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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por escopo a abordagem conceitual do IPTU 

(Imposto Predial e Territorial Urbano) progressivo no tempo como instrumento 

concretizador da função social da propriedade. O IPTU progressivo no tempo 

ou “IPTU sanção”, está disposto expressamente no artigo 182, § 4º, inciso II da 

Constituição Federal de 1988, bem como, no artigo 7º da Lei nº 10.257/2001 

(Estatuto da Cidade). Trata-se do IPTU utilizado com caráter extrafiscal, 

aplicado como sanção ao proprietário que não cumpra com o adequado uso e 

ordenamento do solo urbano, isto é, atue em desacordo com o princípio da 

função social da propriedade. No presente estudo será feita uma exposição 

acerca dos princípios norteadores do tema, dos institutos da extrafiscalidade e 

da progressividade, da função social da propriedade, do IPTU e suas 

generalidades, bem como, sobre as diferentes progressividades incidentes 

sobre este imposto, buscando o entendimento doutrinário juntamente com o 

entendimento dos tribunais superiores. O método de pesquisa adotado 

ampara-se na investigação da doutrina especializada, na jurisprudência e na 

legislação brasileiras. 

 

Palavras-chave: Função Social da Propriedade; Imposto Predial e Territorial 

Urbano; Progressividade no Tempo; Política Urbana; Direito Tributário 

Brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work has as scope a conceptual approach about the 

progressive property tax in time as an instrument to materialize the social 

function of property. The progressive property tax or "property tax sanction", 

established by law as foreseen in article 182, §4°, inciso II of 1988 Federal 

Constitution, as well as foreseen in article 7 of n° 10.257/2001 Law (City 

Statute). It is about property tax used in a non-tax nature feature, applied as a 

sanction to the property owner that doesn't follow the right use and the urban 

land planning, that is, acts in disagreement with the social function of property 

principle. In the present study will be done an exposure about the subject 

guiding principles, about non-tax nature institutes, progressivity, social function 

of property, property tax and its generalities, as well as, about the different 

incident progressivities in this specific tax, looking for the doctrinaire 

comprehension along with the superior courts appreciation. The research 

method adopted was based on specialized law doctrine, jurisprudence and 

brazilian legislation. 

 

Keywords:  Social Function of Property; Property tax; Progressivity in Time; 

Urban Policy; Brazilian Tax Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende abordar acerca do IPTU (Imposto Predial 

e Territorial Urbano) progressivo no tempo, instrumento de política urbana que 

tem o condão de desempenhar papel concretizador da função social da 

propriedade.  

Trata-se do imposto utilizado em caráter extrafiscal, previsto no artigo 

182, § 4º, inciso II da Constituição Federal e no artigo 7º da Lei nº 10.257/2001 

(Estatuto da Cidade), facultado aos Municípios e exigido do proprietário que 

não cumpra com o adequado uso e ordenamento do solo urbano. Isto é, da 

imposição do chamado “IPTU sanção”, busca-se assegurar o princípio 

fundamental da função social da propriedade, de forma a garantir o 

desenvolvimento urbano e social e a justiça fiscal.  

Sob a perspectiva metodológica, adotar-se-á os tipos de pesquisa 

básica e exploratória, amparadas na literatura especializada, na jurisprudência 

e na legislação brasileiras.  

Para melhor desenvolvimento do estudo, o trabalho será dividido em 

dois capítulos, para além das considerações finais. No capítulo 1 buscar-se-á 

perfilar um panorama acerca do Sistema Tributário Brasileiro, trazendo sua 

estrutura constitucional e noções de tributação, bem como, os princípios gerais 

e específicos que o norteiam. Será abordada a definição e as classificações 

das espécies tributárias existentes em nosso ordenamento jurídico e serão 

desenvolvidos os conceitos de fiscalidade, extrafiscalidade, progressividade e 

regressividade.  

No capítulo 2, por sua vez, objetiva-se fazer uma breve exposição 

acerca do conceito e disposições do Direito Urbanístico, como também, 

examinar o direito de propriedade e o princípio da função social da 

propriedade, identificados no artigo 5º, incisos XXII e XXIII da Constituição 

Federal de 1988, suas disposições gerais e seus desdobramentos nas 

Constituições Brasileiras. 

Além disso, será exposto a respeito do IPTU, de modo a explorar seus 

aspectos da hipótese de incidência tributária, como sujeição passiva e ativa, 

fato gerador, base de cálculo e alíquota. Nesta vereda, será discorrido sobre o 
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“IPTU sanção” e seu papel como concretizador da função social da 

propriedade, bem assim, serão apresentados os principais dispositivos do 

Estatuto da Cidade, instituidor do IPTU progressivo no tempo. 

Outrossim, serão abordadas as progressividades que podem ser 

incidentes sobre o IPTU. As progressividades fiscal e extrafiscal, encontradas 

no artigo 156, § 1º, incisos I e II e a progressividade no tempo, exposta no 

artigo 182, § 4º, inciso II, ambos da Constituição Federal. Nesse contexto, 

também será tratada a Emenda Constitucional nº 29/2000, que modificou o 

artigo 156 do texto constitucional.  

Por fim, será feita uma breve análise de jurisprudências do Supremo 

Tribunal Federal acerca do tema.  

Vale ressaltar que, o presente trabalho não tem a pretensão de analisar 

a efetividade da utilização do IPTU progressivo tempo como instrumento 

assecuratório da função social da propriedade, busca-se apenas realizar uma 

abordagem conceitual dessa ferramenta sancionatória prevista no nosso 

ordenamento jurídico. 
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2. DA TRIBUTAÇÃO NO SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

 

Neste capítulo objetiva-se trazer à baila aspectos relevantes sobre o 

Sistema Tributário Brasileiro.  

Assim, para melhor compreensão do tema, percebe-se relevante 

pontuar a noção do instituto da tributação, consistente em uma atividade 

estatal, por meio da qual o Poder Público institui e arrecada tributos e, bem 

assim fiscaliza as condutas dos contribuintes1. 

Outro ponto importante nesse Sistema Tributário diz respeito aos 

princípios que norteiam a relação Fisco-contribuinte, os quais também serão 

examinados nesta parte do estudo. 

Quanto ao conceito de Sistema Tributário Nacional, propõe Cláudio 

Carneiro2: 

 

(...) um conjunto harmônico, interdependente, lógico e coerente de 
normas tributárias, destinadas a implementar uniformemente no 
âmbito do território brasileiro a tributação, respeitando o pacto 
federativo, de modo a dotar de receita todos os entes que compõem a 
nossa República Federativa. 

 

Ainda sob a perspectiva conceitual, vale trazer o significado de receita, 

segundo Carneiro3:  

 

Receita é considerada a entrada ou o ingresso definitivo de dinheiro 
nos cofres públicos, de que o Estado lança mão para fazer frente às 
suas despesas, com o intuito de realizar o interesse público e 
movimentar a máquina administrativa. 

 

As receitas do Estado (aqui em sentido lato) podem ser classificadas 

como derivadas e compulsórias, conforme lições de Leandro Paulsen4. As 

primeiras consagram-se como aquelas receitas oriundas do patrimônio privado. 

Enquanto a segunda categoria de receitas corresponde àquelas decorrentes de 

 
1COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 27.  
2CARNEIRO, Claudio. Curso de Direito Tributário e Financeiro / Claudio Carneiro. – 9. ed. – 
São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 353. 
3Ibid., p. 46.  
4PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 25. 
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obrigações legais e independem da vontade das pessoas: são as receitas 

tributárias. 

No Brasil, a exemplo da ampla maioria dos Estados modernos, “a 

tributação predomina como a principal fonte de receita, de modo que se pode 

falar em um Estado Fiscal”5. Este, por seu turno, necessita recorrer ao 

[patrimônio] particular a fim de obter recursos suficientes para arcar com as 

despesas públicas6. 

Nesse sentido, assevera Regina Helena Costa7 

 
(...) a prestação de serviços públicos e a manutenção do patrimônio 
coletivo implicam elevados gastos, daí por que o Estado, como regra, 
não pode prescindir de exigir de seus administrados prestações de 
caráter compulsório qualificadas como tributos. 

 
 

Por este motivo, verifica-se que a tributação é inafastável, isto é, o 

cidadão-contribuinte tem a obrigação direta – tecnicamente chamada de 

obrigação principal – de contribuir com as despesas estatais, por tratar-se de 

um dever fundamental, constitucionalmente exigível8. 

Por envolver imposição, poder e autoridade, ao longo da história a 

tributação fora acometida por excessos e arbitrariedades9. Sobre o tema, a 

literatura10 entende que a evolução histórica das receitas públicas pode ser 

dividida em fases:  

 

Aliomar Baleeiro aponta a evolução histórica das receitas públicas em 
fases presumidamente sucessivas, embora possam coexistir, como 
segue: a) fase parasitária (extorsão exercida contra os povos 
vencidos); b) fase dominial (exploração do patrimônio público); c) fase 
regaliana (cobranças de direitos reais ou realengos, como pedágio 
etc.); d) fase tributária propriamente dita; e e) fase social (tributação 
extrafiscal sociopolítica). 

