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A PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS DO IPTU E O 

DIREITO DE PROPRIEDADE 

Leandro Braga Ribeiro 

 

RESUMO 

O presente trabalho, instrumento corolário do Curso de Pós-Gradução lato 

sensu em Direito Tributário realizado, tem por escopo demonstrar, a partir de uma análise 

inicial da fenomenologia da incidência e da norma jurídica tributária, o alicerce legal para a 

aplicação de alíquotas progressivas, com caráter fiscal e extrafiscal, ao Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, levantando sempre o debate acerca das 

diversas questões que abordam o tema.  

Ainda na esfera dos objetivos, tem-se por ideal revisitar a Emenda 

Constitucional nº. 29, de 13 de setembro de 2000 (EC 29/2000) e suas inúmeras implicações à 

matéria de fundo, trazendo, para tanto, subsídios que informarão o estudo do ponto de vista 

teórico e prático, ou seja, mediante a apresentação de julgados (casos práticos) e de análise 

doutrinária. 

Por fim, ao trafegar pelos conceitos de propriedade, direito de propriedade, 

função social, capacidade contributiva, isonomia, extrafiscalidade e fiscalidade, entre outros, 

tentar-se-á descrever, à luz de um raciocínio lógico fiel às conclusões iniciais, os 

entendimentos alcançados pelo aluno, os quais representarão o substrato da pesquisa efetuada. 

 

PALAVRAS-CHAVES 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) – Extrafiscalidade – 

Fiscalidade – Direito de propriedade – Capacidade Contributiva – Função social – Norma 

jurídica tributária. 
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ABSTRACT 

The current paper, consequent instrument of the latu sensu post-graduation 

course in Tax Law, has the purpose of showing, from an initial analysis of the event of levy, 

the legal fundaments for the application of progressive aliquots of the Real State Tax (“IPTU 

– Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana”), with both fiscal and extra 

fiscal points of view, always raising the discussion through the various opinions and 

judgments that address the issue.  

Furthermore, the paper has also the objective of revisits the Amendment nº 

29 of the Constitution, from September 13th, 2000 (“EC 29/2000”), and its many implications 

through the bottom line question, bringing, for this matter, all the background information 

required, that will inform the study from the theoretical and practical viewpoints.  

Finally, during the study of the concepts of property, property right, public 

function, contributory capacity, equality, extra fiscal order and fiscal order, will try to 

describe, through a logic argument, being loyal to the first conclusions of this work, the 

understandings reached by the student, which will represent, so, the basis of the this research.  

 

KEY-WORDS 

Real State Tax – Extra fiscal order – Fiscal order – Property right - 

Contributory capacity – Public function – Legal standard tax 
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INTRODUÇÃO 

 

Acredita-se que todo trabalho voltado para debater as questões tributárias do 

Sistema Brasileiro poderia, sem possibilidade de incorrer em qualquer equívoco, iniciar com a 

seguinte sentença: “paga-se tributo em demasia no Brasil”. 

A máxima acima é reflexo do enorme gasto gerado pelo Estado, que 

formado por políticas caras e mal estruturadas do ponto de vista estritamente econômico 

(matemático), somente se sustenta ao esfolar1 os cidadãos/contribuintes. Somem-se a isso os 

gastos – quase sempre desnecessários – com os digníssimos “representantes do povo” e, 

pronto, tem-se uma máquina estatal gigantesca, sugadora de riquezas dos particulares e pouco 

realizadora dos direitos sociais insculpidos no art. 6º da Constituição Federal, sobretudo a 

educação, a saúde e a segurança.      

Nessa seara, o tributo em questão – o Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana, o IPTU – é efetivo exemplo do quanto afirmado anteriormente, sendo ele 

uma das formas utilizadas pelo Estado para angariar uma maior arrecadação de receitas, nada 

obstante a população seja pouco (ou nada) “recompensada”, ainda que por vias indiretas, dada 

a natureza dos impostos. 

E não apenas o IPTU possui essa faceta, mas sim todos os impostos, que, 

nos dizeres de Aliomar Baleeiro, podem ser assim definidos: 

(...) imposto é a prestação de dinheiro que, para fins de interesse coletivo, 
uma Pessoa Jurídica de Direito Público, por lei, exige coativamente de 
quantos lhe estão sujeitos e têm capacidade contributiva, sem que lhes 
assegure qualquer vantagem ou serviço específico em retribuição desse 
pagamento.2 

Obviamente que não se está defendendo a hipócrita (e inviável) ideia de 

desnecessidade do sustento do Estado pelos seus “súditos”, mas a verdade é que alguns 

princípios podem – e devem – ser observados para que, ao menos, sejam respeitadas máximas 

                                                           
1 Curioso notar que o verbo esfolar é encontrado no Dicionário MICHAELIS da Língua Portuguesa com a 
seguinte definição: “es.fo.lar (lat vulg *exfollare) vtd 1 Tirar a pele de. vtd 2 Ferir ligeiramente; escoriar. vpr 3 
Ficar escoriado; arranhar-se. vtd 4 Vender ou cobrar muito caro. vtd 5 Lançar tributos excessivos sobre.” Ou 
seja, é tão patente a abusividade da carga tributária no Brasil que um vocábulo originariamente significativo de 
“sofrimento de lesão física” passou a ser comumente utilizado para designar o fardo tributário carregado pelos 
contribuintes, conforme definição lançada no item 5 acima.  
2 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro – 1ª ed. – São Paulo: Forense, 1970, p. 117. 
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previstas na Constituição, notadamente aquelas que impõem uma individualização aos 

contribuintes, para que cada um possa pagar tributo conforme a sua capacidade econômica. 

Tratando precipuamente do tema que será abordado no presente trabalho, é 

importante salientar, já nas linhas introdutórias, que o estudo desenvolvido terá o objetivo de 

esmiuçar o IPTU à luz da progressividade de suas alíquotas, mas não apenas indicando a 

possibilidade ou a não possibilidade de sua ocorrência. Servirá este trabalho monográfico, 

também, para averiguar as razões que levaram o constituinte derivado a editar a Emenda 

Constitucional nº. 29, de 13 de setembro de 2000 (EC 29/2000), após o que serão enfrentados 

os efeitos irradiados pela alteração legidlativa em comento.   

O IPTU é um imposto disciplinado juridicamente no art. 156, inciso I, da 

Constituição Federal (CF) e no art. 32 do Código Tributário Nacional (CTN). De competência 

dos Municípios, o IPTU possui uma função eminentemente fiscal, ou seja, seu objetivo 

essencial é obter recursos financeiros aos Municípios, que deles poderá dispor livremente, 

como é da essência da referida espécie tributária. 

Mas o IPTU também serve à extrafiscalidade. Vale dizer, tem o imposto em 

comento a autorização legal para obter receitas sem que seja essa a sua mira primordial, 

servindo, portanto, à prossecução de fins econômico-sociais. 

Antes da EC 29/2000, dispunha o art. 156, § 1º (redação revogada) o 

seguinte: 

§ 1º. O imposto previsto no inciso I (IPTU) poderá ser progressivo, nos 
termos da lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função 
social da propriedade. 

Com o advento do acréscimo constitucional, o supracitado artigo passou a 

ter a seguinte redação: 

§ 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 
4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I (IPTU) poderá: 
I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e  
II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.  

Nada obstante tenha sido autorizada expressamente a utilização progressiva 

das alíquotas de IPTU para fins fiscais (com base no valor venal do imóvel), muitos 

doutrinadores e julgadores do mais alto gabarito disseram que a EC 29/2000 em nada inovou, 

trazendo à baila tão somente um aclaramento sobre o comando contido no art. 145, § 1º, da 
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CF3. Por outro lado, várias foram as vozes que fizeram coro pela inconstitucionalidade da EC 

29/2000, por suposta violação de cláusula pétrea (art. 60, § 4º, CF), enquanto alguns 

bradavam pela impossibilidade de se aplicar critérios individuais (capacidade contributiva) a 

impostos reais (o IPTU, no caso).  

Como se vê, muito embora já se admita, hodiernamente, a progressividade 

fiscal das alíquotas do IPTU, mormente em razão da tese capitaneada por Geraldo Ataliba, 

Sacha Calmon Navarro Coêlho e Alcides Jorge Costa, no sentido de que todos os impostos 

devem estar sujeitos à capacidade econômica dos contribuintes, o debate está longe de ser 

pacífico, seja pela conceituação de propriedade (e o seu alcance, indicando os verdadeiros 

contribuintes do IPTU), seja pelos limites das cláusulas pétreas, ou, ainda, pela forma de 

aplicação da progressividade, a fim de se evitar a punição de contribuintes que se encontrem 

em situações de exceção ao lugar-comum da hipótese de incidência do tributo, a titularidade 

do imóvel mediante registro público.  

Multifacetado, portanto, é o IPTU um tributo que se coaduna às políticas 

municipais de organização do território sem, contudo, deixar a sua roupagem tipicamente 

fiscal à margem de relevância, pois é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana de vital importância para os Municípios, razão pela qual giram ao seu redor tantas 

discussões jurídicas, as quais serão esmiuçadas na monografia que ora se apresenta. 

  

                                                           
3
 O § 1º do art. 145 da Constituição Federal dispõe que: “Art. 145. A União, os Estados o Distrito Federal e os 

Municípios poderão instituir os seguintes tributos: (...) § 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.” 
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1 O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANA (IPTU) 

  

Tem o presente capítulo o escopo de investigar, ainda que de forma sucinta, 

o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana sob o prisma de seu arquétipo 

constitucional e infraconstitucional. A lume dos dispositivos que regem o imposto em exame 

(art. 156, inciso I, CF e art. 32, CTN), será possível elaborar a norma jurídica tributária do 

IPTU, lançando mão de todos os critérios informadores do tributo e suas devidas explicações. 

Não se tem, obviamente, o objetivo de esgotar a integridade constitutiva da 

Regra-Matriz de Incidência Tributária (RMIT) – até porque, para isso, seria necessário um 

trabalho único e sem outros planos de fundo, dada a complexidade e relevância do tema –, 

mas apenas de utilizar uma visão geral (operativa e prática) da RMIT, como unidade 

irredutível da imposição tributária (norma de conduta), para estabelecer os contornos do 

IPTU. 

         

1.1 Fenomenologia da incidência: a regra-matriz de incidência tributária 

 

Prima facie, cumpre esclarecer que nossos estudos tributários, realizados 

por ocasião do desenvolvimento do Curso de Pós-Graduação lato sensu da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, sempre foram lastreados pela estrutura da RMIT, cujo 

arranjo era invariavelmente a forma inicial de qualquer análise das normas tributárias 

sugeridas. 

Nesse desiderato, como relato de nossas próprias experiências acadêmicas e 

profissionais, julgamos relevante a introdução da RMIT ao trabalho, pois a sua aplicação é um 

importante método investigativo da essência normativa, além de funcionar, 

concomitantemente, como sentinela das eventuais vicissitudes porventura existentes na norma 

geral e abstrata, já que a sua correta utilização como ferramenta técnica leva o exegeta ao 
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mais preciso entendimento sobre as normas tributárias, tudo por conta do corte metodológico 

(de precisão cirúrgica) que realiza. 

Pois bem. Tratando propriamente da norma de comportamento em questão, 

é de se notar, em linhas gerais, que a RMIT possui em seu arcabouço tão somente elementos 

(também chamados de critérios) essenciais para a análise da norma tributária. 

Possuindo uma roupagem de instrumento primário e fundamental para que o 

observador, valendo-se do seu uso, possa esquadrinhar a norma da imposição tributária, é a 

RMIT calcada em premissas que permitem traçar, no que tange à incidência dos tributos, a 

identidade de caracteres factuais com o desenho normativo estipulado pela hipótese tributária, 

substancialmente delineada na legislação pertinente. 

Querendo significar o mesmo, a incidência tributária cumpre o fenômeno 

suficiente para que os efeitos de um dado tributo possam ser irradiados. E nesse campo entra a 

tipicidade, na medida em que determina a realização de todos os critérios (que adiante serão 

pormenorizadamente tratados) previamente estipulados na norma para tornar efetivo o fato 

jurídico tributário (ocorrência da norma individual e concreta após o encaixe perfeito com a 

hipótese geral e abstrata). 

Atendida a linguagem competente dentro do corte metodológico realizado, 

ou seja, ao ganhar concretude o fato propriamente (transformação de um evento em fato 

jurídico tributário), a incidência tributária opera-se de forma automática e infalível (Becker). 

Isso ocorre pela figura do dever-ser neutro4, pois ocorrida a hipótese é certo que haverá a 

instalação de um consequente, entregando a uma determinada conduta praticada no mundo 

fenomênico – devidamente expressa em vernáculo – o desfecho previamente descrito na 

legislação, isto é, pagar tributo. 

                                                           
4  “O dever-ser que une a hipótese e a consequência, na arquitetura lógica da norma jurídica, recebe o nome de 
conectivo deôntico ou operador deôntico, ou ainda dever-ser interproposicional, porque bem entre a proposição 
hipótese e a proposição consequente. Sua ação é fulminante e inapelável. Realizando-se o fato previsto no 
suposto, instaura-se a consequência, de modo automático e infalível (Becker), mesmo que as pessoas cuja 
conduta foi regulada propositadamente não a observem, em flagrante desrespeito à ordem jurídica e sobre elas 
não atuem sanções vigentes”. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário – 22ª ed. – São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 409. 
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Em suma, ensina Paulo de Barros Carvalho que “concretizando-se os fatos 

descritos hipótese, deve-ser a consequência, e esta, por sua vez, prescreve uma obrigação 

patrimonial.”5 

Toca-nos os ensinamentos acima na medida em que nos interessa descobrir 

o suposto normativo (antecedente) e o prescritor normativo (consequente) do IPTU, para que 

seja possível investigar a sua natureza e diretrizes de incidência (aplicação) do referido 

imposto sobre as mais variadas formas em que se apresentam os fatos jurídicos tributários. 

Passemos, pois, a percorrer o caminho dos elementos integrantes da RMIT, 

destacando suas pertinências dentro da estrutura mínima e irredutível da norma jurídica.   

 

1.2 A norma jurídica tributária do IPTU: o antecedente e o consequente 

 

Mantendo-nos fieis à proposta de trabalho, não é despiciendo trazer à baila 

uma breve introdução acerca do antecedente e do consequente da RMIT. 

Como o foco da pesquisa não é o esgotamento do tema atinente à norma 

jurídica tributária, repise-se, basta dizer, para fins de conhecimento mínimo da matéria, que o 

antecedente, uma proposição descritiva de situação objetiva real, é sempre composto de um 

fato (descritivo), o qual, ocorrendo no mundo da vida e vertido em linguagem competente – 

tornando-se, portanto, um fato jurídico tributário –, irradia efeitos que desencadeiam 

automática e infalivelmente (Becker) no consequente (prescritivo), dando início a uma 

relação jurídica. 

De maneira bastante singela, entende-se por relação jurídica6 a existência 

de uma intersubjetividade em torno de um objeto, ou seja, a presença de dois sujeitos e uma 

obrigação. Um, o credor, tem o direito de exigir o pagamento da obrigação. O outro, o 

devedor, o dever de adimplir a obrigação (objeto da relação jurídica).  

                                                           
5 CARVALHO, Curso..., p. 410. 
6 A definição de Francesco Carnelutti, citada por Paulo de Barros Carvalho, parece-nos de grande utilidade para 
o tema. Confira-se: “A noção mais ampla e singela de relação jurídica é a de uma relação constituída pelo 
direito, entre dois sujeitos, com referência a um objeto”. CARNELUTTI, Francesco.Teoría General del Derecho, 
trad. F.X. Osset, Madrid, 1955, p. 184 in CARVALHO, Curso…, p. 351. 
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Portanto, é da sucessão de enunciados desencadeada pela formação do 

consequente que surge a obrigação de um sujeito passivo pagar ao sujeito ativo o tributo – o 

IPTU, no caso.    

Para nós, é de extrema relevância ter em mente tais conceitos, pois é a partir 

deles que será possível delimitar quem pagará o IPTU, a quem será adimplida a obrigação, 

qual será a base para o cálculo matemático do imposto, qual o tempo e o local para o 

pagamento e, ainda, qual a forma de apuração dos valores, assunto bastante sensível ao 

debate, já que aborda o tema das alíquotas e, por conseguinte, do instrumento da 

progressividade.      

Vejamos, pois, os critérios informadores da RMIT. 

 

1.2.1 Critério Material 

 

O primeiro critério adotado pela RMIT, localizado na hipótese tributária, 

quer dizer um determinado comportamento juridicamente relevante para o legislador, o qual 

linguisticamente formado por um verbo mais um complemento (verbo + complemento), traz 

em seu bojo a estrutura nuclear de uma hipótese normativa. 

Trata-se, pois, do critério material da RMIT. 

