	papel	ativo	na	garantia	de	que	esse	bem	público	exista.		Quando	os	
proprietários	 pagam	 diretamente	 pela	 manutenção	 das	 calçadas,	 esse	 valor	 é	
necessariamente	incorporado	nos	custos	de	se	possuir	uma	propriedade.	E,	de	forma	
análoga,	 quando	 as	 calçadas	 são	 financiadas	 com	 recursos	 do	 imposto	 predial	 e,	
especialmente,	 de	 contribuições	 de	 melhoria,	 estamos	 falando	 de	 financiamento	
base	solo	(ou	financiamento	fundiário).			
	
Em	 todos	 os	 casos	 a	 fonte	 de	 financiamento	 desse	 ônus	 é	 no	 final	 das	 contas	 o	
mesmo	 recurso:	 a	 terra.	 Ou	 seja,	 a	 renda	 fundiária;	 uma	 fonte	 reputadamente	
conhecida	 como	 justa	 para	 financiar	 a	 cidade	 e	 seus	 bens	 públicos.	 Avançaremos	
agora	no	caso	da	cidade	de	São	Paulo.					
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4.	A	cidade	de	São	Paulo	e	o	complexo	problema	das	calçadas	
Não	existem	dados	exatos	sobre	a	condição	das	calçadas	na	cidade	de	São	Paulo.		De	
acordo	com	entrevista	a	Jilmar	Tatto	(na	época,	Secretario	Municipal	de	transportes)	
em	 2015	 dos	 17	 mil	 quilômetros	 de	 calçadas	 da	 cidade,	 pelo	 menos	 10	 mil	
quilômetros	 precisavam	de	 investimento4.	 	 Sabe-se	 adicionalmente,	 que	 dos	 7	mil	
quilômetros	 considerados	 “bons”,	 boa	 parte	 não	 atinge	 as	 exigências	mínimas	 de	
acessibilidade	em	questões	de	tamanho,	largura,	materiais,	horizontalidade,	ect.		
	
Nos	 últimos	 quatro	 anos	 o	 assunto	 calçada	 tem	 sido	 debatido	 inúmeras	 vezes	 na	
Câmara	de	Vereadores	da	cidade.	Existem	duas	grandes	 	 tendências	nas	propostas	
pelos	 parlamentares:	 retornar	 para	 o	 governo	 a	 responsabilidade	 completa	 sobre	
esse	 bem	 público	 ou	 reforçar	 a	 fiscalização	 e	 sistema	 de	 responsabilização	 dos	
particulares	sobre	as	calçadas.			
	
Como	visto	nos	exemplos	anteriores,	não	existe	uma	solução	única	para	garantir	a	
existência	 e	 cuidado	 das	 calçadas	 numa	 cidade.	 Importa	 primordialmente	 que	 o	
arranjo	 seja	 consistente	 com	 as	 condições	 e	 ações	 dos	 atores	 envolvidos,	 e	 que	
existam	fundos	de	financiamento	possíveis	e	de	preferência	justos	desde	o	ponto	de	
vista	 tributário.	Será	apresentado	agora	o	panorama	atual	de	provisão	de	calçadas	
na	cidade.		
	
De	forma	similar	à	regra	antes	descrita,	na	cidade	as	novas	construções	e	reformas	
estruturais	de	prédios	 tem	a	obrigação	de	prover	 calçadas	 seguindo	determinados	
padrões5.	Já	a	manutenção	obedece	à	seguinte	distribuição	de	responsabilidades:		
	

Categoria	 Responsável	 Fonte	
Edificações	públicas	 Prefeitura	 Tributos	
Viário	estrutural,	corredores,	parques,	praças	e	
calçadões		

Prefeitura	 Tributos	e	
outras	fontes	

Edificações	privadas	localizadas	no	viário	secundário	
e	local		

Proprietários	 Recursos	
privados	

	
Ainda	existe	a	obrigação	específica	para	as	empresas	concessionarias	e	de	serviços	
públicos	 de	 reparar	 as	 calçadas	 que	 sejam	 danificadas	 com	 ocasião	 de	 suas	
atividades.			
	