 

 

 
5PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 25.  
6Ibid., p. 82.  
7COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 27. 
8PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 18. 
9Ibid., p. 13. 
10BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças – 14. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense, 1987, p. 115. 
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A primeira fase, intitulada como “parasitária”, compreendia naquela em 

que os tributos eram instituídos com o intuito de gerar arrecadação para 

financiar propósitos específicos, especialmente guerras. Por sua vez, na “fase 

dominial”, os impostos eram incidentes sobre o patrimônio público, enquanto na 

“regaliana” os tributos incidiam sobre aqueles que faziam comércio para além 

das fronteiras11. 

A respeito da “fase tributária propriamente dita”, datada dos séculos 

XVIII e XIX, trata-se de momento no qual já se entendia que a exigência de 

tributos deveria observar a capacidade contributiva dos contribuintes12. Por este 

motivo, a inobservância deste entendimento, tal como a excessiva “imposição 

de carga tributária incompatível com a capacidade de pagamento, foram 

causas principais de movimentos de cunho separatista e pela independência”. 

No Brasil, tem-se como exemplo a Inconfidência Mineira (Minas Gerais, 1788-

1792) e a Revolução Farroupilha (Rio Grande do Sul, 1835-1845), sob 

influências como a Boston Tea Party (Estados Unidos, 1773) e a Revolução 

Francesa (França, 1789)13. 

Apesar de atualmente não se ter conhecimento de movimentos ativos 

ameaçando nossa unidade política como ocorrera em tempos supracitados, a 

tributação permanece como elemento de conflito entre os entes federados, o 

que se dá em razão da concentração demasiada de recursos na União, como 

também no que se conhece por Guerra Fiscal entre os Estados-membros14. 

Outrossim, o exercício da tributação exige ainda dos contribuintes o 

que se denomina como “dever de colaboração”, que vai além da obrigação 

principal de lançamento e contribuição de tributos, se traduzindo nas 

conhecidas obrigações acessórias – prestações de fazer, suportar ou tolerar. 

Tal dever é imposto a todos os cidadãos, inclusive os não-contribuintes, não se 

tratando de mero desdobramento ou complemento do dever fundamental de 

pagar tributos, e sim obrigação de caráter autônomo15. 

 

 
11COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 30. 
12Ibid., p. 31. 
13PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 15. 
14Ibid., p. 16.  
15Ibid., p. 20. 
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Além disso, a realização efetiva da tributação demanda custos 

operacionais, que podem ser divididos em “administrativos” e “de 

conformidade”: enquanto àquele diz respeito aos gastos do poder público para 

a realização do exercício da tributação, este relaciona-se com os custos 

suportados pelos cidadãos, contribuintes ou não, para o cumprimento das 

obrigações tributárias principais e acessórias16. 

Com relação à finalidade da tributação, em regra, é de caráter fiscal, ou 

seja, tem como propósito a simples arrecadação de tributos, devendo assim, 

“pautar-se essencialmente pelos princípios da segurança, da igualdade e da 

capacidade contributiva”17.  

No entanto, também pode apresentar caráter extrafiscal, o qual tem por 

finalidade, em suma, “a utilização do tributo como instrumento para dissuadir 

ou estimular determinadas condutas”18. Como exemplo, temos o Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) utilizado de modo a induzir o cumprimento 

da função social da propriedade, disposto no artigo 182, § 4º, inciso II da 

Constituição Federal, tema central do presente trabalho.  

Em suma, se a intenção do legislador é instituir ao tributo finalidade 

que vai além da arrecadação, há que se falar em extrafiscalidade. Contudo, é 

dificultoso classificar um tributo seguindo este critério, devido ao fato de que se 

podem coexistir as finalidades fiscal e extrafiscal19. 

 

2.1. DOS PRINCÍPIOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

O Direito Tributário é regulado por diversos princípios, podendo sê-los: 

gerais, de matéria constitucional, ou específicos, de matéria tributária.  

Por primeiro, os princípios gerais que regem o âmbito tributário, 

espalhados – em sua maioria – pela Constituição Federal de 1988, são os 

princípios: da segurança jurídica, da igualdade, da legalidade, da 

irretroatividade e da supremacia do interesse público sobre o particular20.   

 
16PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 24. 
17Ibid., p. 25. 
18Ibid., p. 26. 
19PAULSEN, op. cit., p. 26. 
20COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 60. 
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Por sua vez, os princípios específicos, dispostos tanto na Constituição 

Federal de 1988 como no Código Tributário Nacional, são os princípios: da 

igualdade tributária, da legalidade tributária, da anterioridade tributária, da 

irretroatividade da lei tributária, da capacidade contributiva, do não confisco, da 

liberdade de tráfego, da uniformidade geográfica, da vedação à isenção 

heterônoma e da não discriminação baseada em procedência ou destino21.  

Neste tópico busca-se examinar os princípios de maior relevância para 

o tema desta monografia, suas principais conceituações, disposições e normas 

reguladoras.  

 

2.1.1. Princípio da igualdade e da igualdade tributária 

 

O princípio da igualdade, também conhecido por princípio da isonomia, 

constitui garantia fundamental de eficácia plena e aplicação imediata22, 

assegurado no artigo 5º, caput e § 1º da Constituição de 1988, in verbis:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade (...) 
(...) 
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata.23 

 

De acordo com Regina Helena Costa24, a igualdade pode ser entendida 

em dois aspectos: formal ou material. O primeiro diz respeito a dar o “desejável 

tratamento equânime” aos cidadãos, ou seja, proporcionar idêntico tratamento 

aqueles que se encontrem em situação equivalente. Já o segundo, relaciona-se 

com as discriminações legítimas autorizadas aos legisladores, a fim de que 

 
21COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 60. 
22CARNEIRO, L. E. M. Os princípios e os sobreprincípios constitucionais tributários sob a óptica 
do constructivismo lógico-semântico. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico, Financeiro 
e Tributário) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016, p. 95.  
23BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 de jul. de 
2020. 
24COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 63. 
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sejam discriminados, na medida de sua desigualdade, aqueles que sem 

encontrem em situação diversa.  

 No âmbito do direito tributário, encontra-se o princípio da igualdade 

tributária ou isonomia tributária, aludido no artigo 150, inciso II da Carta Magna 

de 1988, assim disposto: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
(...) 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem 
em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de 
ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos 

ou direitos;25 

 

Nessa senda, pontua Laura Elizandra Carneiro26 que, em termos de 

igualdade tributária, “o critério é que dois sujeitos de direito que apresentem 

sinais de riqueza expressos no mesmo padrão monetário terão de sofrer a 

tributação em igual proporção”. Isto é, na seara tributária, a igualdade realiza-

se através da observância à capacidade econômica do contribuinte.   

 

2.1.2. Princípio da legalidade e da legalidade tributária 

 

Por sua vez, o princípio da legalidade, evidenciado no artigo 5º, inciso II 

da Constituição Federativa de 1988, preceitua que, somente através de 

instrumento legislativo pode-se impor obrigações e proibir comportamentos dos 

particulares, bem como prever infrações e cominar penalidades27.  

Tal princípio também pode ser identificado em outros dispositivos 

constitucionais, o que vislumbra a ideia do Estado Democrático de Direito, 

principal característica da nossa Federação28.  

 
25BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 de jul. de 
2020. 
26CARNEIRO, L. E. M. Os princípios e os sobreprincípios constitucionais tributários sob a óptica 
do constructivismo lógico-semântico. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico, Financeiro 
e Tributário) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016, p. 97. 
27COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 64. 
28MARINELA, Fernanda. Direito administrativo / Fernanda Marinela. – 12. ed. – São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018, p. 78. 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei;29 

 

Portanto, os particulares podem fazer tudo aquilo que a lei não proibir, 

ao passo que, a Administração Pública só pode atuar subordinada à lei, ou 

seja, “a validade e a eficácia da atividade administrativa ficam condicionadas à 

observância da norma legal”30.   

No tocante à legalidade tributária, a mesma consagra-se explícita no 

artigo 150, inciso I da Carta Maior de 1988, que dispõe ser vedado aos Entes 

Federados “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. Nessa linha 

de interpretação, esclarece Paulsen31 que, não se exige que os tributos sejam 

instituídos apenas com base em lei ou por autorização legal, mas pela própria 

lei: “só à lei é permitido dispor sobre os aspectos da norma tributária impositiva: 

material, espacial e temporal, pessoal e quantitativo.” 

O artigo 97 do Código Tributário Nacional, a seu turno, traz um rol de 

matérias sujeitas à reserva legal, para além, insinua ser obrigatória a toda lei 

tributária a presença de tais componentes, sob pena de se violar a estrita 

legalidade32. 

 
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto 
nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, 
ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito 
passivo; 
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, 
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões 
contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas; 

 
29BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 14 de jul. de 
2020. 
30MARINELA, Fernanda. Direito administrativo / Fernanda Marinela. – 12. ed. – São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018, p. 79. 
31PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 131. 
32SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial / Eduardo Sabbag. – 7. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 33. 
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VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos 

tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.33 

 
 

Enfim, de acordo com o artigo 153, § 1º da Constituição de 1988, 

existem quatro impostos que são exceções à regra da legalidade tributária, ou 

seja, poderão ter suas alíquotas majoradas por ato do Poder Executivo, são 

eles: o Imposto de Importação (II), o Imposto de Exportação (IE), o Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Operações Financeiras 

(IOF) regulatórios. Para mais, a Emenda Constitucional nº 33/2001 trouxe mais 

duas exceções: a CIDE-Combustível e o ICMS-Combustível34.  