Referido critério sempre será formado por um verbo (ou uma conjunção 

verbal) e um complemento, do que são exemplos “auferir renda”, “industrializar produtos”, 

ou mesmo “ser proprietário de veículo automotor”. Para nós, que estudamos detidamente o 

IPTU, importa-nos o verbo + complemento que traduz o critério material do referido imposto, 

ou seja, o comando “ser proprietário, detentor do domínio útil ou possuidor de bem imóvel 

por natureza ou acessão física.”7 

Evidentemente, as funções e as abrangências da expressão acima serão 

analisadas no momento oportuno, mas, desde já, há que se ter me mente que o registro da 

materialidade do IPTU, pelo CTN, alcança também a posse e o domínio útil, e não apenas a 

                                                           
7 Essa é a inteligência do art. 32 do Código Tributário Nacional, Lei Complementar que define os contornos da 
IPTU. 
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propriedade do bem imóvel (registro público), conforme descrito na Constituição Federal (art. 

156, inciso I). 

 

1.2.2 Critério Espacial 

 

O segundo elemento localizado na no antecedente da norma é o critério 

espacial.  

Por ele, entende-se o espaço (local) em que determinado fato (segundo o 

critério material: “ser proprietário, detentor do domínio útil ou possuidor de bem imóvel por 

natureza ou acessão física”) deve ocorrer para que os efeitos característicos do tributo 

(incidência automática e infalível – Becker) possam ser plenamente irradiados. O objetivo do 

referido critério, portanto, é traçar os limites relativos a um determinado lugar, querendo dizer 

“onde” deve ocorrer determinado “fato jurídico”.  

Nada obstante o referido critério nem sempre seja objeto de digressões e 

apontamentos pelo legislador8, diante de sua notória atecnia, o fato é que não há meios de se 

considerar ausente um critério espacial de uma determinada norma. Ainda que a sua obtenção 

demande análises profundas, deverá ser possível descobrir, sob pena de faltar à lei 

hipoteticamente considerada um critério fundamental (mínimo) para a cobrança do tributo – o 

que não se pode admitir. 

Com relação ao IPTU, sabido que cada Município possui a sua sistemática 

nos moldes de sua legislação, cumpre-nos informar as linhas gerais do critério em questão. 

Nesse panorama, é o critério espacial do referido imposto o imóvel “localizado na zona 

urbana do Município”, ou seja, são abrangidos pelo IPTU todo imóvel que possui localização 

na área delineada como “perímetro urbano do Município”. 

Mas o que é a zona urbana do Município? 

                                                           
8 A respeito do tema, não é despiciendo trazer à baila os ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho, que assim 
sustenta: “Aquilo que de real encontramos, no plano do direito positivo brasileiro, é uma dose maior ou menor 
de esmero na composição dos critérios espaciais, de tal modo que alguns são elaborados com mais cuidado que 
outros. Todavia, ainda que aparentemente pensemos ter o político se esquecido de mencioná-lo, haverá sempre 
um plexo de indicações, mesmo tácitas e latentes, para assinalar o lugar preciso em que aconteceu aquela ação, 
tomada como núcleo do suposto normativo.” in Curso..., p. 323.  
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Muito se discute acerca dos limites de descrição normativa (nem tão precisa, 

ressalte-se), devendo prevalecer, todavia, a forma estrutural prevista no art. 32, § 1º, do CTN, 

uma vez que a Carta Constitucional se abstém, propositadamente, de entregar maiores 

detalhes ao questionamento (até porque esta não é a sua função precípua), não cabendo a lei 

ordinária desenhar o critério em comento (elemento geográfico, segundo o CTN, que é Lei 

Complementar)9. 

Aliomar Baleeiro, autor sempre a frente de seu tempo, já tratava com clareza 

da questão em meados de 1970. Confira-se: 

 Caberá ao legislador municipal delimitar, mas não discricionariamente, para 
os efeitos do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, a zona 
urbana, dentro da qual os imóveis ficarão sujeitos àquele tributo, com 
exclusão, portanto, do imposto semelhante, rural, da União. A lei municipal 
deverá considerar, pelo menos, dois dentre os cinco requisitos enumerados no 
§ 1º. do art. 32.10 

Disso, depreendemos que o critério espacial haverá de ser definido pelo 

Município, observados os limites impostos pelo Diploma Tributário – e somente pelo CTN.  

 

1.2.3 Critério Temporal 

 

O terceiro e último elemento informador da RMIT situado no suposto 

normativo é o chamado critério temporal. 

Do mesmo modo que o critério espacial cuida do local em que determinado 

fato deve ocorrer para lançar mão de seus judiciosos efeitos, este mesmo fato deve “existir” 

em um determinado espaço de tempo, para que nada seja eternizado ou esquecido na 

contagem dos dias, meses, anos, exercícios, etc. Em outros termos, deve o critério temporal 

                                                           
9 Sobre o tema, valiosas são as lições de Kiyoshi HARADA, que, interpretando a jurisprudência do STF, assim 
ensina: “O STF proclamou a inconstitucionalidade do art. 6º e seu parágrafo único da Lei Federal nº. 5.868, de 
12-12-1972 que, para efeito de tributação pelo imposto territorial rural, consideram como imóvel rural, 
independentemente de sua localização, aquele destinado à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou 
agroindustrial. Entendeu a Corte Suprema que a fixação de critério para definição de imóvel rural ou urbano é 
matéria que se insere no campo de normas gerais sobre tributação, pelo que somente a lei complementar 
poderia revogar a expressa disposição do CTN (RE 93.850-8/MG, Trib. Pleno, Rel. Min. Moreira Alves)” in 
Direito Financeiro e Tributário – 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2004, p. 412. 
10 BALEEIRO, Direito..., p. 146.  
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indicar, com precisão, o exato instante em que a concretude de um evento (vertido em 

linguagem competente) faz nascer a obrigação tributária. 

O critério temporal, portanto, traduz o exato momento em que a 

Administração Pública (sujeito ativo, credor) poderá exigir do particular (sujeito passivo, 

devedor) a obrigação tributária (pagar tributo) decorrente da verificação do fato jurídico, em 

determinado local pré-estabelecido, num determinado momento anteriormente delineado. 

Para o IPTU propriamente, este “tempo” é o ano civil, razão pela qual é o supradito imposto 

devido em 1º de janeiro de cada ano. 

Ainda que tal regra não venha expressa nas legislações municipais, é de se 

considerar como 1º de janeiro o critério temporal do IPTU, pois tal mandamento não 

contraria as disposições contidas no CTN, ficando os Municípios “livres” para deliberar sobre 

o assunto. No entanto, a maioria deles segue o ano civil.11 

 

1.2.4 Critério Pessoal 

 

Vencido o estudo acerca dos critérios localizados no suposto normativo, 

torna-se de rigor a análise daqueles pressupostos “mínimos” que se situam no consequente. E 

o primeiro critério do prescritor normativo é o pessoal. 

O critério pessoal é formado pela relação intersubjetiva havida por ocasião 

da incidência tributária (direito de o sujeito ativo exigir a obrigação tributária – objeto – do 

sujeito passivo, que tem o dever de pagá-la) e fornece ao estudioso do Direito Tributário as 

figuras do credor e do devedor de determinado tributo. 

Com relação ao IPTU, não existem muitas dificuldades para se localizar o 

sujeito ativo, que são os Municípios em que esteja situada a propriedade tributada. Essa é a 

inteligência do art. 156, inciso I, da CF. 

                                                           
11 É o caso, aliás, de se utilizar, ainda que para fins de formação de uma “linha geral”, o art. 1º da Lei nº. 9.393, 
de 19 de dezembro de 1996: Art. 1º.  O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, 
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona 
urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano. 
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E com relação ao sujeito passivo (contribuintes), nada obstante o Diploma 

Tributário defina com clareza aqueles que têm o dever de adimplir a obrigação tributária – “o 

proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título” 

(art. 34, CTN) –, tal comando não tem interpretação e aceitação pacíficas. Isso porque, como 

se verá nos próximos capítulos, ainda é grande o debate sobre o alcance da expressão 

“propriedade predial e territorial urbana”. 

 

1.2.5 Critério Quantitativo 

 

O segundo – e último – pressuposto do consequente é o critério 

quantitativo. 

A lógica para a sua colocação (e estudo) como o “derradeiro” critério da 

RMIT é mais que razoável, pois quando se analisa o aspecto quantitativo já se conhece toda a 

estrutura do tributo, menos o seu montante, o que se torna possível a partir da conjugação 

“base de cálculo - alíquota”. 

Por base de cálculo entende-se a grandeza sobre a qual recairá o tributo, 

confirmando, infirmando ou afirmando o critério material previamente desenhado. São várias, 

portanto, as suas funções, segundo o Professor Paulo de Barros Carvalho: 

Temos para nós que a base de cálculo é a grandeza instituída na consequência 
da regra-matriz tributária, e que se destina, primordialmente, a dimensionar a 
intensidade do comportamento inserto no núcleo do fato jurídico, para que, 
combinando-se à alíquota, seja determinado o valor da prestação pecuniária. 
Paralelamente, tem a virtude de confirmar, infirmar ou afirmar o critério 
material expresso na composição do suposto normativo.

12 

E o preclaro doutrinador encerra o seu raciocínio, dizendo: 

A versatilidade categorial desse instrumento jurídico se apresenta em três 
funções distintas: a) medir as proporções reais do fato; b) compor a específica 
determinação da dívida; e c) confirmar, infirmar ou afirmar o verdadeiro 
critério material da descrição contida no antecedente da norma.13 

                                                           
12 CARVALHO, Curso..., p. 395. 
13 Idem, p. 395. 



21 

 

Ou seja, não é a base de cálculo mera grandeza mensuradora de 

materialidade de um dado fato jurídico, mas, também, o fator que emprega comparação e 

ratifica (ou não) o critério material desempenhado. Tanto é assim que “havendo desencontro 

entre os termos do binômio (hipótese de incidência e base de cálculo), a base é que deve 

prevalecer”14.  

Para o IPTU, a base de cálculo vem descrita no art. 33 do CTN, que dispõe 

que deverá ser considerada, como grandeza mensurável, o “valor venal do imóvel”15. Para 

Aliomar Baleeiro, referida grandeza é “aquela que o imóvel alcançará para compra e venda à 

vista, segundo as condições usuais do mercado de imóveis.”16 

A alíquota, por sua vez, nada mais é que o fator que compõe numericamente 

o crédito tributário, conferindo-lhe liquidez, isto é, o montante que o sujeito ativo poderá 

exigir do sujeito passivo a título de tributo.  

Sem alíquota a base de cálculo não teria razão de ser, ou, melhor, não seria, 

pois, base de cálculo – já que cálculo não haveria – motivo pelo qual andam “de mãos dadas” 

na formação do critério quantitativo. 

Assumindo um valor monetário fixo ou uma razão percentual variável, tem 

a alíquota função relevantíssima para o tema em destaque, pois, segundo Paulo de Barros 

Carvalho, é “por mantê-la constante, sob a forma de fração, ou por fazê-la progredir, 

continuamente, ou por degraus, que o legislador busca realizar e assegurar o princípio da 

igualdade tributária.”17 

E nada será tão comumente esmiuçado neste trabalho quanto as alíquotas do 

IPTU. A uma, pois são elas que complementam e dão azo às funções fiscais e extrafiscais dos 

tributos. E, a duas, porque são as alíquotas que cumprem o princípio da capacidade 

contributiva, entregando à maioria dos impostos a progressividade prevista no art. 145, § 1º, 

da Constituição Federal. 

Tratando especificamente do IPTU, importa notar que as alíquotas 

aplicáveis a tal imposto atendem a funções fiscais (art. 156, § 1º, inciso I) e extrafiscais (art. 

                                                           
14 Ibidem, p. 399. 
15 Por “valor venal do imóvel” entende-se o preço para a realização de uma venda à vista, sem considerar os 
encargos oriundos dos financiamentos que geralmente atuam nas negociações havidas no setor imobiliário. 
16 In Direito..., p. 148. 
17 CARVALHO, Curso..., p. 407. 
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156, § 1º, inciso II e 182, § 4º, inciso II) autorizadas na Lei Maior. Quando toma a roupagem 

fiscal, as alíquotas de IPTU independem da observância dos dispositivos fixados no Plano 

Diretor do Município, bastando a sua instituição por lei, respeitando os demais limites da 

imposição tributária. Por outro lado, ao atenderem a extrafiscalidade, as alíquotas de IPTU 

necessariamente precisam alinhar as suas implicações com a função social anteriormente 

prevista no Plano Diretor municipal.  
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2 A PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS DO IPTU E O 

DIREITO DE PROPRIEDADE 

  

No tópico introdutório deste trabalho, dissemos que a carga tributária 

suportada pelos contribuintes, por conta das implicações oriundas do nosso Sistema 

Tributário, é efetivamente abusiva. Naquela oportunidade, tratamos de como os impostos são, 

por vezes, indiscriminadamente utilizados além da justa medida, quase sempre sendo 

direcionados para sustentar a ânsia arrecadatória do Estado – que poderia “sobreviver” com 

muito menos, destaque-se.  

Pois bem. Talvez seja o Capítulo 2, este que ora se introduz, a medula de 

todo o trabalho, porque é a partir das premissas e análises aqui realizadas que, ao final, poder-

se-á tomar as ilações pretendidas a respeito do IPTU e a progressividade de suas alíquotas, na 

busca pela justiça fiscal.   

Em linhas gerais, apresentam-se nesta parcela de conteúdo os mais 

relevantes temas que envolvem os debates sobre a matéria de fundo. Qual é o fato presuntivo 

da riqueza do IPTU? É o IPTU um imposto real? Impostos reais estão sujeitos ao princípio da 

capacidade contributiva? O que é propriedade? Possuidor é proprietário para fins de sujeição 

passiva do IPTU? O que é progressividade fiscal e extrafiscal? Qual(is) ferramenta(s) se 

aplica(m) ao referido imposto?   

Essas são apenas algumas perguntas que tentaremos responder nas linhas 

abaixo, indagações as quais, desde já, indicam o caminho do estudo realizado. 

 

2.1 A capacidade contributiva e a ferramenta da progressividade: uma 

visão geral 

 

Para iniciar o a busca pelo conhecimento atinente à capacidade contributiva, 

não prescinde valer-nos dos judiciosos ensinamentos de Leandro Paulsen a respeito do tema:  
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A previsão da graduação dos impostos segundo a capacidade econômica do 
contribuinte constitui positivação do princípio da capacidade contributiva, 
suscitando inúmeros questionamentos, principalmente quanto à sua extensão. 
A maior parte da doutrina diz trata-se de um princípio de sobredireito ou 
metajurídico, que deve orientar o exercício da tributação, independentemente 
de constar expressamente na Constituição. Decorre deste princípio, 
basicamente, que o Estado deve exigir que as pessoas contribuam para as 
despesas públicas na medida da sua capacidade para contribuir, de maneira 
que nada deve ser exigido de quem só tem para sua própria subsistência, a 
carga tributária deve variar segundos as demonstrações de riqueza e, 
independentemente disso, a tributação não pode implicar confisco a 
ninguém.18 

Entregando os contornos ao debate, Celso Ribeiro Bastos acrescenta: 

É por isso que, em matéria fiscal, a igualdade diante do imposto não deve ser 
entendida como significando que todos os contribuintes devam ser tratados 
da mesma maneira. Sua inteligência correta é a seguinte: todos os 
contribuintes que se encontrem na mesma situação devem ser tratados 
igualmente. Aliás, a doutrina dos nossos melhores tributaristas vinha sendo 
no sentido de aceitar como vigente o princípio da capacidade contributiva por 
mera implicitude no princípio da igualdade, o que confirmou com a sua 
previsão expressa no atual Texto. Parece perfeitamente justo que os ônus de 
sustentar as despesas do Estado sejam arcados por aqueles que disponham de 
maior capacidade econômica.19 

E, ainda na esfera introdutória do tema, não são despiciendas as lições de 

Roque Antônio Carrazza, verbis: 

Reforça o princípio republicano o da capacidade contributiva, agora expresso 
na primeira parte do § 1º do art. 145 da Constituição Federal (...) Da só 
leitura deste dispositivo emerge, de modo inequívoco, a necessária correlação 
entre os impostos e a capacidade contributiva. De um modo bem amplo, já 
podemos adiantar que ela se manifesta diante dos fatos ou situações que 
revelam, prima facie, da parte de quem os realiza ou neles se encontra, 
condições objetivas para, pelo menos em tese, suportar a carga econômica 
desta particular espécie tributária. O princípio da capacidade contributiva 
hospeda-se nas dobras do princípio da igualdade e ajuda a realizar, no campo 
tributário, os ideais republicanos. Realmente, é justo e jurídico que quem, em 
termos econômicos, tem muito pague, proporcionalmente, mais imposto que 
quem tem pouco. Quem tem maior riqueza deve, em termos proporcionais, 
pagar mais imposto do que quem tem menor riqueza. Noutras palavras, deve 
contribuir mais para a manutenção da coisa pública. As pessoas, pois, devem 
pagar impostos na proporção de seus haveres, ou seja, de seus índices de 
riqueza.20    

Sem maiores dificuldades, a partir dos supratranscritos magistérios, tomam-

se por ilações as seguintes proposições: (i) é a capacidade contributiva o instrumento que se 

encontra no bojo do princípio da igualdade, conferindo-lhe aplicabilidade do ponto de vista da 
                                                           
18 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional à luz da doutrina e da 
jurisprudência – 12ª ed. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, p. 48. 
19 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito tributário – 5ª ed. – São Paulo: Saraiva, 1997, 
p. 116. 
20 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário – 16ª. Ed. – São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 74. 
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justiça fiscal; (ii) a capacidade contributiva reforça sobremaneira o princípio republicano, pois 

quem tem mais deve pagar mais imposto que o particular que não possui tantos signos de 

riqueza, revelando que os desiguais devem ser tratados diferentemente, na medida de suas 

desigualdades; e (iii) o princípio da capacidade contributiva é tão soberano que muitos dizem 

existir sem nem haver a necessidade de estar expresso na Constituição (nada obstante esteja).    