																																																								
4	Reportagem	publicada	pelo	site	Cidadeapé	(associação	pela	mobilidade	de	São	Paulo)	em	22	de	abril	
de	 2005.	 Link:	 	 https://cidadeape.org/2015/04/23/prefeitura-vai-fazer-mil-quilometros-de-calcada-
ate-2016-diz-haddad/		
5	Veja-se	a	cartilha	da	Prefeitura	da	cidade	“Conheça	as	regras	para	arrumar	a	sua	calçada”,	publicado	
em	 2012.	 Link:	
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/subprefeituras/calcadas/arquivos/cartilh
a_-_draft_10.pdf		



	 9	

Como	visto,	a	estrutura	é	bastante	 similar	 com	o	modelo	da	cidade	de	Nova	York,	
porém	 os	 resultados	 são	 completamente	 opostos.	 As	 calçadas	 da	 cidade	 refletem	
um	serio	 conflito	 social,	 caracterizando-se	pela	permanente	depredação	e	 	 formas	
de	 privatização	 do	 espaço,	 seja	 para	 fins	 lucrativos	 ou	 não.	 A	 realidade	 é	 muito	
distante	 das	 especificidades	 regulatórias.	 	 Nos	 aprofundaremos	 agora	 em	
compreender	as	falhas	e	obstáculos	identificados	no	arranjo	existente.		
	
Os	lançamentos	imobiliários	e	as	reformas	seguem	a	obrigação	de	prover	calçadas?	
Na	 teoria	 existe	 a	obrigação	normativa,	 na	prática	 a	 fiscalização	é	muito	baixa.	 	O	
“Habite-se”6,	certificado	emitido	pela	Prefeitura	ao	momento	de	finalização	de	uma	
obra	nova,	não	exige	em	todos	os	casos	a	fiscalização	física	por	um	agente	público.	É	
um	documento	que	 se	 tramita	de	 forma	automática	após	o	 responsável	pela	obra	
manifestar	 a	 conclusão	 da	 mesma.	 Só	 grandes	 empreendimentos,	 aqueles	 que	
implicaram	estudos	de	 impacto	(viário	ou	similares)	 tem	vistoria	 física.	Finalmente,	
como	 fora	 confirmado	 em	 entrevistas,	 no	 último	 caso	 dificilmente	 o	 fiscal	 irá	
observar	 o	 elemento	 “calçada”	 e	 conferir	 sua	 condição.	 Esse	 bem	público	 não	 faz	
parte	do	imaginário	a	ser	fiscalizado,	nem	a	ser	entregue	conforme	as	exigências	da	
cidade.	 	A	provisão	e	condições	das	calçadas	entregues	pelos	projetos	 imobiliários,	
novos	 prédios	 e	 reformas	 é	 deixado	 à	 boa	 vontade	 e	 decisão	 do	 particular	
responsável.		
	
Os	 proprietários	 de	 imóveis	 localizados	 no	 viário	 secundário	 e	 local	 fazem	
manutenção	das	calçadas?	De	novo	existe	um	espaço	amplo	entre	a	obrigação	e	a	
realidade.		O	cumprimento	das	obrigações	encontra-se	diretamente	vinculado	com	a	
possibilidade	real	de	receber	um	castigo	em	caso	de	não	atende-las.	Evidentemente,	
numa	 sociedade	 onde	 existe	 um	 conflito	 urbano	 e	 uma	 visão	 negligenciada	 do	
espaço	público,	as	obrigações	relativas	à	manutenção	de	calçadas,	as	quais,	implicam	
também	em	gasto	do	bolso	 individual,	são	alvo	fácil	de	desobediência.	Ainda	mais,	
se	considerarmos	que	por	sua	natureza	econômica	a	não	rivalidade	faz	com	que	ele	
carregue	 a	 externalidade	 positiva	 e	 externalize	 na	 sociedade	 a	 externalidade	
negativa	de	não	fazer	manutenção.	
	
Para	que	 isso	não	acontecesse	 seria	necessário	um	enforcement	muito	efetivo	por	
parte	do	governo,	ou	seja,	uma	fiscalização	forte.	As	notícias,	entrevistas,	discussões	
na	 Câmara	 de	 Vereadores	 e	 resultados	 das	 tentativas	 de	 fiscalização	 massiva,	
apontam	para	um	panorama	de	fraqueza	na	fiscalização.	O	fato	de	que	milhões	de	
paulistanos	infrinjam	a	obrigação	de	fazer	manutenção	das	calçadas	em	frente	á	suas	

																																																								
6	“Habite-se”,	termo	comum	no	mercado	imobiliário,	é	um	atestado	emitido	ao	final	da	construção	de	
um	imóvel	que	comprova	que	o	imóvel	foi	construído	em	conformidade	com	a	legislação	urbanística	
daquele	município.	As	prefeituras	realizam	vistorias	para	conferir	as	condições	do	imóvel.	O	Habite-se	
representa,	portanto,	que	o	imóvel	tem	condições	de	ser	habitado.				
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propriedades	 pode	 ser	 explicado	 por	 dois	 tipos	 ou	 falhas	 de	 governo	 (seguindo	 a	
teoria	das	finanças	públicas).		
	