 
2.1.3. Princípio da anterioridade tributária: genérica e nonagesimal 

 

No que concerne ao princípio da anterioridade tributária, trata-se de 

uma defesa da garantia de conhecimento antecipado da lei tributária mais 

gravosa instituidora ou majoradora de tributos. A finalidade é evitar que o 

contribuinte seja surpreendido pelo Fisco, assegurando assim, que se possa 

preparar-se para o evento compulsório da tributação35.  

São duas as modalidades de anterioridade36: genérica, também 

chamada de anterioridade de exercício ou anual, e nonagesimal, conhecida 

também como anterioridade especial ou mitigada.  

No que diz respeito à primeira, está consagrada no artigo 150, inciso 

III, “b” da Constituição da República de 1988, “garante que o contribuinte só 

estará sujeito, no que diz respeito à instituição ou majoração de tributos, às leis 

publicadas até 31 de dezembro do ano anterior”37. 

Por sua vez, a segunda modalidade, a nonagesimal, está disposta no 

artigo 150, inciso III, “c”, acrescida pela EC nº42/2003, e no artigo 195, § 6º, 

ambos da Constituição de 1988, a qual “garante ao contribuinte o interstício de 

 
33BRASIL. Código Tributário Nacional de 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 14 de jul. de 2020. 
34SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial / Eduardo Sabbag. – 7. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 32. 
35Ibid., p. 34.  
36PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 138. 
37PAULSEN, op. cit., p. 138. 
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90 dias entre a publicação da lei instituidora ou majoradora do tributo e sua 

incidência apta a gerar obrigações tributárias”38. 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
(...) 
III - cobrar tributos: 
(...) 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei 
que os instituiu ou aumentou;         (Vide Emenda Constitucional nº 3, 
de 1993) 
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na 
alínea b;         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 

19.12.2003)39 

 

Em consonância com esse princípio, o texto constitucional, em seu 

artigo 62, § 2º, dispõe sobre a possibilidade de instituição ou majoração de 

impostos através de medida provisória, desde que seja publicada e convertida 

em lei antes do final do exercício financeiro em que fora instituída40. Prevê a 

norma: 

 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo 
submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 
(...) 
§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de 
impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só 
produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido 

convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.41 
 

As duas anterioridades – genérica e nonagesimal – se complementam, 

ampliando a proteção conferida aos contribuintes. No entanto, comporta 

algumas exceções, tais quais42: a) tributos que não se sujeitam a nenhuma 

 
38PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 138. 
39BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 14 de jul. de 
2020. 
40PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 142. 
41BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 14 de jul. de 
2020. 
42COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 72. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art2%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art2%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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modalidade de anterioridade; b) tributos que se sujeitam apenas a 

anterioridade genérica; c) tributos que se sujeitam apenas a anterioridade 

nonagesimal; e d) a anterioridade nonagesimal específica para as contribuições 

sociais. 

Os tributos que não se sujeitam a nenhuma modalidade de 

anterioridade são o empréstimo compulsório para atender a despesas 

extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua 

iminência, o Imposto de Importação (II), o Imposto de Exportação (IE), o 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e os Impostos Extraordinários43.  

Já os tributos que se sujeitam apenas a anterioridade genérica são o 

Imposto de Renda (IR) e a fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU44.  

Por sua vez, são tributos que se sujeitam apenas a anterioridade 

nonagesimal o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o ICMS-

Combustível e a CIDE-Combustível45. 

Por fim, a aplicação da anterioridade nonagesimal específica para as 

contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social, por 

força do artigo 195, § 6º da Carta Maior46. 

 
2.1.4. Princípio da irretroatividade da lei tributária 

 

O princípio da irretroatividade da lei, reconhecido no artigo 5º, inciso 

XXXVI da Constituição Federal, preconiza a ideia de que a lei deve irradiar 

seus efeitos para o futuro, protegendo situações já consolidadas47. Dispõe a 

norma: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 

 
43COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 72. 
44COSTA, op. cit., p. 72. 
45COSTA, op. cit., p. 72. 
46COSTA, op. cit., p. 72. 
47COSTA, op. cit., p. 72. 
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XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 

e a coisa julgada;48 
 
 

A irretroatividade na seara tributária, acolhida pelo artigo 150, inciso III, 

“a” da Constituição, como também pelo artigo 144, caput do Código Tributário 

Nacional, implica que a lei tributária impositiva mais onerosa seja aplicada 

somente a situações pretéritas, não projetando efeitos para o futuro, ou seja, 

devendo ser aplicada a lei vigente no momento do fato gerador49.  

 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
(...) 
III - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência 

da lei que os houver instituído ou aumentado;50 

 

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato 
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 

posteriormente modificada ou revogada.51 
 
 

No entanto, de acordo com Regina Helena52, a retroatividade é 

admissível no nosso ordenamento jurídico nas hipóteses em que a nova lei 

tributária seja mais benéfica ao contribuinte, em conformidade ao artigo 106, 

inciso II, “c” do Código Tributário Nacional. 

 

2.1.5. Princípio da capacidade contributiva 

 

O princípio da capacidade contributiva foi positivado no artigo 145, § 1º 

da Constituição da República.  

 

 
48BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 de jul. de 
2020. 
49SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial / Eduardo Sabbag. – 7. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 43. 
50BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 de jul. de 
2020. 
51BRASIL. Código Tributário Nacional de 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 15 de jul. de 2020. 
52COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 72. 
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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.53 

 

Esse princípio constitui a ideia de que a modulação da carga tributária, 

em matéria de impostos, deverá levar em conta a capacidade econômica do 

contribuinte, ou seja, aqueles mais afortunados deverão contribuir 

progressivamente mais em comparação àqueles desprovidos de riqueza54. 

Apesar de não exposto no texto constitucional, Leandro Paulsen55 

ensina que o princípio em comento “encontra aplicação plena aos tributos com 

fato gerador não vinculado”, ou seja, além dos impostos, também os 

empréstimos compulsórios e as contribuições.  

Sendo critério de graduação do imposto, a capacidade contributiva 

atuará como limite da tributação, permitindo a manutenção do mínimo vital do 

sujeito passivo56. Isso se dará por meio de três técnicas, quais sejam: 

progressividade, proporcionalidade e seletividade57. 

A progressividade é uma “técnica de incidência de alíquotas variadas, 

cujo aumento se dá na medida em que se majora a base de cálculo do 

gravame”. A Constituição Federal prevê explicitamente três impostos 

progressivos: Imposto de Renda (IR), Imposto Territorial Rural (ITR) e Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU). Desse critério decorrem as 

progressividades fiscal e extrafiscal, as quais serão examinadas afundo mais 

adiante58. 

Por sua vez, a proporcionalidade é a “técnica de incidência de 

alíquotas fixas, em razão de bases de cálculo variáveis”. Ao contrário da 

 
53BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 16 de jul. de 
2020. 
54PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 70. 
55Ibid., p. 71. 
56COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 76.  
57SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial / Eduardo Sabbag. – 7. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 49. 
58Ibid., p. 50.  
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progressividade, a proporcionalidade não vem explícita no texto constitucional, 

no entanto, é sabido que esta técnica se dá nos impostos reais e nos 

indiretos59.  

Enfim, a seletividade é a “técnica de incidência de alíquotas que variam 

na razão inversa da essencialidade do bem”. Dois impostos preveem a 

utilização da técnica da seletividade: o Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), de natureza facultativa e o Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI), de natureza obrigatória60.  

 
2.1.6. Princípio do não confisco 

 

O princípio do não confisco, também conhecido por princípio da 

vedação da utilização de tributo com efeito de confisco, encontra-se no artigo 

150, inciso IV da Carta Magna.  

 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
(...) 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;61 

 
 

O confisco é identificado como a tributação excessivamente onerosa, 

que absorve a própria fonte da tributação62. Sobre o tema, teoriza Regina 

Helena63:  

 

Confisco é a absorção total ou substancial da propriedade privada, 
pelo Poder Público, sem a correspondente indenização. Em nosso 
ordenamento jurídico, diante da grande proteção conferida ao direito 
de propriedade, o confisco é portanto, medida de caráter 
sancionatório, sendo admitida apenas excepcionalmente. 

 
 

 
59SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial / Eduardo Sabbag. – 7. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 50. 
60Ibid., p. 52.  
61BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 17 de jul. de 
2020. 
62PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 143.  
63COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 78. 
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Desta maneira, deparamos no artigo 243 da Constituição Federativa o 

respaldo para o confisco de propriedade privada sem indenização, in verbis: 

 

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País 
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a 
exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e 
destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, 
sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no 
art. 5º.         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 

2014)64 

 

Outrossim, para que seja identificado o caráter confiscatório de um 

tributo instituído ou majorado, deve-se observar a carga tributária total a que o 

sujeito passivo encontra-se obrigado, “e não em face da onerosidade de cada 

tributo isoladamente considerado”65.   