Mas será que o tema da capacidade contributiva se esgota nessa linha rasa 

de composição do raciocínio? Não demoramos a afirmar que é negativa a resposta. 

E o próprio Leandro Paulsen, finalizando o primeiro excerto transcrito 

acima, que já nos oferece uma primeira das muitas facetas da problemática que abrange o 

assunto: 

Os extremos desta formulação (preservação do mínimo vital e vedação ao 
confisco) aplicam-se a todas as espécies tributárias. Entretanto, a 
possibilidade de graduação do tributo (e.g., alíquota maior para base de 
cálculo maior) depende de que se cuide de uma hipótese de incidência 
efetivamente reveladora da capacidade contributiva.21 

Vejamos, pois, o que diz o art. 145, § 1º, da Constituição Federal de 1988: 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos: 
(omissis) 
§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o 
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

Trata-se de comando inserto na Constituição Federal de 1946 (art. 202) que, 

não tendo sido reproduzido nas Cartas de 1967 nem na Emenda de 1969, retornou ao 

ordenamento na Constituição de 1988, conforme o dispositivo acima transcrito. 

A priori, o princípio em exame tem o fim precípuo de contemplar a justiça 

fiscal, o que faz na medida em que reparte as despesas da máquina pública de acordo com as 

possibilidades de cada contribuinte. Não há que se falar em princípio da capacidade 

contributiva sem imaginar a realização do princípio da igualdade, entregando a cada um 

(contribuintes) tão somente o ônus que pode suportar – e nada mais. 

A partir dessas linhas iniciais, argumenta-se, com base no texto 

constitucional, se capacidade econômica seria expressão fidedigna a capacidade financeira 
                                                           
21 PAULSEN, Direito..., p. 48. 
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ou capacidade contributiva. Podemos, pois, dizer que todas são grandezas sinônimas e que 

querem representar a mesma coisa?  

Nesse ponto, filiamo-nos à doutrina defendida por Geraldo Ataliba, que, 

citado por Valéria Cristina Pereira Furlan, entendia que a expressão capacidade econômica 

implicaria a “real possibilidade de diminuir-se patrimonialmente o contribuinte, sem destruir-

se e sem perder a possibilidade de persistir gerando riqueza como lastro à tributação.”22 De 

conseguinte – sustenta a referida autora –, “não haveria nenhuma necessidade de laborar 

distinção entre capacidade contributiva e capacidade econômica, pois, nesse contexto [da 

Constituição Federal], são expressões equivalentes.”23   

No entanto, defendemos a distinção entre as proposições capacidade 

econômica e capacidade financeira. Segundo o nosso entendimento,  

(...) cumpre emprestar aos vocábulos da norma constitucional o sentido 
próprio e aí descabe confundir a referência à capacidade econômica com a 
capacidade financeira, estando a primeira ligada ao todo patrimonial e a 
segunda a dados momentâneos, referentes à disponibilidade da moeda, à 
liquidez.24 

Vencido o debate preliminar, torna-se de rigor tecer alguns comentários 

sobre a divisão feita por alguns doutrinadores, no sentido de haver a capacidade contributiva 

objetiva e a capacidade contributiva subjetiva. A primeira, defendida por Antônio Roque 

Carrazza, sustenta basicamente que o legislador deve se socorrer de fatos jurídicos tributáveis 

que efetivamente guardem indícios de capacidade econômica, pois se assim não fosse a 

capacidade contributiva seria amesquinhada, premiando-se situações que não guardam relação 

com qualquer signo presuntivo de riqueza. 

Por outro lado, a capacidade contributiva subjetiva é relatada por Sacha 

Calmon Navarro Coêlho como sendo o verdadeiro princípio correlato à progressividade e, 

portanto, premiado pelo constituinte. Para o referido autor – que se sustenta no magistério de 

Mizabel Abreu Machado Derzi –, a capacidade contributiva subjetiva “refere-se à concreta e 

                                                           
22 FURLAN, Valéria Cristina Pereira. Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – 2ª ed. – São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 122. 
23 Ibidem, p. 122. 
24 Excerto extraído do voto da lavra do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, 
por ocasião do julgamento do RE nº. 423.768/SP (Trib. Pleno – J. em 01-12-2010). 
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real aptidão de determinada pessoa (considerados seus cargos obrigatórios pessoais e 

inafastáveis) para o pagamento de certo imposto.”25 

Nada obstante o brilhantismo de ambos os posicionamentos, para nós é 

suficiente dizer – sempre levando em consideração o quanto disposto no art. 145, § 1º, da 

Constituição Federal – que “o princípio da capacidade contributiva informa a tributação por 

meio de impostos”26, pois, atrelado ao princípio da igualdade, “é ele um dos mecanismos mais 

eficazes para que se alcance a tão almejada Justiça Fiscal”27. 

E é por essa razão, aliás, que os impostos, na medida do possível, devem ser 

progressivos, já que tão somente por meio da progressividade é que eles conseguem atender 

ao mandamento da capacidade contributiva. 

Nesse sentido, inclinamo-nos a concordar com a tese sustentada pelo 

preclaro Roque Antônio Carrazza, nada obstante a Constituição Federal trate da 

progressividade sempre como instrumento na busca pelos objetivos da República (em suma, 

uma sociedade livre, justa e solidária), sendo pouco ou nada relevante maiores debates sobre 

as diversas classificações doutrinárias. 

E, ainda nessa seara, temos o célebre estudo realizado por Elizabeth Nazar 

Carrazza, que ensina: 

O IPTU – como todo e qualquer imposto – deve obedecer ao princípio da 
capacidade contributiva, que vem expresso no art. 145, § 1º, da Constituição 
Federal. Como já enfatizado, o princípio da capacidade contributiva está 
intimamente ligado aos princípios da igualdade e da igualdade tributária. É 
um dos instrumentos para a realização, no campo tributário, dos ideais 
republicanos. De fato, é justo, jurídico e razoável que quem, em termos 
econômicos, tem mais, pague proporcionalmente mais imposto do que quem, 
em termos econômicos, tem menos (...) Quando se diz que deve ser 
proporcionalmente tributado, quer-se significar que deve ser submetido a 
uma alíquota maior.28 

Para o IPTU em particular, o signo presuntivo de riqueza é de natureza 

objetiva (ter um imóvel), conforme se verá adiante. Agora, contudo, cabe apenas trazer à baila 

os aspectos básicos da progressividade.   

                                                           
25 BALEEIRO, Aliomar. Limitações ao Poder de Tributar – 7ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, pp. 690-693 in 
COÊLHO, Curso..., p. 77. 
26 CARRAZZA, Curso..., p. 74. 
27 Ibidem, p. 74. 
28 CARRAZZA, Elizabeth Nazar. Progressividade e IPTU – 1ª ed. – Curitiba: Juruá, 1998, pp. 91-92. 
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Ao discorrer sobre o tema, Leandro Paulsen confirma as ilações tomadas 

acima – notadamente a de que a progressividade é o instrumento apto a dar azo à observância 

da capacidade contributiva –, dizendo: 

Através das alíquotas progressivas é possível fazer com que aqueles que 
revelam melhor situação econômica e, portanto, capacidade para contribuir 
para as despesas públicas, o façam em maior grau que os demais, não apenas 
proporcionalmente a sua maior riqueza, mas suportando maior carga em 
termos percentuais. É, pois, um instrumento para a efetivação do princípio da 
capacidade contributiva, mas deve ser utilizado com moderação para não 
desestimular a geração de riqueza.29 

E Roque Antônio Carrazza, fazendo coro ao posicionamento supra, encerra 

a questão: 

A progressividade das alíquotas tributárias, longe de atritar com o sistema 
jurídico, é o melhor meio de se afastarem, no campo dos impostos, as 
injustiças tributárias, vedadas pela Carta Magna. Sem impostos progressivos 
não há como atingir-se a igualdade tributária. Logo, o sistema de impostos, 
no Brasil, deve ser informado pelo critério da progressividade. Impostos com 
alíquotas crescentes em função do aumento das suas bases tributáveis (bases 
de cálculo in concreto) levam corretamente em conta que o sacrifício 
suportado pelo contribuinte para concorrer às despesas públicas é tanto maior 
quanto menor a riqueza que possui (e vice-versa). Ademais, permitem que o 
Estado remova, pelo menos em parte, as desigualdades econômicas existentes 
entre as pessoas.30  

Ou seja, respeitados os posicionamentos antagônicos31, compatibilizam-se, 

no nosso sentir, a progressividade32 e a capacidade contributiva, porquanto não há cogitar-se 

em aplicação do princípio informador dos impostos (capacidade contributiva) sem, 

necessariamente, tratar concomitantemente do instrumento que lhe confere efetividade 

(alíquotas gradativas).    

 

                                                           
29 PAULSEN, Direito..., p. 49. 
30 CARRAZZA, Curso..., p. 76. 
31 “O vínculo entre o princípio da capacidade contributiva e a progressividade, encontra adeptos no direito 
pátrio. Alguns autores entendem, até que não há como respeitar a capacidade contributiva sem a 
progressividade, entendimento que não encontra respaldo na doutrina comparada moderna devido à dificuldade 
de medir a capacidade contributiva a partir da aplicação progressiva dos impostos (...) Mesmo que 
procurássemos na progressividade a justificação da igualdade na tributação, concluiríamos, forçosamente, que 
os sistemas de tributação progressiva não medem capacidade econômica, são meros instrumentos políticos de 
distribuição de riqueza.” ZILVETTI, Fernando Aurélio. Progressividade, Justiça Social e Capacidade 
Contributiva. RDDT nº. 76, Janeiro/02 in PAULSEN, Direito..., p. 50. 
32 “A técnica mais generalizadamente empregada é a da progressividade, em que, como se disse, a alíquota 
variável (sobre base de cálculo também variável) aumenta à medida em que cresce a base (...) à luz do sistema 
constitucional vigente, o imposto de renda tem de atender ao critério da progressividade (CF art. 153, § 2º), e o 
IPTU, pode (art. 156, § 1º)” OLIVEIRA, José Jayme Macêdo. Código Tributário Nacional: comentários, 
doutrina e jurisprudência – São Paulo: Saraiva, 1998, pp. 142-143.     
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2.1.2 A capacidade contributiva e o IPTU: a classificação do imposto em real ou pessoal e o 

fato presuntivo da riqueza 

 

Já foi possível afirmar alhures que a capacidade contributiva, princípio 

inserto no art. 145, § 1º, da Constituição Federal, é para os impostos o grande realizador da 

Justiça Fiscal, posto que, aliado à aplicação da progressividade, entrega alíquotas variadas 

(maiores) à medida que são aumentadas as bases de cálculo do imposto.   

E para o IPTU não poderia ser diferente: em se tratando de um imposto, a 

aplicabilidade da capacidade contributiva e da progressividade são providências forçosas.  

Nesse panorama, como fica o posicionamento da doutrina quando são 

confrontados os conceitos de capacidade contributiva e progressividade com a classificação 

dos impostos em reais e pessoais? Tal divisão é realmente importante? É possível haver 

progressividade para impostos reais? Mais que isso, como se comportam os estudiosos (e a 

jurisprudência) diante da problemática que atinge a questão do fato presuntivo de riqueza do 

IPTU? Seria ele realmente uma grandeza apta a medir a capacidade contributiva daquele que 

é contribuinte do IPTU? 

Essas são apenas algumas das questões que serão enfrentadas adiante. 

Ab initio, vamos tratar da relevância entregue à classificação que divide os 

impostos em reais e pessoais. 

Valendo-nos dos ensinamentos de Luciano Amaro33 e Hugo de Brito 

Machado34, é possível concluir que as classificações são meros auxílios ao estudo de 

determinado tema, inexistindo uma divisão absoluta das espécies que se pretende rotular.  

Ou seja, por se tratar de um aspecto subjetivo, que depende da análise de 

determinado sujeito cognoscente, vários são os critérios que podem ser fixados para a 

                                                           
33 “Os critérios de classificação dos tributos não são certos ou errados. São mais adequados, menos adequados, 
ou inadequados (a) no plano da teoria do direito tributário, ou (b) no nível do direito tributário positivo, como 
instrumento que permita (ou facilite) a identificação das características que devem compor cada espécie de 
tributo”. AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro – 14ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 69.  
34 “Com as classificações, o que se busca é facilitar o estudo dos objetos classificados. Por isto se diz que elas 
podem ser mais, ou ser menos úteis. E desde que haja coerência quanto ao critério utilizado elas não podem ser 
consideradas incorretas”. MACHADO, Curso de Direito Tributário – 31ª ed. – São Paulo: Malheiros, 2010, p. 
316. 
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realização de uma determinada classificação. A única exigência aceitável diz que para uma 

classificação jurídica deverão ser utilizados conceitos e assertivas jurídicas, sem a influência 

(quase sempre negativa) de outras ciências (e.g., a doutrina financeira). 

Diante desses esclarecimentos introdutórios, precisamos supor, para analisar 

juridicamente a classificação proposta (entre impostos reais e pessoais), as diferentes épocas 

em que se deu o enfrentamento da questão com mais afinco, isto é, antes e depois da Emenda 

Constitucional nº. 29, de 13 de setembro de 2000 (EC 29/2000). 

Obviamente, as implicações decorrentes do referido acréscimo 

constitucional serão desenvolvidas mais a frente, precisamente no terceiro capítulo desta 

monografia. Por ora, resta-nos saber que a EC 29/2000 trouxe alterações significativas quanto 

à progressividade do IPTU. 

Observando com um pouco mais de cuidado o art. 145, § 1º, da CF, já 

transcrito acima, importa salientar que tal comando informa que “os impostos terão caráter 

pessoal”, construção vocabular que levou diversos doutrinadores a defender a histórica 

divisão entre tributos reais e pessoais, do que é exemplo o excerto abaixo: 

Como noção, pode-se dizer que impostos reais são aqueles que incidem sobre 
um objeto material, uma coisa (res, em latim); impostos pessoais, aqueles em 
que a tributação incide devido a certas características da pessoa do sujeito 
passivo (...) Exemplo de imposto pessoal é o imposto de renda. De impostos 
reais, o IPI, o ICMS e os impostos sobre o patrimônio (IPTU, ITR, etc.).

35 

Seria tal classificação adequada, tendo-se em mente que as divisões não 

podem ser consideradas “erradas” ou “corretas”? 

Antes da EC 29/2000, a doutrina comumente entendia que os impostos 

incidentes sobre o patrimônio, como seria o caso do IPTU, tinham roupagem de serem reais. 

Para o Supremo Tribunal Federal, por meio do leading case RE 153.771/MG, tal assertiva 

restou confirmada, conforme se depreende de trecho da ementa que resumiu o voto da lavra 

do Ministro Moreira Alves: 

IPTU – Progressividade. No sistema tributário nacional é o IPTU 
inequivocamente um imposto real. Sob o império da atual Constituição, não é 
admitida a progressividade fiscal do IPTU, quer com base exclusivamente no 
seu art. 145, § 1º, porque esse imposto tem caráter real que é incompatível 
com a progressividade decorrente da capacidade econômica do contribuinte, 

                                                           
35 DIFINI, Luiz Felipe Silveira. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 28 in PAULSEN, 
Direito..., p. 637. 
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quer com arrimo na conjugação desse dispositivo constitucional (genérico) 
com o art. 156, § 1º (específico) [...]36 

Vê-se, portanto, que antes do advento da EC 29/2000 a doutrina e a 

jurisprudência eram pacíficas para considerar o IPTU um imposto real, não sujeito, portanto, à 

progressividade fiscal (teoricamente aplicável apenas aos impostos ditos pessoais). 