Poderíamos	apontar		possíveis	problemas	de	corrupção	na	burocracia	de	nível	de	rua	
e	fiscalização	física	vinculados	com	a	ausência	de	incentivos	para	que	o	funcionário	
responsável	realize	seu		trabalho	de	forma	eficiente.	Porém,	é	muito	mais	evidente	o	
conflito	 entre	 interesses	 políticos-eleitorais	 e	 o	 bem-estar	 social.	 A	 exigência	 de	
fiscalização,	 e	 a	 correspondente	 sanção	 (multa	 pecuniária),	 é	 muito	 mal	 recebida	
pelos	eleitores	proprietários	de	imóveis	(acostumados	massivamente	a	não	atende-
la).	O	Prefeito	regional	é	um	cargo	de	caráter	político,	ele	e	sua	equipe	respondem	a	
interesses	políticos	específicos	 incompatíveis	com	essa	obrigação	de	fiscalização	do	
cidadão	comum.		O	resultado	mais	factível	nesse	caso	é	sacrificar	o	bem	comum	pela	
preservação	dos	votos	e	do	poder7.		
	
Nessa	 pesquisa	 foram	 identificados	 mais	 dois	 problemas:	 falta	 de	 capacidade	
administrativa	para	realizar	a	fiscalização	(uma	Prefeitura	regional	pode	contar	com	
cinco	 funcionários	 para	 fiscalizar	 duzentos	 mil	 imóveis),	 e	 problemas	 nos	
procedimentos	de	multa	que	a	fazem	não	ser	efetiva.	Em	2014	foi	sancionada	uma	
mudança	normativa	orientada	a	melhorar	o	percurso	administrativo	para	favorecer	a	
efetividade	da	sanção	por	falta	de	conservação	das	calçadas.	Vamos	agora	a	discutir	
o	panorama	do	governo	e	suas	obrigações.		
	
O	próprio	governo	cumpre	com	sua	obrigação	de	fazer	manutenção	de	calçadas	nos	
prédios	públicos	e	no	viário	a	seu	cargo?	Ainda	que	mais	uma	vez	sejam	ausentes	os	
dados	 precisos	 sobre	 esta	 situação,	 é	 sabido	 que	 o	 problema	 não	 é	 exclusivo	 dos	
particulares.	Aqui	 a	 resposta	para	o	problema	passa	pela	discussão	 sobre	 recursos	
públicos,	mas	também	pela	 lente	com	a	qual	o	problema	é	visto.	 	O	financiamento	
da	 cidade	 e	 suas	 infraestruturas	 tem	 sofrido	 a	 partir	 da	 década	 de	 1990	 uma	
progressiva	 redução	 de	 investimento	 per	 capita.	 A	 crescente	 divida	 pública	 da	
cidade,	 só	 renegociada	em	2015	e	 com	efeitos	 fiscais	 a	partir	 de	2016,	 é	uma	das	
principais	 causas	 dessa	 situação	 que	 repercute	 negativamente	 na	 oferta	 de	 bens	
públicos.			
	

																																																								
7	No	 mesmo	 sentido	 podem	 ser	 vistos	 os	 movimentos	 frequentes	 na	 Câmara	 de	 Vereadores	 com	
projetos	de	 lei	que	repassam	a	obrigação	de	cuidado	das	calçadas	para	o	governo.	 	Essas	 iniciativas	
buscam	 retirar	 dos	 munícipes	 a	 responsabilidade	 de	 cuidar	 das	 calçadas	 a	 seu	 cargo	 e	 a	 sanção	
(multas)	para	donos	de	imóveis	por	calçadas	irregulares.	São	argumentos	frequentes	dessa	proposta	a	
inclusão	(bairros	periféricos	e	 irregulares	não	as	possuem),	a	segurança	pública	para	o	pedestre	e	a	
condição	das	calçadas	de	serem	espaço	público	(o	que	naturalmente	derivaria	numa	obrigação	para	a	
municipalidade).	Este	movimento	pode	ser	 também	visto	como	grupos	de	 resistência	à	 regulação	e	
captura	dos	espaços	políticos	por	grupos	de	interesse	(no	caso,	proprietários).		Interessante	também	
sublinhar	que	essas	 iniciativas	não	 incorporam	novas	fontes	de	financiamento	para	o	repasse	de	tal	
obrigação	(e	o	acumulo	que	a	mesma	apresenta	atualmente).		
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Atualmente,	 fora	do	orçamento	geral,	 são	quatro	as	 fontes	específicas	de	recursos	
que	 podem	 servir	 para	 financiar	 a	 provisão	 e	 manutenção	 de	 calçadas	 sob	
responsabilidade	do	município:		
	