Por fim, relevante explanação para o presente trabalho, é evidenciar 

que o princípio em comento não se aplica aos tributos extrafiscais, bem como 

aos casos de progressividade extrafiscal, aceitando-se o agravamento na 

cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Territorial 

Rural (ITR), quando ligados ao cumprimento da função social da propriedade66.  

 

2.2. DOS TRIBUTOS NO BRASIL 

 

No presente tópico pretende-se perpassar por aspectos relevantes 

acerca dos tributos existentes no Brasil, tais como sua definição, classificações 

e as espécies previstas em nosso ordenamento jurídico. Tendo em vista que a 

presente monografia é sobre o IPTU, tratar-se-ão os impostos de maneira mais 

aprofundada, em detrimento das outras espécies tributárias.  

 

2.2.1. Definição de tributo e espécies tributárias previstas no 

ordenamento jurídico brasileiro 

 
64BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 17 de jul. de 
2020. 
65PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 144. 
66SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial / Eduardo Sabbag. – 7. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 54. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc81.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc81.htm#art1
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A par das disposições constitucionais acerca do Sistema Tributário 

Nacional (artigos 145 a 156), o legislador infraconstitucional definiu o conceito 

de tributo no artigo 3º do Código Tributário Nacional67, in verbis: 

 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato 
ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada.68 

 

Posto isso, no Sistema Tributário Brasileiro prevalecem duas teorias 

acerca das espécies tributárias existentes em nosso ordenamento, sendo elas: 

tripartição e pentapartição69. 

A teoria da tripartição, também denominada de tripartite, foi a adotada 

pelo Código Tributário Nacional que, em seu artigo 5º, reconhece a existência 

de apenas três espécies de tributos: impostos, taxas e contribuições de 

melhoria70. Para esta teoria, como bem define o artigo 4º do Código Tributário 

Nacional, o ponto fundamental para a definição da natureza jurídica desses 

tributos são seus fatos geradores71.  

Por sua vez, a teoria da pentapartição, chamada também de 

quinquipartite, foi a adotada pela Constituição Federal de 1988, a qual identifica 

cinco espécies tributárias. Além dos impostos, taxas e contribuições de 

melhoria, acresceu ao rol os empréstimos compulsórios e as contribuições 

especiais72, conforme os artigos 148, 149 e 149-A, in verbis:  

 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios: 
(...) 
 
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições 
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua 
atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, 

 
67SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial / Eduardo Sabbag. – 7. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 101. 
68BRASIL. Código Tributário Nacional de 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 23 de jul. de 2020. 
69NOVAIS, Rafael. Direito Tributário Facilitado / Rafael Novais. – 4 ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 34. 
70NOVAIS, op. cit., p. 34. 
71NOVAIS, op. cit., p. 34. 
72Ibid., p. 35. 
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III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 
 
 Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir 
contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço 
de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e 

III.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)73 
 
 
 

Para a definição da natureza jurídica dessas espécies tributárias 

compreendidas pela teoria quinquipartite, não será aplicada a definição do 

artigo 4º do Código Tributário Nacional. Isso significa dizer que, a natureza 

jurídica dessas espécies, para a teoria em comento, não será definida somente 

pelo fato gerador, mas também pela denominação do tributo, suas 

formalidades e o destino legal de sua arrecadação74.  

 

2.2.1.1. Impostos 

 

Os impostos, conforme depreende-se do artigo 16 do Código Tributário 

Nacional, são tributos independentes de qualquer atividade estatal específica. 

Há uma relação direta com o princípio da capacidade contributiva, uma vez 

que, “os fatos geradores de impostos serão situações relacionadas a 

manifestações de riqueza do contribuinte”75.  

Segundo Regina Helena Costa76, os impostos irão incidir sobre: o 

comércio exterior; a renda; o patrimônio; a transmissão de bens e direitos; e 

circulação e produção.  

A competência para a instituição dessa espécie tributária vem 

estampada nos artigos 145, inciso I e 153 a 156 da Constituição Federativa77. 

De acordo com o artigo 153 do texto constitucional, a União tem 

atribuição para instituir sete impostos, sendo eles: Imposto de Importação (II), 

Imposto de Exportação (IE), Imposto de Renda (IR), Imposto sobre Produtos 

 
73BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 27 de jul. de 
2020. 
74NOVAIS, Rafael. Direito Tributário Facilitado / Rafael Novais. – 4 ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 36.  
75PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 49. 
76COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 105. 
77COSTA, op. cit., p. 105. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc39.htm#art1
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Industrializados (IPI), Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Imposto 

Territorial Rural (ITR) e Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF). Ademais, 

poderá instituir também os Impostos Residuais e o Imposto Extraordinário de 

Guerra (IEG), conforme o artigo 154 da Carta Maior78.  

Os Estados-membros, por sua vez, em consonância com o artigo 155 

da Constituição de 1988, estão autorizados a instituir três impostos: Imposto 

sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre a Propriedade 

de Veículo Automotor (IPVA)79.  

Já os Municípios, detêm a competência para instituir outros três 

impostos, quais sejam: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto 

sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e Imposto Sobre Serviços (ISS), 

como dispõe o artigo 156 da Magna Carta80.  

Quanto ao Distrito Federal, ante à inexistência de municipalidade, sua 

competência será cumulativa. Isto é, conforme os artigos 147 (parte final) e 

155, ambos da Constituição Federal, o Distrito Federal irá instituir os impostos 

de competência dos Estados-membros e os dos Municípios, totalizando, assim, 

seis impostos: três estaduais e três municipais81.  

Por fim, ainda que inexistente em nosso cenário nacional, o artigo 147 

(parte inicial) da Constituição Federativa, se preocupou em atribuir à União, a 

competência para instituir e cobrar impostos estaduais nos territórios federais, 

bem como, impostos municipais, caso não seja formado por Municípios82.   

 

2.2.1.2. Taxas 

 

Ao contrário dos impostos, as taxas são tributos vinculados a uma 

atuação estatal, diretamente referida ao sujeito passivo. Nos termos do artigo 

77 do Código Tributário Nacional e do artigo 145, inciso II da Constituição de 

1988, esse tributo “tem como fato gerador o exercício regular do poder de 

 
78NOVAIS, Rafael. Direito Tributário Facilitado / Rafael Novais. – 4 ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 47. 
79Ibid., p. 49. 
80Ibid., p. 50. 
81NOVAIS, op. cit., p. 50. 
82Ibid., p. 51. 
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polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e 

divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição”83. 

Assim sendo, há que se reconhecer a existência de duas modalidades 

dessa espécie tributária: a taxa de polícia e a taxa de serviços públicos, 

previstas respectivamente nos artigos 78 e 79 do Código Tributário Nacional. 

Ambas ostentam viés contraprestacional, uma vez que, a administração pública 

só poderá exigi-las quando prestar atividade – de polícia ou de serviço público 

– ao contribuinte84.    

Por fim, vale destacar que, a competência para instituição desse tributo 

é da União, dos Estados, dos Municípios e, consequentemente, do Distrito 

Federal.  

 

2.2.1.3. Contribuições de melhoria 

 

Assim como as taxas, as contribuições de melhoria são tributos 

vinculados a uma atuação estatal, de competência da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal. A diferença é que, enquanto as taxas são 

diretamente referidas ao contribuinte, as contribuições de melhoria são 

indiretamente referidas ao sujeito passivo85. Prevê o artigo 145, inciso III da 

Constituição Federal de 1988 que o fato gerador dessa espécie tributária será 

“a realização de obras públicas de que decorra valorização imobiliária” aos 

contribuintes86.    

Sendo assim, da instituição desse tributo, os proprietários de imóveis 

valorizados em decorrência de obra pública são chamados a ressarcir os cofres 

públicos, fazendo frente ao custo da obra. Tal medida se justifica na teoria da 

“proibição ao enriquecimento sem causa”, onde busca-se evitar que o particular 

aproveite aumento patrimonial às custas de receitas públicas87.  

 

 
83PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 50. 
84NOVAIS, Rafael. Direito Tributário Facilitado / Rafael Novais. – 4 ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 53. 
85COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 114. 
86COSTA, op. cit., p. 114. 
87NOVAIS, Rafael. Direito Tributário Facilitado / Rafael Novais. – 4 ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 64. 
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2.2.1.4. Empréstimos compulsórios 

 

Os empréstimos compulsórios, conforme dispõe o artigo 148 da 

Constituição de 1988, são tributos que possuem como finalidade a geração de 

recursos para fazer frente a duas situações específicas: “atender a despesas 

extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua 

iminência” ou “no caso de investimento público de caráter urgente e de 

relevante interesse nacional”88.  

Tal espécie tributária reveste-se de excepcionalidades, sendo elas: a 

competência exclusiva da União para instituição desse tributo; a exigência de 

lei complementar para sua instituição; as situações extraordinárias de urgência; 

e a devolução do valor pago a título de empréstimo compulsório89.   

 

2.2.1.5. Contribuições especiais  

 

As contribuições especiais estão previstas nos artigos 149 e 149-A da 

Carta Magna. Tratam-se de tributos instituídos com finalidades específicas de 

arrecadação para a atuação da União nas áreas sociais e econômicas. 