Todavia, após ter havido a inclusão na Constituição Federal da possibilidade 

de haver progressividade fiscal para o IPTU, levando-se em conta tão somente o valor venal 

do imóvel, sem qualquer objetivo extrafiscal37, notou-se uma severa alteração no 

entendimento da Corte Constitucional e também na doutrina, nada obstante alguns autores e 

juízes já tivessem tratado da impossibilidade de se classificar os impostos em reais e pessoais, 

como é o caso do Ministro Marco Aurélio, que, “vendo além do seu tempo”, assim anotou por 

ocasião do julgamento do RE nº. 234.105, realizado em 08-04-199938: 

A meu ver, não temos no teor do dispositivo [art. 145, § 1ª, CF] qualquer 
distinção, qualquer limitação ao alcance do que nele se contém. O alvo do 
preceito é único, a estabelecer uma gradação que leve à justiça tributária, ou 
seja, onerando aqueles com maior capacidade para o pagamento do imposto. 
Se essa premissa é, para mim, correta, não cabe distinguir, aqui, a espécie de 
imposto. Levo em contra o Imposto Predial e Territorial Urbano, um imposto 
devido pelo proprietário do imóvel e que tem como base, para a segurança do 
pagamento, o próprio imóvel, portanto, o direito real de propriedade (...) A 
colocação é salutar, porque não posso colocar na mesma vala alguém que 
adquire um bem imóvel com valor de mercado igual a vinte mil reais daquele 
que adquire um bem avaliado no mercado em milhões de reais. Dir-se-ia: a 
diferença já está na base de incidência da percentagem. Todavia, se fosse 
assim, não teríamos o teor do § 1º do artigo 145 da Constituição Federal. 

Ou seja, já não era sem força, antes mesmo da EC 29/2000, a tese de que a 

divisão dos impostos em reais e pessoais negava o conteúdo do comando disposto no art. 145, 

§ 1º, da CF. Hodiernamente, admite-se a progressividade fiscal das alíquotas do IPTU, de 

modo que foi vencida a antiga interpretação de que tão somente os impostos ditos pessoais 

poderiam experimentar tal instrumento de Justiça Social. 

Nesse sentido, Leandro Paulsen explica o seguinte, reforçando o 

entendimento do Ministro Marco Aurélio: 

Não nos parece que haja muita clareza na doutrina e na jurisprudência acerca 
dos critérios para a distinção entre os impostos reais e pessoais. O art. 145, § 
1º, da CF dá um indicativo ao facultar à administração a identificação do 

                                                           
36 Recurso Extraordinário Julgado em 20-11-1996; Publicado em 05-09-1997. 
37 Os temas da fiscalidade e extrafiscalidade do IPTU serão enfrentados adiante, razão pela qual, neste momento, 
mostram-se despiciendos outros comentários sobre a matéria em exame. 
38 DJ em 31-03-2000. 
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patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do contribuinte como meio 
de dar caráter pessoal aos impostos e graduá-los segundo a capacidade 
econômica dos contribuintes. Assim, leva-nos ao entendimento de que 
pessoal é o imposto que considera as circunstâncias específicas relativas a 
cada contribuinte para o dimensionamento do montante a pagar.39 

Para Alfredo Augusto Becker, citado por Valéria C. P. Furlan, a questão 

envolve outro aspecto, que, para nós, soa muito correto:  

A relação jurídica tem dois pólos: o positivo e o negativo. A pessoa (física ou 
jurídica) é o único pólo admissível das relações jurídicas. Por isto, toda e 
qualquer relação jurídica (inclusive a que atribui direito real ao sujeito ativo) 
é sempre pessoal: entre pessoa e pessoa, nunca entre pessoa e coisa.40 

Já afirmamos algures que a relação jurídica é, em sua mínima estrutura, 

formada por dois sujeitos (um com o direito de exigir, o outro com o dever de cumprir) e uma 

obrigação que os liga intersubjetivamente. Assim, vemos que as nossas conclusões vêm se 

amoldando à doutrina majoritária, bem como à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, o que 

confere visos de credibilidade ao estudo realizado e às correntes adotadas pelo aluno.  

Diante de tais relatos, chega-se à inexorável conclusão que aponta ser de 

pouca valia a classificação dos impostos em reais e pessoais, sobretudo para o tema de fundo 

do presente trabalho. Acima, ficou comprovado que enquanto o vínculo jurídico o ocorre 

apenas entre pessoas, não que se imaginar em “obrigação tributária” de natureza real, isto é, 

exigível de um “patrimônio”. 

Com isso, queremos afirmar que a capacidade contributiva atua em todos os 

impostos, e não apenas nos reais, para, ao final, asseverar que é o princípio sub examine, 

instrumentalizado pela progressividade, o verdadeiro reparador de injustiças fiscais, servindo, 

pois, ao princípio republicano. 

Superados os questionamentos que envolvem o tema da classificação dos 

tributos em reais e pessoais, o que, por conseguinte, estende ao IPTU a possibilidade de ser 

tomado pela aplicação de alíquotas progressivas fiscais, à luz da capacidade contributiva, 

pode-se despender algum tempo tratando do famigerado signo-presuntivo de riqueza para fins 

do referido imposto. 

No tópico anterior, foi-nos possível oferecer contorno do debate que 

envolve a questão, quando, ao contrapor, ainda que em linhas gerais, os entendimentos 

                                                           
39 In Direito..., p. 636. 
40 In Imposto Predial..., p. 34. 
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(antagônicos, evidentemente) defendidos por Sacha Calmon Navarro Coêlho e Roque Antônio 

Carrazza, dissemos que a presunção de riqueza deve ser levada em conta para se ter a exata 

medida do quanto cada contribuinte deve pagar de tributo.  

A fim de trazer à memória o conteúdo da discussão, vejamos o que diz o 

ilustre doutrinador mineiro: 

A capacidade contributiva é a possibilidade econômica de pagar tributos 
(ability to pay). É subjetiva quando leva em conta a pessoa (capacidade 
econômica real). É objetiva quando toma em consideração manifestações 
objetivas da pessoa (ter casa, carro do ano, sítio numa área valorizada, etc.). 
Aí temos signos presuntivos de capacidade contributiva. Ao nosso sentir o 
constituinte elegeu como princípio a capacidade econômica real do 
contribuinte.41  

De outra sorte, essas são as lições do Professor Carrazza: 

É objetiva porque se refere não às condições econômicas reais de cada 
contribuinte, individualmente considerado, mas às suas manifestações 
objetivas de riqueza (ter um imóvel, possuir um automóvel, ser proprietário 
de joias ou obras de arte, operar em Bolsa, praticar operações mercantis, 
etc.). Assim, atenderá ao princípio da capacidade contributiva a lei que, ao 
criar o imposto, colocar em sua hipótese de incidência fatos deste tipo. Fatos 
que Alfredo Augusto Becker, com muita felicidade, chamou de fatos-signos 
presuntivos de riqueza (fatos que, a priori, fazem presumir que quem os 
realiza tem riqueza suficiente para ser alcançado pelo imposto específico). 
Com o fato-signo presuntivo de riqueza, tem-se por incontroversa a 
existência de capacidade contributiva.42  

Disso, é possível extrair uma dicotomia no entendimento acerca de quem 

deve suportar a carga tributária, e quais são os limites a serem estabelecidos pelo legislador. 

Uma corrente defende ser o aspecto econômico real em que se encontra o contribuinte, 

individualmente identificado, a perfeita amostra de sua aptidão para suportar o pagamento de 

tributos. Por outro lado, há a linha de pensamento que indica serem as manifestações objetivas 

de riqueza (Carrazza) os verdadeiros fatos-signos presuntivos (Becker) os indicadores de 

idoneidade fiscal (pagamento de impostos) dos particulares.   

Citando novamente o precedente do STF de nº. 423.768/SP (RE), parece-

nos evidente que, para o IPTU, a diferença entre os valores venais dos imóveis são, sim, 

suficientes para auferir a capacidade contributiva do proprietário. Vejamos o que disse a 

Ministra Carmen Lúcia a respeito da questão: 

                                                           
41 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro – 6ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 
2003, p. 79. 
42 In Curso..., p. 76 
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É verdade que, em se tratando de impostos reais, não se aufere a capacidade 
contributiva global de um contribuinte. O que se estabelece é uma presunção 
de que aqueles que possuem imóveis de maior valor podem contribuir de 
forma mais onerosa do que aqueles que possuem imóveis de menor valor. 
Eventuais exceções não podem servir de parâmetro à regra geral. 

Para roborar o seu posicionamento, a mesma Ministra cita o Professor 

Roque Antônio Carrazza43, que aqui tem transcrito o seu judicioso magistério: 

Exige obediência ao princípio da capacidade contributiva o IPTU (imposto 
predial e territorial urbano). Agora, com a vigência da nova Carta, o 
proprietário de amplo e luxuoso imóvel, situado em bairro residencial, deve 
proporcionalmente ser mais tributado, por via de IPTU, do que o proprietário 
de casa modesta, localizada em bairro fabril (...) Enfatizamos que a 
capacidade contributiva, para fins de tributação por via do IPTU, é aferida em 
função do próprio imóvel (sua localização, dimensões, luxo, características, 
etc.), e não da fortuna em dinheiro de seu proprietário. Não fosse assim, além 
de incerteza e insegurança, proliferariam situações deste tipo: pessoa hoje 
pobre, mas que adquiriu caríssimo imóvel em período economicamente 
faustoso da sua vida profissional, estaria a salvo do IPTU. Ou deste: num 
prédio de alto luxo, com um apartamento por andar, cada proprietário pagaria 
um IPTU diferente (assim, v.g., o banqueiro bem sucedido pagaria imposto 
no grau máximo e o aposentado, que recebe pensão previdenciária do INSS, 
nada pagaria). Não nos parece seja este o espírito do dispositivo 
constitucional.44 

Convencidos de que a aptidão financeira do contribuinte individualmente 

considerado – e no determinado momento de pagamento do tributo – não atende ao princípio 

da capacidade contributiva, chegamos, até o presente momento, a duas conclusões a respeito 

do IPTU, a saber: (i) sendo a capacidade contributiva o instrumento de efetivação do princípio 

da igualdade e a progressividade de alíquotas o meio pelo qual ocorre a sua aplicação prática, 

torna-se imperiosa a sua aplicação aos impostos, inclusive ao IPTU; e (ii) inobstante as 

inúmeras classificações doutrinárias que abrangem os impostos, o fato é que os comandos 

legais, notadamente os da Carta Constitucional, devem ser interpretados em consonância com 

os princípios basilares republicanos, sobretudo a almejada Justiça Fiscal, razão pela qual 

devem os signos presuntivos de riqueza, em se tratando de impostos reais – dos quais são 

                                                           
43 Tomando alguns exemplos para explicar pormenorizadamente a sua tese, o referido doutrinador assim 
assevera: “Em relação aos impostos sobre a propriedade (...) a capacidade contributiva revela-se com o próprio 
bem, porque a riqueza não advém apenas da moeda corrente, mas do patrimônio, como um todo considerado. 
Se uma pessoa tem, por exemplo, um apartamento que vale um milhão de dólares, ela tem capacidade 
contributiva, ainda que nada mais possua. Apenas, sua capacidade contributiva está imobilizada. A qualquer 
tempo, porém, esta pessoa poderá transformar em dinheiro aquele bem de raiz (...) Conheci pessoa que, por 
herança de família, tinha valioso quadro de pintor flamengo do século XVII. Um dia, ela vendeu seu quadro e, 
com o dinheiro apurado, comprou belíssimo apartamento. Esta pessoa, que tirante o quadro, poderia ser 
considerada pobre, tinha – graças aos mesmo quadro – capacidade contributiva. Tanto tinha que, 
transformando o quadro em moeda corrente, adquiriu um imóvel luxuoso. ” in Curso..., p. 78. 
44 In Curso..., pp. 91-92. 
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exemplos o IPVA e o IPTU –, ser os próprios bens móveis e imóveis a que se referem os 

respectivos tributos.  

Fixados estes pontos relevantes ao estudo, podemos partir para o exame da 

propriedade, do direito de propriedade e da função social que os toca, do ponto de vista 

constitucional e infraconstitucional.       

 

2.2 A propriedade (“o direito de propriedade”) para fins de               

incidência do IPTU 

 

A respeito da materialidade do IPTU, o inciso I do art. 156 da Constituição 

Federal traz a seguinte orientação: 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
I – propriedade predial e territorial urbana; 

Por sua vez, o art. 32 do CTN, conferindo aplicabilidade jurídica ao 

conteúdo previsto no art. 146 da Constituição Federal, dispõe: 

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade 
predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio 
útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como 
definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 

E o art. 34 do mesmo Diploma corrobora: 

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu 
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 

Sem maiores dificuldades, observa-se um alargamento entre os conceitos 

havidos numa e noutra hipótese. Em ordem com a Constituição Federal, o IPTU deveria ser 

cobrado tão somente do titular da “propriedade predial e territorial urbana”. Já o Código 

Tributário Nacional, ampliando a sua aplicabilidade, estende o IPTU àqueles que detêm do 

“domínio útil” ou são possuidores de bem imóvel por natureza ou acessão física. 

Seria essa uma nítida usurpação do comando inserido na Carta 

Constitucional? É válida a extensão do IPTU aos titulares de outros “direitos reais”? A posse 

e o domínio útil representam signos presuntivos de riqueza, como visto no tópico 
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imediatamente anterior? Para responder a tais questionamentos, precisamos ir a fundo aos 

conceitos que envolvem a questão, mormente o de propriedade. 

Analisando com mais cuidado o texto constitucional, verifica-se que o IPTU 

incide sobre a propriedade predial e territorial urbana, não indicando o art. 156, inciso I, a 

incidência a respeito do direito de propriedade. Seriam institutos distintos, capazes de alterar 

o entendimento acerca da materialidade do IPTU? 

De antemão, cumpre ressaltar o conceito de propriedade. Da lei, extraímos 

o texto contido no art. 1.228 do Código Civil, nada obstante não seja ele propriamente o 

“conceituador” do instituto em tela: 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e 
o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 
detenha. 

Da doutrina, citamos os ensinamentos de Maria Ligia Coelho Mathias, que 

diz ser a propriedade “um direito acerca do qual seu titular tem a faculdade de usar, gozar, 

dispor, bem assim reivindicar a coisa de quem injustamente a possua ou detenha”45, 

definição que revela o posicionamento uníssono da doutrina civilista. 

A partir disso, não são necessárias maiores digressões sobre o tema para 

concluir, desde já, que a propriedade é, pois, um direito – o chamado direito de propriedade. 

E a questão se encerra com o relato do ilustre Sílvio de Salvo Venosa, quando decreta que “a 

propriedade, por seu lado, espelha inelutavelmente um direito.”46. 

Com tal nota introdutiva, quer-se dizer que a presunção de capacidade 

contributiva do IPTU, por cuidar de conceito privado47, deve ser estudada com base nos 

direitos que envolvem a propriedade – e não somente em relação à titularidade do imóvel 

tributado.   

Se a propriedade descrita no art. 156, inciso I, da Constituição Federal é, em 

verdade, o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar o bem de quem injustamente o detenha, 

                                                           
45 MATHIAS, Maria Ligia Coelho. Direito Civil: direitos reais – 1ª ed. – São Paulo: Atlas, 2007, p. 42. 
46 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direitos reais – 10ª ed. – São Paulo, Atlas, 2010, p. 165.  
47 Segundo o art. 110 do CTN, “a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de 
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição 
Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para 
definir ou limitar competências tributárias”. Ou seja, aplicam-se as disposições sobre a propriedade – entregues 
pelo Direito Civil – à tributação. 
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por óbvio que o constituinte originário imaginou que a Lei Complementar que fosse entregar 

os contornos do IPTU (o próprio CTN, no caso) atenderia à máxima efetividade de seu 

comando, estendendo a sua aplicabilidade para o domínio útil e também para a posse. Não há 

letra morta na lei, quiçá na Carta Magna de uma República de Estados Federativos. 

Valéria Cristina Pereira Furlan traduz com clareza a ideia acima disposta. 