Fonte	 Possibilidade	 Base	Normativa	
Fundo	de	desenvolvimento	urbano	(FUNDURB)	–	
recursos	provindos	da	Outorga	Onerosa	do	Direito	
de	Construir	(OODC)		

Sistema	de	
circulação	de	
pedestres	

Lei	16.050/2014	
Dec.	57.547/2016	

Fundo	Municipal	de	desenvolvimento	de	trânsito	
(FMDT)	

Sem	conteúdo	
específico	

Lei	14.488/2007	
Dec.	49.399/2008	

Fundo	municipal	de	saneamento	ambiental	e	
infraestrutura	(FUMSAI)		

Abertura	e	
melhoria	do	

viário		

Lei	14.934/2009	

Fundo	municipal	de	iluminação	pública	(FUNDIP)		 Iluminação	e	
atividades	
correlatas	

Lei	13.479/2002	
Dec.56.751/2015	

	
Dessas	 fontes,	 a	 que	mais	 recursos	 tem	 aportado	 para	 a	melhoria	 das	 calçadas	 a	
cargo	 da	 prefeitura	 é	 o	 FUNDURB,	 utilizado	 também	 para	 melhorar	 acessos	 de	
equipamentos	públicos	em	geral	e	para	fazer	obras	de	melhoria	de	espaços	públicos	
e	 calçadas	 em	 zonas	 pobres	 da	 cidade.	 	 A	 cidade	 não	 utiliza	 como	 fonte	 de	
financiamento	 a	 contribuição	 de	melhoria,	 ainda	 que	 seja	 uma	 ferramenta	 justa	 e	
com	bastante	capacidade	para	gerar	bens	públicos	como	viário,	calçadas,	e	espaços	
públicos	como	fora	exemplificado	atrás.			
	
Pode	 se	 concluir	 que	 a	 obrigação	 sob	 responsabilidade	 do	 governo	 carece	 de	
recursos	 suficientes	 para	 ser	 adequadamente	 atendida.	 E,	 se	 assim	 acontece	 na	
atualidade,	não	existe	nenhuma	previsão	objetiva	de	que	o	governo	possa	arcar	com	
o	 financiamento	 de	 todas	 as	 calçadas	 da	 cidade,	 como	 é	 proposto	 por	 grupos	
políticos.	 	 Finalmente,	 foi	 identificado	 mais	 um	 vazio	 institucional:	 as	 obras	 de	
melhoria	de	vias	estruturais	e	corredores	não	necessariamente	incluem	as	calçadas	
no	orçamento.		
	
Resta	se	perguntar	se	as	empresas	concessionarias	e	de	serviços	públicos	atendem	
sua	responsabilidade	com	as	calçadas.	Essa	obrigação	só	foi	de	fato	consolidada	com	
a	aprovação	do	Estatuto	do	Pedestre,	lei	publicada	no	diário	oficial	poucos	dias	atrás	
(14/06/2017).	 Isso	 significa	 que	 até	 hoje,	 essas	 empresas	 contribuíam	
corriqueiramente	com	danos	frequentes	e	destruição	das	calçadas	e	a	colocação	de	
obstáculos	 (postes)	 repassando	 para	 a	 cidadania	 parte	 do	 custo	 da	 sua	 atividade	
comercial.		
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Algumas	conclusões	
A	 provisão	 de	 bens	 públicos	 é	 um	 dos	 motivos	 tradicionais	 que	 justificam	 a	
existência	 do	 governo,	 porem,	 também	 clásico	 é	 o	 problema	 de	 não	 contar	 com	
recursos	para	tal	missão.		
	