Apresentam quatro espécies, sendo elas: sociais – de seguridade social ou 

gerais; de intervenção no domínio econômico (CIDE); corporativas – sindicais 

ou profissionais; e para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP)90.   

Importante destacar que, em regra, as contribuições especiais são de 

competência da União, suportando apenas duas exceções: a contribuição 

social previdenciária, de competência do ente político a que o servidor público 

estiver vinculado – estadual, municipal ou distrital – e a contribuição para o 

custeio do serviço de iluminação pública (COSIP), de competência dos 

Municípios e do Distrito Federal91.   

 

2.2.2. Classificações dos tributos 

 
88PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 54. 
89COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 104. 
90COSTA, op. cit., p. 104. 
91NOVAIS, Rafael. Direito Tributário Facilitado / Rafael Novais. – 4 ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 73. 
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Os tributos podem ser classificados em diversas categorias, sendo 

algumas delas: vinculados ou não vinculados; de arrecadação vinculada ou 

arrecadação não vinculada; reais ou pessoais; fiscais, extrafiscais ou 

parafiscais; diretos ou indiretos; e progressivos, proporcionais ou seletivos. 

Neste estudo nos interessa trazer à baila detalhes das três últimas 

classificações.  

A respeito dos tributos fiscais, extrafiscais ou parafiscais: enquanto os 

fiscais são aqueles cuja finalidade é a mera arrecadação de receita para os 

cofres públicos – caso do IR e do ICMS – os extrafiscais objetivam, também, a 

intervenção do Estado na vida privada e na economia, à exemplo do II e do IPI. 

Os parafiscais, por sua vez, são tributos arrecadados por entidades que atuam 

paralelamente como colaboradoras do ente político instituidor do tributo, isto é, 

o ente político (sujeito ativo) delega a capacidade tributária ativa a um outro 

ente autônomo que exerça atividade de interesse público. Bons exemplos de 

tributos parafiscais são as contribuições corporativas (profissionais e de 

anuidades)92. 

Por sua vez, no que diz respeito aos tributos diretos ou indiretos: no 

primeiro caso, “o mesmo sujeito que pratica o fato gerador do tributo, também 

suportará os encargos econômicos de seu pagamento sem repassar para 

terceiros, desta forma, não haverá repercussão econômica”93, é o caso do 

IPVA. Já no segundo caso, “o sujeito que pratica o fato gerador repassa 

indiretamente o montante do tributo para que um terceiro o suporte, existindo, 

assim, a figura da repercussão econômica”94, como exemplo, o IPI.  

Por fim, a última classificação corresponde aos tributos progressivos, 

proporcionais ou seletivos. Como já tratado em outrora, nos progressivos 

observa-se a “variação da alíquota, seguindo a variação da base de cálculo”95, 

como exemplo, o IR. Por seu turno, nos tributos proporcionais apresenta-se a 

variação da base de cálculo sobre uma alíquota invariável, como ocorre com o 

 
92CARNEIRO, Claudio. Curso de Direito Tributário e Financeiro / Claudio Carneiro. – 9. ed. – 
São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 252. 
93NOVAIS, Rafael. Direito Tributário Facilitado / Rafael Novais. – 4 ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 88. 
94NOVAIS, op. cit., p. 88. 
95Ibid., p. 89.  
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IPVA. Já nos seletivos, analisa-se a essencialidade do bem, incidindo o tributo, 

na razão inversa a essa essencialidade, como exemplo, o IPI96.     

 

2.3 DA FISCALIDADE E DA EXTRAFISCALIDADE 

 

Como exposto anteriormente, os tributos podem possuir três 

finalidades distintas: fiscal, extrafiscal ou parafiscal. Nesta ocasião, abordar-se-

á, de maneira aprofundada, os conceitos de fiscalidade e extrafiscalidade, 

tendo em vista que, a compreensão desta última é de suma importância para a 

presente monografia.  

A fiscalidade diz respeito à utilização dos tributos com a finalidade de 

geração de receita para os cofres públicos, ou seja, à função meramente 

arrecadatória - pautada nos princípios da segurança jurídica, da igualdade e da 

capacidade contributiva97. 

A extrafiscalidade, por sua vez, corresponde ao emprego dos tributos 

com o propósito de atingir objetivos de ordem social, econômica e política98, 

isto é, não visa o tributo como mero instrumento de arrecadação, mas também 

como incentivador ou inibidor comportamentos99 - regendo-se pelo princípio da 

capacidade contributiva e suas técnicas de progressividade e seletividade100.  

Paulo Caliendo101 leciona que são três os elementos caracterizadores 

da extrafiscalidade: o fim constitucional pretendido; os meios utilizados e as 

técnicas adotadas. 

O fim constitucional pretendido é aquele que “determina a natureza da 

norma extrafiscal”102. É o elemento que visa a realização de objetivos de ordem 

constitucional ou social, devendo estar expresso no texto da Constituição103.  

 
96NOVAIS, Rafael. Direito Tributário Facilitado / Rafael Novais. – 4 ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 89. 
97REIS, T. B. Extrafiscalidade: Os tributos extrafiscais como mecanismo de intervenção na 
economia. Artigo científico (Pós-graduação Lato Sensu em Direito Tributário) – Escola de 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2014, p. 08. 
98MAZZA, Alexandre. Manual de direito tributário / Alexandre Mazza. – 5. ed. – São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019, p. 81.  
99COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 58. 
100MARTINS, R. S. Da função extrafiscal dos tributos. Artigo científico (Pós-graduação em 
Direito e Processo Tributário) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, p. 09. 
101CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário / Paulo Caliendo. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 570. 
102CALIENDO, op. cit., p. 570. 
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Já os meios utilizados podem ser: ordinatórios, interventivos ou 

redistributivos.  

 
Enquanto os ordinatórios querem preservar e manter a ordem 
constitucional, os meios interventivos pretendem corrigir 
determinadas falhas de mercado e os redistributivos visam à reforma 

social, corrigindo as falhas sociais104.  
 

Válido apontar que, o IPTU progressivo no tempo se trata de um 

exemplo de extrafiscalidade ordinatória.  

As técnicas adotadas, por sua vez, são “os instrumentos normativos 

que permitirão a indução de determinados comportamentos”105. São vinculadas 

ao fim constitucional pretendido e aos meios utilizados. A utilização de alíquota 

progressiva, as reduções de alíquotas e as isenções fiscais são alguns 

exemplos de técnicas de extrafiscalidade106.    

Como já exposto no início deste capítulo, não há que se falar em tributo 

que objetive tão somente a fiscalidade, assim como, unicamente a 

extrafiscalidade. As duas figuras convivem harmonicamente na mesma espécie 

tributária, sendo válido dizer que, por vezes, há uma preponderância de 

determinada finalidade107. A respeito disso, Caliendo108 afirma que: 

 

Todos os tributos possuem efeitos fiscais e extrafiscais, visto que da 
imposição tributária sempre decorrerá um efeito positivo 
(incentivador) ou negativo (desincentivador) sobre a ordem 
econômica e social. (...) Existem tributos, entretanto, que possuem 
finalidade extrafiscal claramente definida no ordenamento jurídico, 
como exemplo, poderíamos citar o IOF, o IPI, o II e o IE que possuem 
como finalidade relevante regular determinado setor econômico. 

 

Não obstante os impostos anteriormente citados, outros exemplos de 

tributos extrafiscais constitucionalmente previstos são: as contribuições de 

intervenção no domínio econômico - CIDE (artigo 149, CF); a seletividade na 

alíquota do IPI (artigo 153, § 3º, CF); e a progressividade nas alíquotas do ITR 

 
103CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário / Paulo Caliendo. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 570. 
104Ibid., p. 571. 
105CALIENDO, op. cit., p. 571.  
106CALIENDO, op. cit., p. 571. 
107CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário / Paulo de Barros Carvalho. – 30. 
ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 301. 
108CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário / Paulo Caliendo. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 572. 
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(artigo 153, § 4º, CF) e do IPTU (artigos 156, § 1º e 182, § 4º, inciso II, CF) 

para fazer cumprir a função social da propriedade109 – tema central do presente 

trabalho. 

Por fim, Regina Helena Costa110 leciona que, pela utilização da 

extrafiscalidade através de intervenção na economia, estímulo e desestímulos 

de atividades etc., o poder público busca “moldar as condutas dos particulares, 

para que se afinem ao objetivo de interesse público”, qual seja: a justiça fiscal 

com transformação social e desenvolvimento econômico para toda nação111.   

 

2.4 DA PROGRESSIVIDADE x REGRESSIVIDADE 

 

Outrora, fora tratado acerca das técnicas de tributação: 

progressividade, proporcionalidade e seletividade. No presente momento 

explorar-se-á, de maneira geral, os conceitos de progressividade e 

regressividade, dada a relevância do primeiro para o tema desta monografia. 

A progressividade pode ser classificada em fiscal ou extrafiscal. A 

progressividade fiscal é a técnica de tributação graduada que deriva do 

princípio da capacidade contributiva e determina a majoração de alíquotas de 

acordo com o incremento da base de cálculo112. Segundo Alexandre Mazza113,  

 

As alíquotas são ajustadas para sofrer majoração na medida da 
riqueza do contribuinte, atendendo adequadamente aos imperativos 
da justiça social, da isonomia e da capacidade contributiva. A 
progressividade tributa igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais. Trata-se de um sistema mais avançado, socialmente justo 
e isonômico do que a proporcionalidade. 