Confira-se o teor do magistério da respeitada Professora: 

O Código Civil, outrossim, não traz a definição de propriedade, mas apenas a 
de direito de propriedade. Ora, se a Constituição determina que o aspecto 
material da hipótese de incidência do IPTU é a propriedade e, juridicamente, 
tem-se a definição de propriedade como sendo o direito de usar, gozar, dispor 
e reivindicar de quem injustamente a detenha, permitindo-nos concluir que 
quem detiver alguns desses direitos, acompanhados do animus de ser 
proprietário, poderá figurar no polo passivo da obrigação de pagar o aludido 
imposto.48 

De igual modo, Sacha Calmon Navarro Coêlho assevera o quanto segue: 

No IPTU repte-se a temática da consonância do CTN com a Constituição 
quanto à definição dos seus contribuintes. A CF/88 fala em propriedade, e, 
pois, numa acepção estrita, somente seriam os proprietários os únicos 
contribuintes do imposto. Todavia, o CTN estende aos titulares do domínio 
útil do imóvel aforado (enfiteuse) e aos possuidores ad usucapionem a 
condição de sujeitos passivos da relação jurídico-tributária. Estamos acordes 
com o CTN.49 

Todavia, ao verberar tudo o quanto exposto acima, Leandro Paulsen ensina, 

na contramão dos supracitados autores, que a Constituição Federal não admite tamanha 

extensão sobre a definição dos contribuintes (sujeito passivo) do IPTU, como pretende o 

CTN, devendo o referido imposto ser cobrado tão somente do titular do imóvel. Confira-se: 

A instituição do IPTU deve ater-se à tributação da propriedade. Não se pode 
equiparar à propriedade qualquer outro direito real. O direito de propriedade 
envolve a faculdade de usar, de gozar e de dispor. É este revelação de 
riqueza, relativamente a imóvel urbano, que foi apontada pela Constituição 
como capaz de ensejar a sujeição do seu titular a um imposto de competência 
municipal. Assim, não obstante toda a prática em sentido contrário e mesmo 
a letra do art. 34 do CTN, tenho que o legislador só pode indicar como 
contribuinte o proprietário e não o titular de outros direitos reais menos 
densos e que não revelam riqueza na condição de proprietário, ainda que seus 
titulares exerçam prerrogativas parciais ou temporárias, como a superfície, as 
servidões, o usufruto, o uso e o direito do promitente comprador, previstos no 
art. 1.225, II a VI, do Código Civil. Estes outros direitos reais são revelações 
de riqueza em menor grau, não eleitas pela Constituição como ensejadoras, 
por si só, da instituição do IPTU. Não é por acaso que a propriedade consta 

                                                           
48 In Imposto..., p. 64. 
49 COÊLHO, Curso..., p. 517. 
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como o primeiro dos direitos reais, no art. 1.225, I, diferenciando-se dos 
demais em razão de sua plenitude.50 

Obviamente, concordamos com a primeira corrente apresentada, defendida 

por expoentes de renome, como Hugo de Brito Machado, Sacha Calmon e Valéria Furlan.  

O contrário, aliás, não seria admitido. Não poderíamos, sob pena de incorrer 

em gravíssima contradição com as conclusões tomadas até aqui, admitir que o domínio útil e a 

posse – esta última, evidentemente, com animus de propriedade – não representariam signos 

presuntivos de riqueza. Usufruir alguns direitos atinentes ao amplo e irrestrito direito de 

propriedade (com viés de ser proprietário) é o mesmo que demonstrar capacidade econômica 

de arcar com o tributo em questão, o IPTU. 

Se alhures não coadunamos com a tese capitaneada por Sacha Calmon a 

respeito da capacidade contributiva subjetiva, não podemos, agora, desdizer-nos e sustentar 

que a presunção de riqueza não atingiria o domínio útil e a posse ad usucapionem, isto é, 

aquela em que existe a intenção na aquisição do bem (transferência de propriedade).  

Ora, exatamente por se tratar de “presunção” (Becker) é que reforçamos o 

posicionamento acima, porquanto a capacidade contributiva é medida, em se tratando de 

impostos reais, por signos que demandam, ainda que indiretamente, alguma aptidão 

econômica.  

Não estamos aqui defendendo a tributação indiscriminada de qualquer 

espécie de posse, inobstante não tenha o CTN tratado de qualquer restrição. Esse, aliás, era o 

pensamento de Aliomar Baleeiro, abaixo transcrito: 

Se a posse está em mãos de terceiros, pouco importa que o titular do domínio 
goze de imunidade fiscal em relação a seus bens, como a União em relação às 
terras de fronteiras (...) O ocupante e o foreiro desses bens públicos ficam 
sujeitos ao imposto territorial rural, do mesmo modo que os chamados 
‘posseiros’ de terras do domínio particular, podendo o legislador, neste 
último caso, por mera conveniência administrativa, escolher o proprietário ou 
o possuidor (...) Embora a Emenda nº. 1/1969 só se refira à propriedade, não 
é duvidosa a constitucionalidade da aplicação do imposto ao possuidor, sem 
título de domínio.51 

Entendemos apenas que e o domínio útil a posse, quando haja intenção na 

aquisição da propriedade, devem ser tributados pelo IPTU, na pessoa do possuidor ou daquele 

que revele deter a riqueza. 

                                                           
50 In Direito..., p. 386. 
51 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro – 10ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 1986, pp. 148-154. 
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Com o intuito de tornar o presente trabalho consentâneo à jurisprudência 

dos nosso Tribunais, segue abaixo uma breve disposição de decisões emanadas do STJ 

confirmando a tese defendida: 

TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. IPTU. 
INEXIGÊNCIA. 
1. O contrato de concessão de uso é negócio jurídico bilateral de natureza 
pessoal. 
2. Não há elementos jurídicos determinando que, para fins tributários, o 
contrato de concessão de uso seja equiparado ao domínio útil de bem. 
3. O contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
é o proprietário do imóvel, titular do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou 
seu possuidor a qualquer título (art. 32 do CTN). 
4. Só é contribuinte do IPTU quem tenha o animus dominis, que pode ser 
expresso pelo exercício da posse ou do próprio domínio. 
5. A concessão de uso é um contrato bilateral típico que não caracteriza 
expressão de animus dominis. 
6. A posse exercida pelo cessionário, no contrato de concessão de uso, é 
expressiva, apenas, no negócio jurídico pessoal celebrado. Não exterioriza 
propriedade, nem abre espaço para se considerar o cessionário como 
possuidor. 
7. Recurso improvido. 
(REsp 681406/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 07/12/2004, DJ 28/02/2005, p. 252) 
 

 
 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPTU. LOCATÁRIO. 
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ARTS. 34, 121 E 123 DO CTN. 
PRECEDENTES. 
1. Recurso especial contra acórdão que decidiu pela legitimidade do 
recorrido, locatário, e condenou o recorrente à restituição dos valores pagos a 
título de IPTU, em face da ilegalidade da cobrança. 
2. O Superior Tribunal de Justiça possui vastidão de precedentes no sentido 
de que o locatário é parte ativa ilegítima para impugnar lançamento de IPTU, 
pois não se enquadra na sujeição passiva como contribuinte e nem como 
responsável tributário (arts. 121 e 123 do CTN). 
3. “Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu 
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título” (art. 34 do CTN). O 
“possuidor a qualquer título” refere-se, tão-somente, para situações em que 
ocorre posse ad usucapionem, não inserida nesta seara a posse indireta 
exercida pelo locatário. 
4. (omissis). 
5. Recurso provido. 
(REsp 818618/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 273) 
 

Dos excertos acima, observa-se, por oportuno, que o locatário não é 

contribuinte do IPTU, exatamente porque não demonstra o chamado animus domini, 

conforme amplamente defendido. 

Mesmo diante de tantos elementos aptos a demonstrar a amplitude do 

conceito de propriedade (direito de propriedade) contido na Carta Constitucional, não 
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prescinde trazer à baila as lições da Ministra Eliana Calmon, por ocasião do julgamento do 

REsp nº. 390.698/SP: 

Examinando-se o art. 34 do CTN pode-se ter uma errônea idéia, por apontar 
o artigo como contribuinte o possuidor a qualquer título. Contudo, 
doutrinariamente, distingue-se a posse oriunda de direito real, situação em 
que assume o possuidor o ônus do proprietário, daquela oriunda de direito 
pessoal, quando detém esse título pela só existência de um contrato, tal como 
a locação, o comodato, etc. Com relação ao IPTU, somente é contribuinte o 
possuidor que tenha animus domini, como ensina o professor Odmir 
Fernandes (Código Tributário Nacional, Editora Revista dos Tribunais, pág. 
97), de forma que jamais poderá ser taxado de contribuinte do aludido 
imposto o locatário ou o comodatário.52  

Em relação ao domínio útil, não há que se falar em inaplicabilidade dos arts. 

32 e 34 do CTN. A questão proposta, já pacificada pelo STJ, amolda-se perfeitamente ao 

pensamento ora apresentado, consoante se depreende da ementa do recurso especial (REsp) 

nº. 267.099/BA, assim ementado:  

TRIBUTÁRIO - IPTU - CONTRIBUINTE: ART. 34 DO CTN - IMÓVEL 
ENFITÊUTICO. 
1. Por força do disposto no art. 34 do CTN, cabe ao detentor do domínio útil, 
o enfiteuta, o pagamento do IPTU. 
2. A imunidade que possa ter o senhorio, detentor do domínio indireto, não se 
transmite ao enfiteuta. 
3. Bem enfitêutico dado pela UNIÃO em aforamento. 
4. Recurso especial conhecido e provido. 
(REsp 267099/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 16/04/2002, DJ 27/05/2002, p. 152) 

Diante de tais esclarecimentos, resta-nos apenas dar mais intensidade à tese 

de que os artigos 32 e 34 do CTN não contém qualquer mácula de inconstitucionalidade53, 

devendo, por isso, ser respeitados e aplicados diretamente à cobrança do IPTU. 

Para encerrar o raciocínio lançado neste tópico – e já ter o bilhete de 

ingresso para atuar na análise da fiscalidade e da extrafiscalidade, cumpre-nos, ainda que de 

maneira breve, tratar da função social da propriedade54.  

                                                           
52 Julgado em 15-04-2003; DJE em 19-05-2003. 
53 Leandro Paulsen mais uma vez discorda: “Entendemos que o art. 32 do CTN, no que desborda do conceito de 
propriedade, é incompatível com o texto constitucional. De fato, note-se que é a riqueza revelada pela 
propriedade que é dada à tributação. Assim, não se pode tributar senão a propriedade e senão quem revele tal 
riqueza. A titularidade de qualquer outro direito real revela menor riqueza e, o que importa, não foram os 
demais direitos reais previstos constitucionalmente como ensejadores da instituição de impostos.” in Direito..., 
p. 707.  
54 A própria Constituição Federal expôs o que se deveria entender por função social da propriedade. O art. 182, § 
2º, dispõe claramente que “A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.” 
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Ressalte-se que o assunto em voga será retomado adiante por estar 

intimamente atrelado aos próximos temas. Contudo, é relevante pincelar alguns conceitos a 

respeito da função social da propriedade, sobretudo à luz de algumas ideias civilistas. 

A título de introdução, são valiosas as palavras de Sílvio de Salvo Venosa: 

Sem dúvida, embora a propriedade móvel continue a ter sua relevância, a 
questão da propriedade imóvel, a moradia e o uso inadequado da terra 
passam a ser a grande, senão a maior questão do século XX, agravada nesse 
início de século XXI pelo crescimento populacional e empobrecimento geral 
das nações. Este novo século terá sem dúvida, como desafio, situar 
devidamente a utilização social da propriedade (...) O art. 5º da Constituição 
de 1988, após garantir o direito de propriedade em seu caput e no inciso 
XXII, destaca que a propriedade atenderá a sua função social (XXIII). O art. 
170 da Carta, ao tratar da ordem econômica, dando valor ao trabalho e à livre 
iniciativa, conforme os ditames da justiça social, garante o princípio da 
função social da propriedade (inciso III), após referir-se ao princípio da 
propriedade privada em si mesma (inciso II). Ao tratar da política urbana, o 
legislador constitucional destaca que a propriedade urbana cumpre sua 
função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 
cidade expressas no plano diretor (art. 182, § 1º).55  

Diz o referido autor que a propriedade tem hoje, ao lado dos tributos 

(impostos, precisamente), a força de atingir aos princípios republicanos, especialmente o da 

justiça social, consoante já foi possível afirmar. 

Em outras palavras, por ser tão relevante ao país, é a propriedade (direito de 

propriedade) fiscalizada de perto pelo Poder Público, que pode tomar medidas com o fito 

exclusivo de indicar que um espaço de terra (ou edificação) atenda a um determinado fim 

social. 

Visto isso, é possível concretizar, desde logo, a grande relevância do IPTU 

para o Sistema Tributário atual, uma vez que o imposto em tela grava exatamente o bem da 

vida que foi alçado ao patamar de princípio da ordem econômica (art. 170, incisos II e III, 

CF).    

 

2.3 A fiscalidade e a extrafiscalidade: seus diferentes (e complementares) 

objetivos 

 

                                                           
55 VENOSA, Direito..., p. 172. 
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O presente tópico tem por objetivo estudar o perímetro em que estão 

inseridas a fiscalidade e a extrafiscalidade, traçando, para tanto, os sentidos que alcançam 

cada expressão. Por se tratar de parcela introdutória à investigação que será feita no próximo 

capítulo, sobretudo com relação à EC 29/2000, as conclusões aqui servirão de premissas à 

aplicação (ou não) das alíquotas progressivas fiscais e extrafiscais à sistemática do IPTU. 

Com o intuito de fornecer ao trabalho uma roupagem técnica apurada, não 

podemos nos furtar de transcrever as lições do Professor Paulo de Barros Carvalho a respeito 

do tema da fiscalidade: 

Os signos fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade são termos 
usualmente empregados no discurso da Ciência do Direito, para representar 
valores finalísticos que o legislador imprime na lei tributária, manipulando as 
categorias jurídicas postas à sua disposição (...) Fala-se, assim, em 
fiscalidade sempre que a organização jurídica do tributo denuncie que os 
objetivos que presidiram sua instituição, ou que governam certos aspectos da 
sua estrutura, estejam voltados ao fim exclusivo de abastecer os cofres 
públicos, sem que outros interesses – sociais, políticos ou econômicos – 
interfiram no direcionamento da atividade impositiva.56 

E sobre a extrafiscalidade, o referido doutrinador também é deveras 

elucidativo:  

A experiência nos mostra, porém, que vezes sem contra a compostura da 
legislação de um tributo vem pontilhada de inequívocas providências no 
sentido de prestigiar certas situações, tidas como social, política ou 
economicamente valiosas, às quais o legislador dispensa tratamento mais 
confortável ou menos gravoso. A essa forma de manejar elementos jurídicos 
usados na configuração dos tributos, dá-se o nome de extrafiscalidade.57 

Em linhas gerais, a fiscalidade se volta para a simples e pura obtenção de 

receita, ao passo que a arrecadação a título da extrafiscalidade atende a funções socialmente 

resguardadas pelo legislador, na intenção de lhes conferir efetividade. 

Sendo a fiscalidade, portanto, o objetivo primordial de todo imposto – 

munir a máquina estatal de recursos financeiros para que ela possa se sustentar –, parece-nos 

mais adequado, por ora, dar ênfase ao estudo da extrafiscalidade. Luís Eduardo Schoueri, 

citado por Leandro Paulsen, destaca com clareza o sentido estrito do referido conceito: 

É no sentido estrito do termo que, isto é, na espécie do gênero, que a doutrina 
geralmente emprega a expressão extrafiscalidade, ali se incluindo as leis 
relativas à entrada derivada, que lhes confere característica de consciente 
estímulo ao comportamento das pessoas e de não ter por fundamento 

                                                           
56 CARVALHO, Curso..., p. 286. 
57 Ibidem, p. 287. 
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precípuo arrecadar recursos pecuniários a ente público’, ou, na definição de 
Ataliba, ‘o emprego dos instrumentos tributários – evidentemente por quem 
os tem à disposição – com objetivos não fiscais, mas ordinatórios’.58 

Disso, é possível notar que a extrafiscalidade premia comportamentos 

sociais (econômica, social e politicamente falando) para, moldando as condutas dos 

particulares, atingir objetivos maiores que o simples recolhimento de quantias destinadas ao 

sustento do Estado.   

Mas um tributo (imposto, no caso) tem caráter único, ou seja, é a espécie 

tributária fiscal ou extrafiscal, ou podem os diferentes tipos de tributo assumir uma roupagem 

dupla, no sentido de buscar o rendimento fiscal, mas, concomitantemente, servir à persecução 

de objetivos econômicos e sociais? Paulo de Barros Carvalho indica que é possível, sim, um 

tributo atingir as duas facetas acima expostas59:  

Há tributos que se prestam, admiravelmente, para a introdução de 
expedientes extrafiscais. Outros, no entanto, inclinam-se mais ao setor da 
fiscalidade. Não existe, porém, entidade tributária que se possa dizer pura, no 
sentido de realizar tão só a fiscalidade, ou, unicamente, a extrafiscalidade. Os 
dois objetivos convivem, harmônicos, na mesma figura impositiva, sendo 
apenas lícito verificar que, por vezes, um predomina sobre o outro.60 

Para o presente trabalho, importa sensivelmente a relação entre a 

extrafiscalidade e a função social da propriedade, pois é a partir dessa conexão que atua 

diretamente o IPTU. 

Aproveitando as ilações extraídas do final do tópico anterior, foi possível 

notar a importância da função social da propriedade no atual ordenamento pátrio, 

sobremaneira na seara tributária. Disso, nada obstante o direito de propriedade esteja incluído 

na gama de direitos individuais da Constituição Federal (art. 5º, inciso XXII), o fato é que ele 

foi alçado a princípio da ordem econômica, conforme tivemos a oportunidade de elucidar. 