As	calçadas	são	um	bem	público	vital	para	a	vida	urbana,	a	saúde,	a	mobilidade	e	a	
segurança,	não	 faltam	argumentos	para	evidenciar	sua	 importancia.	Além	disso,	as	
calçadas	se	vinculam	diretamente	com	a	garantia	de	espaços	públicos	e	refletem	o	
modo	 de	 se	 experimentar	 a	 cidade,	 pois	 “Os	 usos	 e	 formas	 de	 apropriação	 dos	
espaços	 e	 bens	 públicos	 ou	 de	 uso	 coletivo	 são	 os	 elementos	 constitutivos	 da	
cidade”	(Duhau	e	Giglia,	2004;	258).		Porem,	sua	provisão	não	é	possível	a	partir	do	
mercado	 nem	 pela	 via	 de	 tarifas	 sobre	 o	 consumo.	 O	 Estado	 interveem	 e	 utiliza	
diversos	mecanismos	para	atingir	esse	objetivo	de	fornecimento	do	bem	público.		
	
No	casos	de	Nova	York	e	Bogotá	a	principal	fonte	de	recursos	utilizada	para	financiar	
a	 provisão	 e	 manutenção	 de	 calçadas	 é,	 em	 ultima	 instância,	 a	 renda	 da	 terra	
urbana.	Utilizam-se	as	obrigações	urbanísticas,	obrigações	diretas	dos	proprietários,	
recursos	advindos	de	tributação	e	instrumentos	de	financiamento	de	base	fundiária	
(como	 o	 IPTU,	 a	 contribuição	 de	 melhoria,	 ou	 a	 Outorga	 Onerosa	 do	 Direito	 de	
Construir).			
	
A	 cidade	 de	 São	 Paulo	 apresenta	 um	 arranjo	 de	 responsabilidades	 próximo	 ao	 de	
outras	 cidades	 do	 mundo,	 porém,	 com	 resultados	 lamentáveis.	 Ao	 estudar	 em	
detalhe	 cada	 um	 dos	 responsáveis	 e	 as	 condições	 da	 obrigação	 (seja	 por	 falta	 de	
fiscalização,	 seja	 por	 falta	 de	 recursos)	 o	 arranjo	 apresenta	 falhas	 importantes.	 	 A	
solução	 para	 a	 provisão	 de	 calçadas	 na	 cidade	 é	 um	 sério	 problema	 de	 finanças	
públicas	ainda	por	resolver.		
	
De	acordo	com	Arvarte	e	Biderman	(2005),	há	três	pressupostos	básicos	das	finanças	
públicas:	 (1)	 a	 análise	 teórica	 deve	 ser	 a	 base	 da	 política	 pública,	 (2)	 as	 políticas	
públicas	 devem	 ser	 baseadas	 em	 evidencias	 (dados)	 que	 melhor	 determinem	 os	
incentivos	adequados	e	os	impactos	na	distribuição	da	renda,	e	(3)	deve	sempre	se	
considerar	 que	 as	 decisões	 políticas	 são	 tomadas	 com	objetivos	 políticos	 (ou	 seja,	
como	resultado	da	interação	política	entre	diversos	agentes,	cada	qual	motivado	por	
seus	próprios	interesses)	ao	invés	do	objetivo	de	maximizar	o	bem-estar.		
	
Desde	 o	 ponto	 de	 vista	 teórico,	 o	 arranjo	 da	 cidade	 de	 São	 Paulo	 encontra	
sustentação.	 As	 evidências	 de	 sua	 implementação	 indicam,	 no	 entanto,	 que	 o	
mesmo	 carece	 dos	 incentivos	 e	 castigos	 adequados	 para	 funcionar	 e,	 ainda	mais,	
tem	impactos	negativos	na	distribuição	de	renda.	A	cada	vez	que	um	individuo	deixa	
de	 atender	 sua	 obrigação	 de	 prover	 ou	 manter	 uma	 calçada	 esse	 recurso	 é	
capitalizado	 internamente	 e	 os	 custos	 são	 socializados	 por	 todos.	 	 As	 evidencias	
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sugerem	 também	que	esse	 é	 o	 caso	 em	que	os	 objetivos	 políticos	 (eleitorais	 e	 de	
grupos	de	interesses	específicos)	tem	se	colocado	por	cima	do	bem-estar	social.			
	
Como	 chegar	 a	 uma	 solução	 em	 que	 o	 governo	 seja	 efetivo	 na	 sua	 missão	 de	
provisão	(e	manutenção)	das	calçadas,	com	as	instituições	adequadas,	com	recursos	
para	 tal	 finalidade	e	visando	ao	objetivo	de	maximizar	o	bem-estar	 cidadão?	 	Essa	
pergunta	 ainda	 não	 encontra	 uma	 resposta	 política	 nem	 cidadã	 na	 cidade	 de	 São	
Paulo.				
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