 

A progressividade extrafiscal, por sua vez, “é aquela em que a 

instituição de alíquotas progressivas tem por sentido incentivar, induzir ou 

 
109LEÃO, C. G. ITR E IPTU: O contraste entre as finalidades sociais e a gestão praticada. 
Dissertação (Mestrado em Gestão Pública e Sociedade) – Universidade Federal de Alfenas. 
Varginha, 2015, p. 38. 
110COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 58.  
111LEÃO, C. G. ITR E IPTU: O contraste entre as finalidades sociais e a gestão praticada. 
Dissertação (Mestrado em Gestão Pública e Sociedade) – Universidade Federal de Alfenas. 
Varginha, 2015, p. 34. 
112CAPARROZ, Roberto. Direito tributário esquematizado / Roberto Caparroz; coordenador 
Pedro Lenza. – 3. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 288. 
113MAZZA, Alexandre. Manual de direito tributário / Alexandre Mazza. – 5. ed. – São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019, p. 384.  
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desincentivar determinada conduta ou realizar determinado fim”114, diverso à 

mera tributação segundo a capacidade econômica do contribuinte. É o caso do 

IPTU progressivo no tempo, previsto no artigo 182, § 4º, inciso II da 

Constituição Federal, cuja finalidade é onerar, com a aplicação de alíquotas 

majoradas, os contribuintes que não atendem ao princípio da função social da 

propriedade, estimulando-os, assim, ao uso adequado do solo urbano115.   

Vale apontar ainda que, sob pena de ofensa ao princípio do não 

confisco, o exercício da técnica de progressividade não pode ser realizado de 

forma deturpada, valendo-se da utilização de alíquotas exorbitantes e 

abusivas116.   

Ademais, destaca-se a necessidade de expressa previsão 

constitucional para a instituição da progressividade dos tributos. Portanto, são 

três impostos, evidentes na Constituição Federal, que podem valer-se de tal 

técnica: o IR, disposto no artigo 153, § 2º; o ITR, presente no artigo 153, § 4º, 

inciso I; e o IPTU, exposto nos artigos 156, § 1º, incisos I e II e 182, § 4º, inciso 

II117. 

Enfim, válido ressaltar que, existem duas formas de calcular a 

progressividade: simples e graduada. Enquanto no cálculo simples “a alíquota 

aplicável incide sobre a integralidade da base calculada”118, o cálculo gradual, 

adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, “aplica as alíquotas mais altas 

somente sobre a fração da base calculada que superar a faixa anterior”119. 

Ao contrário da progressividade, em que observa-se o aumento de 

alíquotas à proporção do aumento da base de cálculo, a regressividade 

caracteriza-se pela diminuição de alíquotas à proporção do aumento da base 

de cálculo, isto é, atua de maneira inversa ao nível de renda do contribuinte120. 

 
114CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário / Paulo Caliendo. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 327. 
115CAPARROZ, Roberto. Direito tributário esquematizado / Roberto Caparroz; coordenador 
Pedro Lenza. – 3. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 291. 
116CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário / Paulo Caliendo. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 326. 
117MAZZA, Alexandre. Manual de direito tributário / Alexandre Mazza. – 5. ed. – São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019, p. 379. 
118Ibid., p. 385. 
119Ibid., p. 386. 
120Tributos Regressivos e Progressivos. Câmara dos Deputados, 2008. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/noticias/117791-tributos-regressivos-e-progressivos/>. Acesso em: 
25 de nov. de 2020. 
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Desta forma, entende-se que um sistema tributário é considerado justo e 

solidário quando se fundamenta nos critérios da progressividade121.  

Há uma nítida predileção, no Sistema Tributário Brasileiro, em 

concentrar a carga tributária nos tributos ditos como indiretos, ou seja, aqueles 

que recaem sobre o consumo, quais sejam: o IPI, o ICMS, o ISS e a PIS/ 

COFINS. Essa preferência do legislador ordinário se justifica no fato de que a 

tributação sobre o consumo acaba sendo maior do que sobre a renda e a 

propriedade122, o que diverge da pretensão do legislador constituinte, uma vez 

que, agrava a desigualdade social, contrariando os princípios de justiça 

fiscal123. Portanto, o privilégio de arrecadação em detrimento da isonomia 

tributária, faz com que o Sistema Tributário Nacional seja marcado pela 

regressividade124. 

Por fim, registre-se que, a previsão de alíquotas regressivas no 

ordenamento jurídico brasileiro é situação atípica. Como exemplo, tem-se o 

caso da tributação do Imposto de Renda sobre planos de previdência privada, 

prevista no artigo 1º da Lei nº 11.053/2004125.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
121SEVEGNANI, Joacir. O modelo regressivo de tributação no Brasil. Revista Jus Navigandi, 
2011. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/20574/o-modelo-regressivo-de-tributacao-no-
brasil>. Acesso em: 17 de ago. de 2020.  
122CAMPEDELLI, Laura Romano. BOSSA, Gisele Barra. O efeito perverso da regressividade no 
sistema tributário brasileiro. Revista ConJur, 2014. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2014nov06/efeitoperversoregressividadesistematributario-
brasileiro>. Acesso em: 17 de ago. de 2020. 
123SEVEGNANI, Joacir. O modelo regressivo de tributação no Brasil. Revista Jus Navigandi, 
2011. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/20574/o-modelo-regressivo-de-tributacao-no-
brasil>. Acesso em: 17 de ago. de 2020.  
124CAMPEDELLI, Laura Romano. BOSSA, Gisele Barra. O efeito perverso da regressividade no 
sistema tributário brasileiro. Revista ConJur, 2014. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2014nov06/efeitoperversoregressividadesistematributario-
brasileiro>. Acesso em: 17 de ago. de 2020. 
125MAZZA, Alexandre. Manual de direito tributário / Alexandre Mazza. – 5. ed. – São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019, p. 387. 

https://www.conjur.com.br/2014nov06/efeitoperversoregressividadesistematributario-brasileiro
https://www.conjur.com.br/2014nov06/efeitoperversoregressividadesistematributario-brasileiro
https://www.conjur.com.br/2014nov06/efeitoperversoregressividadesistematributario-brasileiro
https://www.conjur.com.br/2014nov06/efeitoperversoregressividadesistematributario-brasileiro
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3. O IPTU E SUAS FUNÇÕES NO PLANO DO DIREITO URBANÍSTICO 

 

Após tratar acerca de aspectos relevantes do Sistema Tributário 

Nacional, cumpre-se necessário adentrar em tópicos específicos a respeito do 

tema central do presente trabalho. 

Portanto, este capítulo tem o propósito de abordar questões inerentes 

ao direito de propriedade e ao princípio da função social da propriedade, 

previstos na Constituição Federal. Ainda, pontuar as características e aspectos 

típicos do Imposto Predial e Territorial Urbano, este em sua forma extrafiscal – 

o chamado IPTU sanção. Explanar acerca das progressividades fiscal, 

extrafiscal e no tempo, dispostas em texto constitucional e infraconstitucional. E 

enfim, apresentar o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da 

utilização do IPTU progressivo no tempo. 

Todavia, antes de tudo, fundamental a exposição a respeito dos 

conceitos básicos e disposições legais que regulamentam o Direito Urbanístico.  

O Direito Urbanístico ou Direito à Cidade, disciplina autônoma do ramo 

do direito público, dispõe acerca da atividade administrativa pública e tributária 

e dos problemas histórico-geográficos e ambientais dos espaços urbanos126. 

Encontra amparo constitucional no capítulo sobre política urbana, nos artigos 

182 e 183.  

De acordo com Antonio Carceller Fernandez127, citado por Regina 

Helena Costa128, além dos princípios comuns a outras áreas do direito, tais 

como, igualdade, legalidade e boa-fé; o direito urbanístico é regido por 

princípios próprios, quais sejam: urbanismo é função pública; remissão ao 

plano; função social da propriedade urbana; afetação das mais-valias ao custo 

da urbanificação; custa distribuição dos benefícios; e ônus derivados da 

atuação urbanística. 

 
126ROMANO, Rogério Tadeu. Alguns conceitos de direito urbanístico. Jus.com.br, 2017. 
Disponível em: <https://jus.com.br/amp/artigos/59453/alguns-conceitos-de-direito-urbanistico>. 
Acesso em: 02 de mar. de 2021.  
127FERNANDEZ, Antonio Carceller. Instituciones de Derecho Urbanístico. Madrid, Editorial 
Montecorvo, 1979. 
128COSTA, Regina Helena. Princípios de Direito Urbanístico na Constituição de 1988. E-
Disciplinas USP. Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1894541/mod_resource/content/0/02%20COSTA.%20
Principios%20de%20direito%20urbanistico%20na%20CF88.pdf>. Acesso em: 02 de mar. de 
2021.  

https://jus.com.br/amp/artigos/59453/alguns-conceitos-de-direito-urbanistico
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1894541/mod_resource/content/0/02%20COSTA.%20Principios%20de%20direito%20urbanistico%20na%20CF88.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1894541/mod_resource/content/0/02%20COSTA.%20Principios%20de%20direito%20urbanistico%20na%20CF88.pdf
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No que diz respeito à competência para legislar sobre matéria 

urbanística, é concorrente entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, por força do artigo 24, inciso I da Constituição Federal. Além disso, 

em razão do inciso VIII do artigo 30 da Carta Magna, é atribuição privativa 

municipal “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 

solo urbano”129. Posto isto, são três as principais leis que regulam o direito 

urbanístico: Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), Lei nº 6.766/1979 (Lei do 

parcelamento do solo urbano) e Lei nº 11.977/2009 (Programa Minha Casa 

Minha Vida – PMCMV). 