Nesse desiderato, “o direito de propriedade não é mais tido como de 

natureza absoluta, sem fronteiras, e sim, ao revés, suscetível de restrições quer de direito 

civil, quer de direito público.”61  

                                                           
58 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias introdutoras e intervenção econômica. Forense, 2005, p. 32/33 
in PAULSEN, Direito..., p. 15. 
59 Coadunamos com as proposições do Professor Paulo de Barros Carvalho porque é quase intuitivo imaginar 
que um mesmo tributo possa ter mais de um objetivo. O Sistema Tributário não é engessado ao ponto de não 
admitir que um determinado tributo tenha ora uma roupagem fiscal, ora uma roupagem extrafiscal. 
60 CARVALHO, Curso..., p. 288. 
61 FURLAN, Imposto..., p. 146. 
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Ou seja, sendo o direito de propriedade (individual) constitucionalmente 

mitigado pelo atendimento da função social, vê-se que atua o IPTU como forte instrumento 

tributário para que o Estado possa alcançar as miras impostas pela Carta Magna, razão pela 

qual ainda será estudada a progressividade extrafiscal de suas alíquotas, visando estabelecer a 

forma como se dá a “manipulação” dos comportamentos dos particulares sob a ótica da 

incidência do imposto predial e territorial urbano.   

Assim, destacados os objetivos da fiscalidade (abastecimento dos cofres 

públicos) e da extrafiscalidade (atendimento de questões sociais relevantes, à luz dos 

dispositivos constitucionais autorizadores dessa política), resta-nos saber se o IPTU, imposto 

sub examine e que segundo o STF é de caráter real, pode admitir o instrumento da 

progressividade à luz da fiscalidade, ou, apenas, a consideração da sistemática progressiva 

visando atingir critérios extrafiscais (outros interesses do Estado, que não os de mera 

arrecadação). 

São essas as respostas que vamos buscar no próximo capítulo, sempre 

considerando os efeitos da EC 29/2000 (os momentos anteriores e posteriores à referida 

emenda do texto constitucional) sobre a sistemática de cobrança do Imposto sobre a 

propriedade Predial e Territorial Urbana. 
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3 A EMENDA CONSTITUCIONAL 29, DE 13 DE SETEMBRO 

DE 2000 (EC 29/2000) E SEUS REFLEXOS SOBRE O IPTU 

 

Neste último capítulo do trabalho, vamos enfatizar o estudo do IPTU e seus 

diferentes momentos à luz da Constituição Federal de 1988. Primeiro, iremos analisar o que 

dispunha o texto original da Lei Maior, entregando ao debate o posicionamento dos Tribunais 

a respeito do referido tributo. Num segundo momento, será esmiuçada a alteração no texto 

constitucional promovida pela EC 29/2000, bem como os seus efeitos diretos e indiretos na 

questão da cobrança do IPTU mediante a utilização de alíquotas progressivas fiscais e 

extrafiscais. 

Paralelamente a isso, também iremos enfrentar as mesmas questões que 

foram travadas por ocasião da referida Emenda e tentaremos demonstrar algumas situações 

específicas, que chamam por uma verificação mais detalhada da sistemática de cobrança do 

IPTU. 

 

3.1 O entendimento a respeito da progressividade das alíquotas do IPTU 

antes da EC 29/2000 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu texto original, permitia 

expressamente a progressividade das alíquotas de IPTU, por meio do art. 156, § 1º, desde que 

fosse para assegurar o cumprimento da já comentada função social. Confira-se, pois, o teor do 

antigo comando constitucional: 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(omissis) 
§ 1º. O imposto previsto no inciso I [IPTU] poderá ser progressivo, nos 
termos da lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função 
social da propriedade. 

É cediço que a redação acima foi revogada pela EC 29/2000. Contudo, não é 

despiciendo realizar algumas ilações a seu respeito, já que muito autores ainda defendem que 
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tão somente a progressividade extrafiscal pode ser admitida ao IPTU, imposto real de caráter 

eminentemente fiscal. 

Durante a vigência do texto original do art. 156, § 1º, da CF/8862, entendia-

se, com certa tranquilidade, que o caráter real do tributo (IPTU) não permitia a 

progressividade com base na capacidade contributiva do particular, sob pena de se levar em 

conta aspectos pessoais quando apenas questões patrimoniais deveriam ser utilizadas para a 

apuração do imposto. 

Tal ideia fomentou o posicionamento de que somente era válida a 

progressividade para assegurar o cumprimento da função social, ainda assim em caráter 

excepcional. Seguindo essa linha, mostrava-se inviável a utilização do instrumento da 

progressividade para fins fiscais.   

À época, aliás, o art. 182, § 4º, da Constituição Federal já trazia em seu bojo 

a realização da progressividade extrafiscal do IPTU, adstrita ao plano diretor de cada 

município, a fim de prestigiar a função social da propriedade urbana, “tributando-se mais 

gravosamente os proprietários de bens imóveis da zona urbana que não procediam a seu 

adequado aproveitamento.”63 Vale dizer que, de forma indireta, premiava-se a realização do 

interesse público por meio da imposição de verdadeira “sanção” ao particular que não atendia 

às especificações do plano diretor do Município64. 

A lume do comando constitucional em comento (já revogado, repise-se), o 

posicionamento que prevalecia no Supremo Tribunal Federal era o de que o IPTU (e todos os 

outros impostos tidos como “reais”) não poderiam atuar com a sistemática da progressividade, 

à exceção de sua aplicação para a consecução do interesse público, consubstanciado na função 

social da propriedade urbana. O leading case da matéria, debatido no RE nº. 153.771/MG, 

                                                           
62 Antes disso, isto é, em período anterior a 1988, a progressividade era tida como irrestrita, conforme 
ensinamentos do Ministro Marco Aurélio, em excerto extraído do voto proferido no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº. 423.768/SP (J. em 01/12/2010): “A progressividade do IPTU tem merecido enfoques 
diversificados. Antes mesmo da Carta de 1988, a Corte assentou a necessidade de se ter presente o objetivo 
social do próprio tributo. Durante um bom período, prevaleceu o entendimento no sentido de admitir a 
progressividade sem qualquer restrição., conforme é dado depreender do julgamento do Recurso no Mandado 
de Segurança nº. 16.798, Primeira Turma, relator Ministro Victor Nunes Leal. Apreciando o IPTU relativo ao 
Município de Americana, previsto na Lei municipal nº. 614/64, o relator, embora admitindo que o critério de 
variação pudesse ser enquadrado como injusto, levou em conta dados objetivos direcionados a finalidade social 
relevante.” 
63 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário – 2ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 164. 
64 Em se tratando da progressividade de caráter extrafiscal do IPTU, necessariamente deve haver a prévia 
instituição do plano diretor do Município. Situação diferente ocorre com a progressividade fiscal, que, por 
atender diretamente ao abastecimento dos cofres públicos, não necessita do vínculo tributo-plano diretor.  
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cuja ementa segue novamente abaixo, foi utilizado em diversas oportunidades pela Corte 

Constitucional para fomentar a tese de que somente a progressividade extrafiscal era 

permitida: 

EMENTA: - IPTU. Progressividade. - No sistema tributário nacional é o 
IPTU inequivocamente um imposto real. - Sob o império da atual 
Constituição, não é admitida a progressividade fiscal do IPTU, quer com base 
exclusivamente no seu artigo 145, § 1º, porque esse imposto tem caráter real 
que é incompatível com a progressividade decorrente da capacidade 
econômica do contribuinte, quer com arrimo na conjugação desse dispositivo 
constitucional (genérico) com o artigo 156, § 1º (específico). - A 
interpretação sistemática da Constituição conduz inequivocamente à 
conclusão de que o IPTU com finalidade extrafiscal a que alude o inciso II do 
§ 4º do artigo 182 é a explicitação especificada, inclusive com limitação 
temporal, do IPTU com finalidade extrafiscal aludido no artigo 156, I, § 1º. - 
Portanto, é inconstitucional qualquer progressividade, em se tratando de 
IPTU, que não atenda exclusivamente ao disposto no artigo 156, § 1º, 
aplicado com as limitações expressamente constantes dos §§ 2º e 4º do artigo 
182, ambos da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e 
provido, declarando-se inconstitucional o sub-item 2.2.3 do setor II da Tabela 
III da Lei 5.641, de 22.12.89, no município de Belo Horizonte. 
 
(RE 153771, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: 
Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/1996, DJ 05-09-
1997 PP-41892 EMENT VOL-01881-03 PP-00496 RTJ VOL-00162-02 PP-
00726)  

Nada obstante a decisão acima tenha sido extraída de mandado de 

segurança, ou seja, sem efeitos erga omnes, a verdade é que a sua fundamentação foi 

amplamente utilizada por inúmeros outros julgados daquela Corte, do que são exemplos as 

seguintes decisões (ementas): 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE PORTO 
ALEGRE. LC 285/92. MUDANÇA NA PLANTA DE VALORES. 
ALÍQUOTA PROGRESSIVA. IMÓVEL RESIDENCIAL E NÃO-
RESIDENCIAL. DIFERENÇA NA BASE DE CÁLCULO. 1. O Tribunal a 
quo, ao analisar a legislação tributária do Município de Porto Alegre, 
concluiu que a majoração na base de cálculo do IPTU se deu mediante a 
aprovação da competente lei complementar. Afastada a alegação de ofensa ao 
princípio da legalidade. 2. Antes da edição da EC nº 29/2000, este Supremo 
Tribunal decidiu que é inconstitucional qualquer progressividade do IPTU, 
que não atenda exclusivamente ao disposto no artigo 156, § 1º, aplicado com 
as limitações expressamente constantes dos §§ 2º e 4º do artigo 182, ambos 
da Constituição Federal. Súmula nº 668. 3. O acórdão recorrido, além de 
julgar legítima a norma que diminuiu apenas base de cálculo do IPTU 
incidente sobre imóveis residenciais, entendeu que eventual declaração de 
sua inconstitucionalidade em nada aproveitaria aos recorrentes. Apenas o 
primeiro destes fundamentos foi impugnado no extraordinário. Incidência da 
Súmula STF nº 283. 4. Recurso extraordinário conhecido em parte e, nessa 
parte, provido, para afastar a cobrança de alíquotas progressivas do IPTU. 
 
(RE 212558, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 
29/06/2004, DJ 13-08-2004 PP-00284 EMENT VOL-02159-01 PP-00066 
RTJ VOL-00193-02 PP-00746)  
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EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU: 
PROGRESSIVIDADE. I. - Inconstitucionalidade de qualquer 
progressividade, em se tratando de IPTU, que não atenda exclusivamente ao 
disposto no art. 156, § 1º, aplicado com as limitações constantes dos §§ 2º e 
4º do art. 182, ambos da Constituição Federal. II. - Precedentes do S.T.F.: 
RREE 153.771-MG, 204.827-SP, 205.464-SP, 198.506-SP, 202.261-SP, 
194.036-SP, 192.737-SP, 193.997- SP e 194.183-SP. III. - Voto vencido do 
Ministro C. Velloso. IV. - R.E. conhecido e provido. 
 
(RE 229457, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, 
julgado em 08/09/1998, DJ 16-10-1998 PP-00027 EMENT VOL-01927-09 
PP-01858)  

A reiteração de decisões que tinham fundamentos semelhantes aos expostos 

acima levou o STF a editar a Súmula nº. 589, verbis: 

Súmula 589. É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do 
Imposto Predial e Territorial Urbano em função do número de imóveis do 
contribuinte. 

Tempos depois, com o intuito de colocar uma pá de cal sobre a questão, a 

Corte Constitucional editou um novo Verbete, com o seguinte conteúdo: 

Súmula nº. 668. É inconstitucional a Lei municipal que tenha estabelecido, 
antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o 
IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da 
propriedade urbana. 

Portanto, não havia margem para dúvidas quanto ao sólido posicionamento 

do STF65 a respeito da matéria, no sentido de que o IPTU não podia variar conforme a razão 

presumível de riqueza de cada contribuinte, ou seja, a sua capacidade contributiva:  

“(...) no sistema da CF/88, art. 156, § 1º, sem a EC 29/2000, o Supremo 
Tribunal Federal, em sessão plenária, no julgamento do RE 153.771/MG, 
Relator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, decidiu, em 20.11.96, no 
sentido de que é inconstitucional qualquer progressividade, em se tratando de 
IPTU, que não atenda exclusivamente ao disposto no artigo 156, § 1º, 
aplicado com as limitações expressamente constantes dos §§ 2º e 4º do artigo 
182, ambos da Constituição Federal.”66 

Ocorre que mesmo diante de tantas decisões favoráveis à inaplicabilidade 

das alíquotas progressivas ao IPTU que não tivessem por objetivo a persecução da função 

                                                           
65 Ainda nesse aspecto, confira-se o entendimento da Ministra Carmen Lúcia, lançado no RE 423.768/SP, em 
voto vitorioso: “Admitia-se, entretanto, que pudesse ser aplicada determinada alíquota não com fins de seu 
recolhimento, pura e simplesmente, mas para fins diversos do direito tributário. É o caso da cobrança de altos 
valores desse impostos para fins de pressionar o parcelamento ou o loteamento das grandes propriedades 
urbanas, cumprindo-se, assim, o que chamamos de função social da propriedade (art. 182, § 4º, inciso II, da 
Constituição da República).” 
66 Trecho extraído do voto da lavra do Ministro Carlos Velloso, por ocasião do julgamento do RE 394010 AgR, 
Segunda Turma, julgado em 05/10/2004, DJ 28-10-2004 PP-00047 EMENT VOL-02170-03 PP-00408).  
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social da propriedade (caráter extrafiscal), alguns julgadores, inobstante terem sido vencidos 

em seus votos, já defendiam, com fulcro no art. 145, § 1º, da CF, a possibilidade da 

sistemática fiscal da progressividade para o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana. 

Apenas a título de exemplo, o Ministro Carlos Velloso, que já havia sido 

voto vencido no julgamento do leading case nº. RE 153.771/MG, reiterou o seu 

posicionamento quando do julgamento do RE 194.036/SP: 

“Sr. Presidente, tenho entendimento divergente do eminente Ministro 
Relator, que manifestei nos votos que proferi nos RREE 153.771/MG e 
205.464/SP. Entendo que a progressividade do IPTU, nos termos como se 
apresenta [caráter fiscal], é compatível com a Constituição. Abrindo o 
debate, registre-se que o princípio da isonomia implica, no campo tributário, 
que se busque alcançar a justiça tributária. Esta, a seu turno, realiza-se 
através do princípio da capacidade contributiva, aplicável, no 
constitucionalismo tributário brasileiro, aos impostos, conforme se verifica 
da leitura do § 1º do art. 145 da Constituição Federal (...) A interpretação, 
pois, do que está inscrito no § 1º do art. 145 da Constituição Federal deve 
ser esta: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Mas a 
pessoalidade dos impostos deverá, a todo modo, ser perseguida. Todos os 
impostos, entretanto, estão sujeitos ao princípio da capacidade contributiva, 
mesmo que não tenham caráter pessoal (...) A Professora Sandra Lopez 
Barbon, no seu livro, “Do IPTU, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1995, págs 
110-111, registra que os dois dispositivos constitucionais – art. 156, § 1º e 
184, § 4º, II – encontram-se em locais distintos: o primeiro, no capítulo do 
Sistema Tributário Nacional e o segundo, no capítulo que trata da política 
urbana e não de tributos. Isto já seria um indicador de que as 
progressividades devem receber tratamentos diferentes (...) De todo o 
exposto, ressai a conclusão no sentido de que, forte na Constituição, art. 
145, § 1º, as alíquotas do IPTU deverão ser progressivas, forma, aliás, de se 
emprestar a esse imposto caráter de pessoalidade, dado que a 
progressividade, segundo M. Duverger, constitui um dos meios mais eficazes 
de personalização do imposto.”67 

Note-se que já havia uma certa “pressão” clamando pela alteração da 

Constituição Federal, pois o comando inserido no § 1º do art. 156 parecia não guardar 

consonância com o princípio disposto no art. 145, § 1º, da mesma Carta Republicana. 

Nesse panorama foi editada a Emenda Constitucional 29/2000, alterando 

significativamente o estudo da questão da progressividade do IPTU. 

 

                                                           
67 Excerto do voto do Ministro Carlos Velloso no julgamento do RE 194036, Relator(a): Min. ILMAR 
GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/1997, DJ 20-06-1997 PP-28490 EMENT VOL-01874-08 PP-
01627. 
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3.2 O entendimento a respeito da progressividade das alíquotas do IPTU 

após a EC 29/2000 

 

Com o advento da Emenda Constitucional nº. 29, de 13 de setembro de 

2000, a redação do § 1º do artigo 156 da Constituição Federal passou a ser a seguinte: 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(omissis) 
§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 
182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:  
I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e 
II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do 
imóvel.   

Comparando a redação original do art. 156 com os acréscimos realizados 

pelo constituinte derivado, pode-se perceber a intenção da alteração do texto da Lei Maior. 

Talvez motivado pelo entendimento que sempre existiu – muito embora não fosse o 

“vitorioso” na doutrina e na jurisprudência – acerca da interpretação ampla do art. 145, § 1º, 

CF, que estendia também para os impostos de caráter “real” o princípio da capacidade 

contributiva como meio mais efetivo de cumprimento do princípio metajurídico (Paulsen) da 

igualdade, quis o legislador aclarar as possibilidades a respeito da utilização de alíquotas 

progressivas ao IPTU. 

A nova conformação à sistemática da progressividade aplicada ao IPTU 

instituiu claramente a aplicação de tal ferramenta em razão do valor venal do imóvel (art. 156, 

§ 1º, inciso I, CF) e também sobre a localização e uso do imóvel (art. 156, § 1º, inciso II, CF), 

sem prejuízo de assegurar o cumprimento da função social da propriedade pela chamada 

“progressividade no tempo”, o que já era permitido pelo texto original (art. 182, § 4º, CF). 

Por meio de voto bastante elucidativo, o Ministro Carlos Velloso – o mesmo 

que já prenunciava, antes mesmo da EC 29/2000, a possibilidade da instituição de alíquotas 

progressivas ao IPTU com base na capacidade contributiva do particular – destacou em bom 

timbre as subespécies (natureza jurídica) do IPTU:     

No sistema da EC 29/2000, adianto o meu ponto de vista: 
O IPTU está sujeito ao princípio da capacidade contributiva, que é aferida em 
função do próprio imóvel, vale dizer, sua dimensão, sua localização, se se 
trata de imóvel de luxo, suas características, etc. 
O IPTU, além de dever obediência ao princípio da capacidade contributiva – 
ser progressivo em função do valor do imóvel, CF, art. 156, § 1º, I – terá 
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alíquotas diferentes de acordo com aa localização e o uso do imóvel (CF, art. 
156, § 1º, II). 
Tem-se, então: 
a) PROGRESSIVIDADE FISCAL: art. 156, § 1º, I: o princípio revela-se no 
inciso I do § 1º do art. 156: deve ter alíquotas progressivas em função do 
valor do imóvel; 
b) PROGRESIVIDADE EXTRAFISCAL: art. 156, § 1º, II: deve ter alíquotas 
diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel: neste caso, é 
necessária a edição do plano diretor do Município que efetuará a ordenação 
da cidade: CF, art. 182, §§ 1º e 2º. 
Além dessas progressividades, tem-se a PROGRESSIVIDADE NO TEMPO, 
ou progressividade-sanção: CF, art. 182, § 4º, II.68   

Valéria Cristina Pereira Furlan, após esmiuçar os brilhantes estudos de 

Roque Antônio Carrazza e Elizabeth Nazar Carrazza, conferiu ainda mais clareza ao 

posicionamento perfilhado pelo Ínclito Ministro, dizendo:  

Segundo, então, Elizabeth Nazar Carraza a Constituição em vigor admite três 
casos de progressividade do IPTU: 1) para atender ao princípio da capacidade 
contributiva – art. 145, § 1º; 2) a progressividade extrafiscal que tem fins 
ordinatórios – art. 156, § 1º; c) a progressividade extrafiscal de caráter 
sancionatório (chamada progressividade no tempo) – art. 182, § 4º (...) 
Segundo essa parte autorizada da doutrina, admite-se, ao lado da 
progressividade de caráter extrafiscal, a progressividade de natureza 
meramente fiscal, por força do princípio informativo dos impostos: o da 
capacidade contributiva.69 

Dessume-se desses excertos, além de outras ilações, que a progressividade 

fiscal do IPTU realmente não estava expressamente descrita na Constituição Federal – 

redação original –, mas isso nunca foi óbice para que os cientistas do Direito tivessem 

suscitado tal possibilidade, por meio da aplicação sistemática (e ampla) do art. 145, § 1º, da 

Lei Maior. 

A verdade é que a edição da EC 29/2000 desenredou o debate, sobretudo 

porque trouxe expressamente a dupla progressividade do IPTU (além da progressividade no 

tempo), que engloba a de natureza fiscal, para fins meramente arrecadatórios, com base na 

capacidade contributiva do particular, e a de caráter extrafiscal, que leva em conta as 

máximas sociais insculpidas no plano diretor de cada Município. 

Com a transparência habitual, Leandro Paulsen explica a inovação trazida 

pela EC 29/2000: 

Vedada à luz da redação original da Constituição [a progressividade fiscal do 
IPTU], tanto em função da natureza de imposto real de que se reveste o IPTU 
como em razão da interpretação do art. 145, § 1º, da CF, conforme extensa 

                                                           
68 RE 394.010-AgR/RS – J. em 05-10-2004. 
69 FURLAN, Imposto..., p. 169. 



52 

 

jurisprudência do STF, está agora admitida expressamente neste inciso 
acrescentado pela EC 29/2000. A EC 29/2000 ensejou que se pudesse 
graduar as alíquotas do IPTU em função da presumida maior capacidade 
contributiva do proprietário que é titular de imóvel de maior valor, conforme 
se vê do seu inciso I.70   

De tudo isso, só não se pode perder de vista que a fiscalidade admitida 

(autorizada) ao IPTU não permite, sob nenhuma hipótese, o confisco (art. 150, inciso IV, da 

Constituição Federal). Ou seja, “porque constitui receita ordinária, o tributo deve ser um 

ônus suportável, um encargo que o contribuinte pode pagar sem sacrifício do desfrute normal 

dos bens da vida.”71 A medida, obviamente, fica a cargo do Poder Judiciário, por meio de sua 

função precípua de julgar as leis elaboradas72.    

Diante de tantos elementos, resta-nos concordar com a esmagadora maioria 

da doutrina e a tranquila jurisprudência do STF, no sentido da existência das progressividades 

fiscal e extrafiscal o IPTU, mormente porque a EC 29/2000 espancou quaisquer dúvidas que 

poderiam existir a respeito da aplicação dessa sistemática ao referido imposto. 

A verdade, portanto, é que a EC 29/2000 veio preencher uma “lacuna” no 

texto constitucional, a qual impedia a Corte Constitucional de acolher a já então disseminada 

tese de aplicação do princípio da capacidade contributiva também aos impostos ditos “reais”. 

 

3.2.1 Violação de cláusula pétrea? 

 

Como se viu alhures, mostraram-se – e ainda mostram-se – bastante férteis 

os terrenos para o debate jurídico que envolve a fiscalidade das alíquotas progressivas do 

IPTU. Ainda que hoje exista a consolidação do entendimento por parte do STF, no sentido de 

se admitir a utilização do princípio da capacidade contributiva (signo-presuntivo de riqueza – 

Becker) como fomentador da cobrança fiscal do IPTU, mediante o uso de alíquotas 

progressivas, a verdade é que permanece em parte da doutrina a pecha de 

inconstitucionalidade da EC 29/2000, pelos motivos que seguirão. 

                                                           
70 PAULSEN, Direito..., pp. 415-416. 
71 MACHADO, Curso..., p. 47. 
72 “Cabe ao Judiciário dizer quando um tributo é confiscatório. A regra constitucional, no mínimo, deu ao 
Judiciário mais um instrumento de controle da voracidade fiscal do Governo, cuja utilidade certamente fica a 
depender da provocação dos interessados e da independência e coragem dos magistrados, especialmente dos 
que integram o Supremo Tribunal Federal.” in MACHADO, Curso..., p. 46.  
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Antes de adentrar propriamente ao debate, faz-se necessário trazer à baila as 

lições de Eduardo Sabbag, que tratou de pontuar as teses defendidas por aqueles que 

defendem a inconstitucionalidade da EC 29/2000 e, de outra banda, os argumentos 

despendidos pelos notáveis que sustentam a constitucionalidade da referida Emenda: 

Basicamente, a linha de ataque ao teor da Emenda Constitucional n. 29/2000 
pautava-se na crítica de que a medida teria trazido uma exótica 
progressividade fiscal ao IPTU, o que não se sustentava, em resumo, pelos 
seguintes argumentos: 
1. a Emenda laborou em erro ao estabelecer grandezas de variação do IPTU 
atinentes às características pessoais do contribuinte (art. 156, § 1º, I e II, CF 
prevê uma progressividade em razão do valor do imóvel, com alíquotas 
diferenciadas em razão da localização e uso do imóvel; 
2. o IPTU é um imposto real, consoante jurisprudência robusta, não 
obedecendo à progressividade fiscal desejada pela Emenda em estudo; 
3. com a Emenda, houve a exótica extensão do princípio da capacidade 
contributiva (art. 145, § 1º, CF) a um imposto de índole real, no caso, ao 
IPTU; 
4. há patente violação ao princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF); 
5. há cristalina ofensa ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, CF). 
Diga-se, em tempo, que de outra banda, despontava argumentação “pró-
Emenda” das municipalidades, na defesa de sua constitucionalidade, 
baseando-se, em linhas gerais, nas seguintes premissas: 
1. o art. 156 da Lei Maior, com a redação da Emenda Constitucional n. 
29/2000, não ultrapassava os limites materiais contidos no art. 60, § 4º, da CF 
e não abolia direitos e garantias individuais, até porque não existia o suposto 
direito de só ser tributado progressivamente no caso dos impostos pessoais; 
2. entre as cláusulas pétreas, não se incluía a vedação ao direito de se instituir 
imposto progressivo de natureza real; 
3. a instituição de alíquotas diferenciadas, em razão da localização, do valor e 
do uso do imóvel dava-se em respeito ao princípio da isonomia, pois se 
tributava desigualmente os que se achavam em situação de desigualdade, 
atendendo-se ao princípio da capacidade contributiva; 
4. a progressividade dos impostos era o melhor meio de se afastar as 
injustiças tributárias, pois quem tinha maior riqueza devia, em termos 
proporcionais de incidência, pagar mais imposto do que quem tinha menor 
patrimônio, ou seja, além de ser uma progressividade “justa”, uma vez que 
proporcionava maior distribuição de rendas e justiça social (o viés 
extrafiscal), era uma progressividade “jurídica”, na medida em que 
desigualava os desiguais, conforme suas desigualdades; 
5. a Emenda Constitucional apenas explicitava regra que já estava implícita 
na Carta original, cumprindo os princípios de moralidade e de justiça 
contributiva, segundo os quais os ônus sociais distribuem-se conforme o 
patrimônio e a capacidade econômica do contribuinte; 
6. o art. 145 da CF ao preceituar que (...) não significava que estaria vedada a 
progressividade para impostos que, doutrinariamente, são conceituados como 
de natureza real. Aliás, já se entendia que a alíquota do IPTU poderia ser 
progressiva em função do adequado aproveitamento do imóvel, de acordo 
com a política urbana estabelecida no plano diretor do Município. Ademais, o 
mencionado caráter pessoal não era sinônimo de tributo pessoal; 
7. a progressividade tributária era o meio para a realização da função social 
da propriedade e da justiça social, não exsurgindo pela medida o caráter 
confiscatório do imposto.73    

                                                           
73 SABBAG, Manual..., pp 169-170. 
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Dos aspectos levantados acima, é notório que muitos deles já foram tratados 

no presente trabalho, que sempre trouxe a contraposição das correntes antagônicas para, ao 

final, se posicionar diante do problema enfrentado. Contudo, talvez o mais relevante debate 

seja aquele que compara os diferentes entendimentos a respeito da suposta violação de 

cláusula pétrea (art. 60, § 4º, da Constituição Federal) – e que será realizado neste tópico. 

Cláusula pétrea, como se sabe, é toda previsão abrangida pelo art. 60 da 

Constituição Federal, pretendendo o § 4º74 da referida norma preservar de quaisquer 

alterações pelo constituinte derivado a abolição da forma federativa do Estado, o voto direto, 

secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais. 

Portanto, não há cogitar-se em cláusulas pétreas além daquelas que a própria Constituição 

Federal assim estabeleça como tais.  

Nessa seara, é de se notar que a EC 29/200/ não violou nenhuma cláusula 

pétrea, porquanto não afastou, em momento algum, direito ou garantia individual. Pelo 

contrário, aliás, a citada Emenda conferiu ampla efetividade ao art. 145, § 1º, da Lei Maior – 

que já versava a respeito da progressividade da totalidade dos impostos, desde que a sua 

sistemática da apuração, e não a sua classificação doutrinária, permitissem – e, paralelamente 

a isso, honrou o princípio da capacidade contributiva, servindo direta e indiretamente à 

pretendida Justiça Social. 

Ora, não há na Constituição Federal qualquer princípio absoluto que obste a 

subjetivação de impostos reais, como é o caso do IPTU. A expressão sempre que possível 

contida no § 1º do art. 145 não se refere à natureza dos impostos, ao contrário do que se possa 

imaginar. Em verdade, referido comando quer dizer com a própria sistemática de alguns dos 

referidos tributos – e não com dogmas doutrinários – cuja roupagem e sistema de cobrança 

não se amolda à figura da capacidade contributiva75. É o caso, pois, do ICMS e do IPI. 

                                                           
74 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (omissis) § 4º - Não será objeto de 
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, 
universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais. 
75 “Continuamos convencidos de que o ‘sempre que possível’ não excepciona essa regra (todos os impostos são 
pessoais), mas apenas leva em conta a existência de alguns impostos, como o ICMS e o IPI, cujos sujeitos 
passivos eximem-se do encargo tributário ao repassar o valor recolhido no preço da mercadoria adquirida pelo 
consumidor final. Em tais hipóteses, a Constituição Federal sabiamente ressalta o princípio da seletividade em 
função da essencialidade do produto, mercadoria ou serviço, em plena consonância com o princípio maior da 
igualdade.” in FURLAN, Imposto..., pp. 134-135. 
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Assim, se inexistir progressividade nas alíquotas do IPTU, por certo que a 

igualdade tributária jamais será prestigiada, já que a capacidade contributiva é, sim, relevante 

para a fixação da base de cálculo do imposto em comento.  

Por fim, não prescinde mencionar o conteúdo do RE nº. 586.693/SP76, que, 

em sede de repercussão geral, declarou a constitucionalidade da EC 29/2000 e, por 

conseguinte, do art. 156, § 1º, inciso I e II, da Constituição Federal. Confira-se, abaixo, alguns 

excertos do voto do Relator, o Exmo. Ministro Marco Aurélio: 

(...) Acrescento que o §1º do artigo 156 da Constituição Federal, na redação 
primitiva, previa que o Imposto Predial e Territorial Urbano poderia ser 
progressivo, nos termos da lei municipal, de forma a assegurar o 
cumprimento da função social da propriedade (...) Logo, o texto inicial da 
Carta versava, expressamente, a progressividade. Mais do que isso, não se 
pode levar às últimas consequências a alusão, no artigo 145, § 1º, do Diploma 
Maior, à circunstância de os impostos terem caráter pessoal, distinguindo-se, 
onde o texto não distingue, impostos de natureza pessoal daqueles com 
natureza real. Há de partir-se não só para a intepretação teleológica como 
também para a sistemática, conjugando-se o § 1º do artigo 145 da 
Constituição Federal com o texto primitivo do § 1º do artigo 156 (...) Vale 
frisar que é incabível assentar conflito entre normas primitivas da Carta, até 
porque está é absolutamente inexistente no que o § 1º do artigo 156 já 
versava a progressividade do IPTU visando o cumprimento da função social 
da propriedade. Em síntese, a progressividade foi inicialmente prevista e o 
Supremo só não a consagrou porquanto, entendendo não aplicável de 
imediato o § 1º do artigo 156 em exame, assentou a necessidade de 
explicitação linear. Para preencher o vácuo na disciplina da matéria, deu-se a 
edição da Emenda Constitucional nº 29/2000. De forma satisfatória, 
estabeleceram-se as balizas da progressividade sem que se possa cogitar, na 
espécie, de desarmonia do novo teor do preceito com o disposto no art. 145, § 
1º, do Diploma Maior – redação primitiva –, no que é linear a regra de os 
impostos terem caráter pessoal e graduação segundo certos elementos, não 
existindo distinção entre este ou aquele tributo, não bastasse – repito – a 
conjugação da regra geral com a especial referente ao IPTU.  

Pelo exposto, conclui-se facilmente pela constitucionalidade da EC 29/2000, 

que em nenhum momento atentou contra qualquer cláusula pétrea prevista no art. 60, § 4º, da 

Constituição Federal, sobretudo a direitos e garantias fundamentais. 

 

3.3 Casos particulares que merecem atenção quanto ao IPTU progressivo: 

situações que ampliam a gama de problemática do referido imposto  

 

                                                           
76 Julgado em 25-05-2011. 
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Esta, que é a última aba do presente trabalho, tem por objetivo (bastante 

restrito, aliás) causar alguma reflexão quanto à cobrança do IPTU, que muito embora seja um 

tributo bem delineado na legislação constitucional e infraconstitucional, está longe de ter uma 

“incidência” pacífica, razão pela qual, diuturnamente, mais e mais casos relativos ao citado 

imposto abarrotam as prateleiras dos Tribunais Pátrios, contribuindo sensivelmente para o 

assoberbamento do Poder Judiciário. 