 Interessante apontar ainda, o motivo pelo qual se tornou necessária a 

implementação desta área de estudo em nosso ordenamento jurídico: a partir 

da década de 1960, a industrialização tornou-se a base econômica do Brasil, o 

que, por sua vez, reforçou o movimento migratório do campo para a cidade – o 

chamado êxodo rural – intensificando o processo de urbanização130.  

Assim sendo, as buscas por melhores condições de vida e trabalho, 

principalmente entre as décadas de 80 e 90, geraram um crescimento 

desordenado desses centros urbanos, ocasionando acúmulo de lixo, aumento 

de poluição, congestionamentos e violência, moradia em locais inapropriados e 

falta de moradia e emprego para os novos habitantes, situações-problema que 

evidenciaram uma clara infraestrutura precária das cidades131.  

Portanto, diante dessa degradação e desorganização do ambiente 

urbano, surgiu o direito urbanístico com o objetivo de ordenar as formas de uso 

e ocupação das cidades.  

 

3.1. DO DIREITO DE PROPRIEDADE E DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL 

DA PROPRIEDADE 

 
129BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 02 de mar. de 
2021. 
130SALLES, Carolina. Considerações teóricas do direito urbanístico contemporâneo e a função 
social da cidade. Jusbrasil, 2014. Disponível em: 
<https://carollinasalle.jusbrasil.com.br/artigos/125359411/consideracoes-teoricas-do-direito-
urbanistico-contemporaneo-e-a-funcao-social-da-cidade>. Acesso em: 02 de mar. de 2021.  
131SALLES, Carolina. Considerações teóricas do direito urbanístico contemporâneo e a função 
social da cidade. Jusbrasil, 2014. Disponível em: 
<https://carollinasalle.jusbrasil.com.br/artigos/125359411/consideracoes-teoricas-do-direito-
urbanistico-contemporaneo-e-a-funcao-social-da-cidade>. Acesso em: 02 de mar. de 2021.   

https://carollinasalle.jusbrasil.com.br/artigos/125359411/consideracoes-teoricas-do-direito-urbanistico-contemporaneo-e-a-funcao-social-da-cidade
https://carollinasalle.jusbrasil.com.br/artigos/125359411/consideracoes-teoricas-do-direito-urbanistico-contemporaneo-e-a-funcao-social-da-cidade
https://carollinasalle.jusbrasil.com.br/artigos/125359411/consideracoes-teoricas-do-direito-urbanistico-contemporaneo-e-a-funcao-social-da-cidade
https://carollinasalle.jusbrasil.com.br/artigos/125359411/consideracoes-teoricas-do-direito-urbanistico-contemporaneo-e-a-funcao-social-da-cidade
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Precipuamente, interessante discorrer acerca do conceito de 

propriedade. Em apertada síntese, a propriedade, em sentido lato, constitui a 

vida, a liberdade e os bens do ser humano; ao passo que, em sentido stricto 

consiste na posse de bens móveis ou imóveis, para além das propriedades 

intelectual e industrial132. 

Para o presente trabalho, importa-se a definição da propriedade em 

duas categorias organizacionais: urbana ou rural. O que as diferencia é o fator 

externo, ou seja, o ambiente em que estão inseridas – zona urbana ou rural – e 

as atividades humanas nelas desempenhadas – quem está inserido e como ou 

com o que se relaciona133.   

Válido apontar que, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 29, 

sugere que a propriedade rural é aquela localizada fora da zona urbana, ao 

passo que, em seu artigo 32, § 1º, preceitua que “entende-se como zona 

urbana a definida em lei municipal”134. Dispõe ainda sobre a necessidade de 

existência de dois requisitos mínimos, elencados nos incisos I a V do 

supramencionado artigo, para que o Poder Público possa definir como área 

urbana135  – tais requisitos serão aprofundados em tópico seguinte.  

Posto isto, o direito de propriedade, previsto no artigo 5º, inciso XXII e 

seguintes da Constituição Federal de 1988, direito individual, fundamental e 

não absoluto, experimentou conceituações diversas ao longo da história136, 

conforme será elucidado nos parágrafos seguintes.  

 

 
132RIBEIRO, Gabriell Portilho. Locke e a propriedade como direito fundamental. Jus.com.br, 
2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/51151/locke-e-a-propriedade-como-direito-
fundamental>. Acesso em: 11 de fev. de 2021.  
133FILHO, Evaldo José Guerreiro. A propriedade urbana e o direito de construir. Migalhas UOL, 
2020. Disponível em <https://migalhas.uol.com.br/depeso/325584/a-propriedade-urbana-e-o-
direito-de-construir>. Acesso em: 02 de fev. de 2021.  
134BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 27 de jan. de 
2021. 
135REBOUÇAS, Vinícius Eleutério. A Progressividade da Alíquota do IPTU à Luz do Princípio 
da Capacidade Contributiva e da Função Social da Propriedade. Monografias Brasil Escola. 
Disponível em: <https://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/a-pro+gressividade-aliquota-
iptu-luz-principio-capacidade-contributiva-funcao-social-propriedade.> Acesso em: 27 de jan. de 
2021. 
136BARBOSA, E. P. Progressividade do IPTU. Dissertação (Mestrado em Direito Tributário 
Constitucional) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006, p. 21.    

https://jus.com.br/artigos/51151/locke-e-a-propriedade-como-direito-fundamental
https://jus.com.br/artigos/51151/locke-e-a-propriedade-como-direito-fundamental
https://migalhas.uol.com.br/depeso/325584/a-propriedade-urbana-e-o-direito-de-construir
https://migalhas.uol.com.br/depeso/325584/a-propriedade-urbana-e-o-direito-de-construir
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/a-pro+gressividade-aliquota-iptu-luz-principio-capacidade-contributiva-funcao-social-propriedade.
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/a-pro+gressividade-aliquota-iptu-luz-principio-capacidade-contributiva-funcao-social-propriedade.
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 

XXII - é garantido o direito de propriedade;137 
 

Nas palavras de Celina Gontijo Leão138: 

 

O direito de propriedade sofre e sofreu influência das ideias políticas 
e econômicas predominantes em cada época, tendo passado de 
propriedade feudal – na qual a propriedade era exclusiva do soberano 
– à propriedade liberal – de uso, gozo e fruição exclusivos de seu 
proprietário – e agora à propriedade com função social. 

 

A princípio, no direito romano, a propriedade era reconhecida como 

direito absoluto, oponível erga omnes, exclusivo e perpétuo. A propriedade 

feudal, por sua vez, deixou de ser exclusiva, uma vez que, havia a 

sobreposição de direitos – os direitos sobre o uso da terra pelo senhor feudal 

sobrepunham-se aos direitos dos servos139. Já no direito moderno, com a 

Revolução Francesa de 1789, evidenciou-se a supremacia do direito de 

propriedade, tal como um direito individual, inviolável e sagrado140. 

No que diz respeito ao ordenamento jurídico brasileiro, o direito de 

propriedade surgiu no período colonial das Sesmarias e foi considerado direito 

fundamental já nas Constituições de 1824 e 1891, as quais previam a 

inviolabilidade de tal direito, “salvo em caso de desapropriação por interesse 

público e mediante prévia indenização”. Em 1850, com a promulgação da Lei 

de Terras (Lei nº 601/1850), a propriedade passou a ser direito individual e 

absoluto141, tal como consagrado pela Revolução Francesa.  

 
137BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 27 de jan. de 
2021. 
138LEÃO, C. G. ITR E IPTU: O contraste entre as finalidades sociais e a gestão praticada. 
Dissertação (Mestrado em Gestão Pública e Sociedade) – Universidade Federal de Alfenas. 
Varginha, 2015, p. 43. 
139SOARES, Vivian Bacaro Nunes. O Direito de Propriedade: Caracterização na Concepção de 
Autores Clássicos e Contemporâneos e Breves Comentários acerca da Função Social. Diritto.it. 
Disponível em: <https://www.diritto.it/pdf_archive/21748.pdf>. Acesso em: 11 de fev. de 2021. 
140BARBOSA, E. P. Progressividade do IPTU. Dissertação (Mestrado em Direito Tributário 
Constitucional) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006, p. 20.  
141LEÃO, C. G. ITR E IPTU: O contraste entre as finalidades sociais e a gestão praticada. 
Dissertação (Mestrado em Gestão Pública e Sociedade) – Universidade Federal de Alfenas. 
Varginha, 2015, p. 49. 

https://www.diritto.it/pdf_archive/21748.pdf
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Foi na Constituição de 1934 que o direito de propriedade, em sua 

conceituação liberal de direito absoluto e ilimitado, foi reformulado: tornou-se 

relativo, condicionado ao cumprimento de sua função social, isto é, finaliza no 

interesse social ou coletivo142. Por seu turno, na Constituição de 1937 foi 

outorgado ao legislador ordinário a “competência para regular o exercício do 

direito de propriedade, sem vinculação explícita com o interesse social ou a 

função social da propriedade”143. 