As situações específicas que serão expostas abaixo tratam de eventos 

ocorridos no mundo fenomênico, ou seja, de casos (fatos jurídicos) efetivamente tributados 

pelo IPTU progressivo. No primeiro, trazemos a questão da tributação progressiva (IPTU-

sanção, art. 182, § 4º, CF) dos terrenos ocupados por torres de telefonia celular e de 

radiodifusão e, no segundo, a cobrança de IPTU sobre imóvel que não tem nenhum valor 

econômico de mercado, em razão única e exclusiva de abrigar determinada servidão de 

passagem.  

Pois bem. Com relação às torres de telefonia celular e de radiodifusão, a 

ideia que se quer levantar diz respeito à funcionalidade dessas “obras de engenharia”. O fato é 

que, via de regra, tais torres precisam ocupar uma grande área de terreno, mas não porque elas 

sejam propriamente vultosas: ocorre que elas precisam estar isoladas de ondas de 

interferência, o que geralmente acontece com simples construções que delas se aproximem. 

Imaginemos a seguinte situação: uma determinada empresa de telefonia 

celular adquire uma grande área inserida na zona urbana de um Município, que possui lei 

instituidora de plano diretor, ou seja, trata-se de determinado imóvel que pode ser tributado 

pelo IPTU de forma extrafiscal, a fim de atender as exigências do programa urbanístico, em 

razão do uso e local do imóvel.  

Ocorre que a empresa em pauta adquiriu a área tão somente por questões 

estratégicas, sendo sua finalidade precípua a construção de apenas uma torre de telefonia 

celular (e que precisa, necessariamente, estar disposta em um grande terreno “vazio”, pois as 

ondas transmitidas, de longo alcance, não podem ter nenhum tipo de interferência no 

momento de “saída”). Isto é, o terreno foi comprado exatamente para ficar “baldio”, “estéril”, 

abrigando apenas uma única torre de telefonia. 

O Município onde hipoteticamente está localizada a referida torre, 

percebendo aquela situação, cobra o IPTU progressivo, com viés extrafiscal e sancionatório, 
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da empresa proprietária do imóvel, alegando que aquela “edificação” não atenderia à função 

social da propriedade, nos moldes do art. 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal e art. 182, 

do CTN. 

A pergunta que se faz é a seguinte: pode tal imóvel ser tributado por 

alíquotas progressivas extrafiscais, na modalidade “sanção”, por supostamente não atender ao 

interesse público (função social da propriedade)? Nesse caso, em que o uso e local da 

edificação precisam ser realmente na zona urbana (no caso exemplificado, suponhamos que a 

torre de telefonia celular precise realmente ficar no “centro residencial” do Município, para 

ter um melhor alcance de sinal), pode o Município diferir a cobrança do IPTU, instituindo no 

plano diretor normas que amenizem a tributação progressiva extrafiscal de situações como a 

narrada acima? 

No nosso entendimento, a questão deve, sim, ser relativizada. A verdade é 

que a legislação, dada a modernidade das construções civis e das necessidades tecnológicas, 

não pode ficar alheia a eventos como este, deixando o “problema” nas “mãos” do Judiciário.  

Se se levar em conta tão somente a Constituição Federal e o CTN, a 

aplicação de uma alíquota progressiva é mais que compreensível – e até mesmo esperada. No 

entanto, aplicar a “progressividade no tempo” para ocasiões realmente especiais parece ser um 

verdadeiro exagero, que obviamente não atende ao pressuposto da “Justiça Fiscal”. 

A questão da igualdade e da capacidade contributiva são levadas em conta, 

mas uma empresa não pode ser “penalizada” por também querer melhorar o convívio social, 

prestando um serviço essencial para os particulares. 

No caso acima, o que é mais importante: uma melhor qualidade nos sinais 

que atendem a dezenas de milhares de telefones celulares, ou uma maior arrecadação para  

Poder Público “girar” a máquina estatal, mas nem sempre entregando à população os serviços 

básicos mínimos necessários à sobrevivência digna?  

A nosso ver, a questão de maior relevo é a primeira, desde que se comprove 

que o plano diretor possa “invadir” outros patrimônios, sobretudo com uma alíquota 

progressiva fiscal mais robusta, sem configurar o confisco, evidentemente. 

O que se quer demonstrar é que por mais que a matéria esteja “pacificada” 

nos Tribunais e caminhando para um entendimento uníssono da doutrina, o fato é que 
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diariamente surgem fatos jurídicos novos, os quais entregam ao Judiciário questões 

complexas e que precisam ser analisadas com bastante cuidado, à luz da Constituição (por se 

tratar de tributo) e do bem estar social (pelo fato de a propriedade servir diretamente à Justiça 

Social). 

A segunda questão levantada – e que merece algum raciocínio –, diz 

respeito às servidões e à cobrança do IPTU. 

Muito embora o problema a ser enfrentado adiante fuja um pouco do escopo 

central do trabalho, o que se pretende é apenas demonstrar que a “ganância” estatal pode, 

eventualmente, ferir direitos dos particulares, sobretudo na esfera tributária. 

Para exemplificar a questão, valemo-nos da situação recentemente julgada 

pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, na apelação nº. 9204034-42.2004.8.26.0000 (15ª 

Câmara de Direito Público), em que foi Relator o Exmo. Desembargador Fortes Muniz. 

Segue, abaixo, o voto da lavra do referido julgador: 

O recuso merece provimento. 
Sustenta o apelante para se isentar da execução fiscal, que houve 
desvalorização do imóvel tributado, em função da incidência de servidão 
administrativa77. 
Referido argumento não é capaz de retirar a responsabilidade tributária do 
apelante pelo IPTU cobrado nos exercícios de 1997 a 1998, posto que o IPTU 
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil, ou a posse de bem 
imóvel localizado em zona urbana, nos termos do art. 32 do Código 
Tributário Nacional. Entretanto, o bem imóvel, como se verifica do laudo 
pericial não é dotado de valor, vez que, com a servidão e sua faixa non 
aedificandi78, não se presta para a edificação e sem valor para o comércio. 
O perito judicial informa em seu laudo: A faixa crítica de segurança com 
25,00 metros de largura abrange 90,14% da área do imóvel, restando para 
utilização com restrições, uma faixa à direita do terreno de 2,50 metros de 
largura por 43,23 metros da frente aos fundos, totalizando 108,12 metros 
quadrados, que representam 9,86 da área total de servidão, porém não sendo 
possível edificar qualquer tipo de construção nesta faixa de 2,50 metros de 
largura, por não atender as dimensões mínimas e normas municipais de 
edificações (...) Mediante os riscos, aos incômodos e principalmente ao 
impedimento de se construir na faixa de servidão, como relatados 
anteriormente, no caso específico do imóvel em questão, devido a área 
abrangida, a servidão produza obsolescência total da propriedade, 
principalmente no que se refere ao valor de mercado imobiliário, tornando-
se nulo. 

                                                           
77 “No sentido jurídico, comportando a significação etimológica, servidão representa o encargo ou o ônus, que 
se estabelece sobre um imóvel em proveito e utilidade de um outro imóvel, pertencente a outro proprietário. Este 
encargo, ou este ônus, a que se sujeita o imóvel alheio, em favor de outrem, constitui para esse um direito real, 
que lhe assegura uso e gozo da serventia, que se constitui em servidão.” SILVA, De Plácido e. Vocabulário 
Jurídico – 27ª edição – Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 1291. 
78 “Servidão ‘non aedificandi’. É a que impede o proprietário de um terreno de fazer nela certas e determinadas 
construções, que venham perturbar servidões estabelecidas em favor do dono do outro prédio, ou pelos quais se 
possam instituir servidões.” SILVA, Vocabulário Jurídico..., p. 1295. 
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No mesmo trabalho o perito judicial transcreve o art. 95 da Lei 
Complementar 42/97 apontando o inciso IV como adequado para apuração 
do valor venal do imóvel. E isso se dá porque efetivamente não se trata de 
atribuição do valor por declaração do contribuinte, não se pode comparar 
com preços do mercado corrente em razão da obsolescência do bem, e não há 
decisão judicial em ação expropriatória. 
Resta concluir que razão assiste ao Embargante, pois, como se constata do 
laudo pericial, inclusive pelas fotos que o instruem, o terreno não possui 
valor em razão da servidão e sua faixa non aedificandi, e a pequena faixa de 
dois metros e meio que lhe sobra não comporta edificação frente as posturas 
municipais ou mesmo outro aproveitamento econômico. 
Resta lembrar, ainda, que a servidão é gratuita. 
Logo, sendo zero o valor venal do imóvel, esta á a base de cálculo do tributo, 
retirando, assim, do título executivo liquidez, certeza e exigibilidade. 

In casu, a situação se resume a uma imóvel que possui uma servidão 

administrativa incrustada em seu terreno, a qual abrange uma área non aedificandi (conceito 

visto acima). Demais disso, o restante da área passível de edificação sofre restrições do 

próprio Município, de modo que a área fica totalmente sem valor de mercado, tornando-se 

completamente estéril do ponto de vista da incidência do IPTU. 

O Município competente, no entanto, ainda assim cobrava o referido 

imposto, supostamente alegando que o fato de o terreno não ser edificado não lhe retiraria o 

ônus de ser tributado. 

Nada mais absurdo, evidentemente. Aqui a questão chama à memória o 

estudo da base de cálculo realizado no primeiro capítulo do presente trabalho, ou seja, não 

havendo “valor venal” (aquele em consonância com as regras de mercado), não há que se 

falar em IPTU, pois inexiste a grandeza sobre a qual as alíquotas (progressivas ou não) 

poderiam incidir.  

Mesmo diante de tamanha evidência, o Estado tenta tributar o particular, o 

que configura verdadeiro abuso, nos moldes da argumentação ventilada na aba introdutória da 

monografia. 

Com a análise desses exemplos, buscou-se apenas trazer à bala situações 

que fogem do “cotidiano” da cobrança do IPTU, para demonstrar que o estudo realizado 

acima não é despiciendo, mostrando-se de grande valia para a compreensão do referido 

imposto.  

Por fim, fica o registro de que novas e complicadas situações sempre 

acometerão o estudo do IPTU, que está longe de ser harmonioso entre os direitos conferidos 
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pela Constituição e legislação infraconstitucional aos contribuintes e a ânsia arrecadatória do 

Estado, que, cada vez mais endividado e “abarrotado” de funcionalismos e funcionalidades 

“que pouco funcionam”, cobra indiscriminadamente tributos – muitas vezes sem levar em 

conta a real incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU.    

  



61 

 

CONCLUSÕES 

 

Após percorrer três Capítulos, foi possível perceber que o presente trabalho 

monográfico alcançou o fim pretendido, pois trouxemos à baila conceitos importantes, 

desenhamos estruturas tributárias, debatemos a respeito das questões controvertidas que 

envolvem o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – sempre nos 

posicionando, sem fugir dos cernes das questões levantadas – e, acima de tudo, analisamos 

detidamente casos práticos, seja pelo estudo de julgados dos principais Tribunais pátrios, seja 

pela discussão de situações ocorridas no mundo fenomênico, e que fugiram ao “lugar comum” 

da cobrança do IPTU. 

A título de conclusão, portanto, vale lembrar que incialmente desenhamos o 

arquétipo mínimo estrutural do IPTU – a sua regra-matriz de incidência tributária – e o 

analisamos à luz da fenomenologia da incidência. Demais disso, vimos como a referida norma 

de conduta, aplicada ao estudo dos tributos, permite ao cientista do Direito enxergar o 

verdadeiro contorno de uma espécie tributária, sendo capaz de auferir sua dimensão, 

aplicabilidade, valores, sujeitos ativo e passivo, etc., bem como apontar eventuais vicissitudes 

da norma. Ou seja, começamos o estudo entregando uma visão geral sobre o IPTU, tendo 

apenas confirmado a força jurídica desse relevante instrumento para o Direito Tributário que é 

a RMIT.   

Vimos também que a progressividade e a capacidade contributiva 

compatibilizam-se plenamente com a incidência do IPTU, pois não há que se falar na 

aplicação desse princípio sem a sistemática conferida por aquele instrumento. Ou seja, 

filiamo-nos à corrente defendida por Roque Antônio Carrazza e outros grandes doutrinadores 

para afirmar que a ferramenta da progressividade (alíquotas gradativas) atende aos fins 

republicanos (busca por uma sociedade livre, justa e solidária) e nem precisaria estar expressa 

na Constituição Federal (art. 145, § 1º), pois é intuitivo que aquele que revela melhores 

condições econômicas, por meio dos signos presuntivos de riqueza, tem maior capacidade 

para contribuir, devendo, portanto, suportar uma maior carga tributária. 

Ainda a respeito da progressividade de alíquotas e sua necessária aplicação 

em concomitância com o princípio da capacidade contributiva, destacamos que a sistemática 
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de “quem tem mais riqueza (ainda que presumidamente) deve pagar mais” é aplicável a todos 

os impostos – e não apenas àqueles que a doutrina classifica como “pessoais”.  

Ainda, foi-nos possível afirmar, abalizados nas lições de Paulo de Barros 

Carvalho, que as classificações não são “erradas ou certas”, mas sim “mais úteis ou menos 

úteis”, pelo que uma divisão entre “impostos reais e pessoais” não pode ter mais força que 

uma determinação constitucional ou mesmo legal e, assim, restringir um princípio tão 

relevante para a persecução da Justiça Fiscal. Por conta disso, concluímos que nada obstante o 

IPTU seja um imposto classificado como “real” (esse é o posicionamento do STF, inclusive), 

a verdade é que o pagamento de tributos sempre envolve uma relação intersubjetiva, de forma 

que não há equívoco em afirmar que o caráter “real” do IPTU perde força quando imaginamos 

que o titular do dever é quem irá pagar o tributo, e não o “imóvel” propriamente. Desse modo, 

perfeitamente plausível aplicar o princípio da capacidade contributiva – que serve à igualdade 

– mediante a ferramenta das alíquotas gradativas (progressividade).  

Também debatemos a respeito do alcance do conceito de “propriedade” para 

fins de apuração do critério material do IPTU. Vimos que existem duas correntes distintas: 

uma defendendo que somente o titular do imóvel (registro) é que deve ser o sujeito passivo do 

IPTU; e outra, mais abrangente, entendendo que não é necessário ter plenamente todos os 

direitos que envolvem a propriedade (usar, gozar, dispor e reivindicar), bastando apenas 

alguns deles, desde que com animus de se tornar proprietário – daí porque a posse (ad 

usucapionem) e o domínio útil também representam signos presuntivos de riqueza (conforme 

determina o CTN). 

Em outras palavras, quando enfrentamos o assunto acima, posicionamo-nos 

junto com aqueles que defendem que usufruir alguns direitos relativos ao “direito de 

propriedade”, desde que haja o viés de ser proprietário, tem a mesma força de demonstrar 

capacidade econômica para ensejadora do pagamento do IPTU.  

No momento em que iniciamos o estudo a respeito da fiscalidade e da 

extrafiscalidade, trouxemos as definições de cada elemento, tendo afirmado que o caráter 

fiscal de um tributo busca o abastecimento dos cofres públicos (obtenção de receita), 

enquanto que o caráter extrafiscal atendia a outros objetivos, que não apenas a arrecadação, 

sendo eles de ordem política, social e econômica. Com isso, pudemos introduzir o terceiro 
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capítulo e falar especificamente da progressividade de alíquotas do IPTU e da natureza fiscal 

e extrafiscal dessa sistemática para o referido imposto. 

Em se tratando de IPTU e progressividade alíquotas, não poderíamos ter 

deixado de esmiuçar a EC 29/2000, pois foi a referida Emenda Constitucional que 

“sedimentou” a possibilidade de tributação do Imposto Predial e Territorial Urbano por meio 

de alíquotas fiscais progressivas, levando-se em conta elementos que conferiam presunção de 

riqueza ao sujeito passivo.  

Por fim, à luz dos casos práticos que foram sugeridos, ainda levantamos 

mais alguns questionamentos acerca da função social da propriedade e da aplicabilidade das 

alíquotas progressivas de caráter fiscal ao IPTU para, ao final, concluir que não coadunamos 

com a corrente que entende ter havido ofensa à Constituição Federal com a inserção da nova 

redação do § 1º do art. 156 da Lei Maior pela EC 29/2000. Para nós, não houve violação a 

cláusula pétrea (art. 60, § 4º, CF). Pelo contrário, aliás, houve tão somente um “aclaramento” 

do comando que já se encontrava no bojo do art. 145, § 1º - e que era, antes mesmo da EC 

29/2000, defendida por alguns doutrinadores e julgadores da Corte Constitucional.  

Em outras palavras, entendemos ser perfeitamente aplicável ao IPTU a 

instituição de alíquotas progressivas fiscais, pois a utilização dessa ferramenta, lado a lado 

com o princípio da capacidade contributiva, premia os ideais republicanos e efetivamente 

busca a justiça fiscal. Com relação às alíquotas extrafiscais – no tempo e em razão do uso e 

localização do imóvel –, ficou claro que elas também são aplicáveis ao imposto em  exame (a 

progressividade no tempo antes mesmo da EC 29/2000), mas dependem de instituição prévia 

do plano diretor. 
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