Inspirada na Carta alemã de Weimar, a Constituição de 1946 passou a 

estabelecer que o uso da propriedade estaria condicionado ao bem-estar 

social. E somente na Constituição de 1967, em seu artigo 157, inciso III, foi 

consagrada pela primeira vez a expressão “função social da propriedade”144.   

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, consolidou a regra pela 

qual “a propriedade atenderá sua função social”145, isto é, desde então não há 

que se falar em exercício do direito de propriedade que desrespeite sua função 

social146.  

Além disso, a Carta Cidadã dispôs o direito de propriedade e o 

princípio da função social da propriedade no rol de direitos individuais e 

coletivos, ao contrário das Constituições Brasileiras anteriores, as quais 

previam a função social como princípio da ordem econômica147.  

Imperioso destacar ainda que, o Código Civil de 2002 trata do direito de 

propriedade em seu artigo 1.228 e parágrafos, a partir dos quais pode-se 

concluir que estão de acordo com a Constituição de 1988148. 

 
142LEÃO, C. G. ITR E IPTU: O contraste entre as finalidades sociais e a gestão praticada. 
Dissertação (Mestrado em Gestão Pública e Sociedade) – Universidade Federal de Alfenas. 
Varginha, 2015, p. 49. 
143XAVIER, Bruno Di Fini. O direito de propriedade nas Constituições Brasileiras. Conteúdo 
Jurídico, 2014. Disponível em: < http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/41667/o-
direito-de-propriedade-nas-constituicoes-brasileiras>. Acesso em: 07 de fev. de 2021.  
144LEÃO, C. G. ITR E IPTU: O contraste entre as finalidades sociais e a gestão praticada. 
Dissertação (Mestrado em Gestão Pública e Sociedade) – Universidade Federal de Alfenas. 
Varginha, 2015, p. 49.  
145BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 27 de jan. de 
2021. 
146LEÃO, C. G. ITR E IPTU: O contraste entre as finalidades sociais e a gestão praticada. 
Dissertação (Mestrado em Gestão Pública e Sociedade) – Universidade Federal de Alfenas. 
Varginha, 2015, p. 51. 
147Ibid., p. 49. 
148PETER, P. B. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo como 
instrumento de realização da Justiça Social. Dissertação (Mestrado em Direito e Justiça Social) 
– Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2016, p. 34. 

http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/41667/o-direito-de-propriedade-nas-constituicoes-brasileiras
http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/41667/o-direito-de-propriedade-nas-constituicoes-brasileiras
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A função social da propriedade está estabelecida no artigo 5º, inciso 

XXIII do texto constitucional como direito fundamental, bem como, juntamente 

ao direito de propriedade, no artigo 170, incisos II e III, como princípios gerais 

da atividade econômica. Ainda, no artigo 182, caput e § 2º está prevista a 

função social da propriedade urbana e nos artigos 184, 185 e 186, a função 

social da propriedade rural149.  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 
(...) 
II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade;150 

 

Notoriamente, ao inserir tal princípio como uma das bases de toda 

ordem econômica e social, o legislador constituinte atribuiu uma destinação 

social à propriedade, isto é, objetiva a construção de uma sociedade justa e 

solidária através da adequação da propriedade aos interesses coletivos e não 

somente ao estrito interesse de seu possuidor151. Nas palavras de Marco 

Aurélio Greco152, “não há como separar, na atualidade, a propriedade individual 

da sua significação coletiva”.  

Nessa vereda, válido apontar que, qualquer limitação ou perda do 

exercício do direito de propriedade deverá fundamentar-se no princípio da 

 
149PETER, P. B. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo como 
instrumento de realização da Justiça Social. Dissertação (Mestrado em Direito e Justiça Social) 
– Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2016, p. 34. 
150BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 27 de jan. de 
2021. 
151LEÃO, C. G. ITR E IPTU: O contraste entre as finalidades sociais e a gestão praticada. 
Dissertação (Mestrado em Gestão Pública e Sociedade) – Universidade Federal de Alfenas. 
Varginha, 2015, p. 52. 
152GRECO, Marco Aurélio. IPTU – Progressividade – Função social da propriedade. Revista de 
Direito Tributário, Ano 14, n. 52, p. 111-121, abr./jun. 1990. 
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função social – alguns exemplos são a desapropriação e a requisição, 

dispostos nos incisos XXIV e XXV do artigo 5º da Carta Maior153.  

No que diz respeito a dar à propriedade urbana uma função social que 

obedeça às diretrizes gerais dispostas nos incisos do artigo 2º do Estatuto da 

Cidade, fala-se em uma série de ônus para seu titular: exige que proprietário 

aja de forma a dar uma destinação útil à propriedade, utilizando-a de forma 

racional e eficiente, sem gerar prejuízos para a sociedade, respeitando o bem 

estar, as normas de política urbana, a adequada utilização de recursos naturais 

e a preservação do meio ambiente154.   

Importante frisar ainda que, nos termos do artigo 182, § 2º da 

Constituição de 1988, “a propriedade urbana cumpre sua função social quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

plano diretor”155, em outros termos, “o plano diretor do Município é o 

instrumento hábil para definir os requisitos que a propriedade deverá seguir 

para cumprir a sua função social”156. 

Por fim, cumpre-se necessário apontar que, tal princípio guarda relação 

direta com a tributação, uma vez que, enseja a imposição do ITR e do IPTU, 

ambos na modalidade progressiva, àquelas propriedades que não atendam à 

função social157, o que será tratado posteriormente. 

 

3.2. DO IPTU E DO “IPTU SANÇÃO” 

 

No capítulo anterior foram expostas linhas gerais quanto às espécies 

tributárias – especificamente aos impostos. No presente momento abordar-se-

 
153BARBOSA, E. P. Progressividade do IPTU. Dissertação (Mestrado em Direito Tributário 
Constitucional) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006, p. 26.     
154LEÃO, C. G. ITR E IPTU: O contraste entre as finalidades sociais e a gestão praticada. 
Dissertação (Mestrado em Gestão Pública e Sociedade) – Universidade Federal de Alfenas. 
Varginha, 2015, p. 52. 
155BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 07 de fev. de 
2021. 
156HENRIQUES, Pierre Christian da Costa. O IPTU Progressivo no Tempo e a Promoção da 
Função Social da Propriedade Urbana. Âmbito Jurídico, 2019. Disponível em: 
<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-
da-funcao-social-da-propriedade-urbana/.> Acesso em: 07 de fev. de 2021.  
157PETER, P. B. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo como 
instrumento de realização da Justiça Social. Dissertação (Mestrado em Direito e Justiça Social) 
– Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2016, p. 35. 

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-da-funcao-social-da-propriedade-urbana/#:~:text=Para%20o%20IPTU%20a%20base,terreno%20e%20a%20edifica%C3%A7%C3%A3o%20presente.&text=Vimos%20que%20a%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal,156
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-da-funcao-social-da-propriedade-urbana/#:~:text=Para%20o%20IPTU%20a%20base,terreno%20e%20a%20edifica%C3%A7%C3%A3o%20presente.&text=Vimos%20que%20a%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal,156
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á, de maneira aprofundada, a respeito da conceituação, classificações, 

histórico e aspectos da hipótese de incidência do Imposto Predial e Territorial 

Urbano, e ainda, quanto ao IPTU em sua forma extrafiscal, o chamado IPTU 

progressivo no tempo ou IPTU sanção.  

 

3.2.1. Imposto Predial e Territorial Urbano 

 

O Imposto Predial e Territorial Urbano, previsto entre os artigos 32 e 34 

do Código Tributário Nacional, bem como, no artigo 156, inciso I da 

Constituição Federal de 1988; é tributo municipal que recai sobre o patrimônio, 

isto é, é imposto real, sua incidência recai sobre a propriedade predial e 

territorial urbana. Ademais, é considerado direto, pois seu encargo não pode 

ser transferido para terceiros; progressivo, em virtude da previsão 

constitucional expressa nos artigos 156, § 1º e 182, § 4º, inciso II; e dotado das 

funções fiscal e extrafiscal, tendo em vista que, além de ser fonte de 

arrecadação para as receitas municipais, também serve como instrumento de 

política urbana158. 

A origem do tributo instituído sobre a propriedade urbana, no 

ordenamento jurídico brasileiro, deu-se no período pré-imperial na figura da 

décima urbana. Foi com a Constituição de 1891 que o imposto sobre a 

propriedade de imóveis urbanos e rurais passou a ter previsão constitucional – 

naquela Carta ambos eram de competência estadual. Na Constituição de 1934, 

o imposto passou a ser de competência dos Municípios e verificava-se a 

existência de dois impostos: o predial urbano e o territorial urbano. Somente na 

Constituição de 1967, com redação da EC nº 01/1969, o imposto foi 

definitivamente unificado, permanecendo na atual Constituição como Imposto 

Predial e Territorial Urbano159.  

A hipótese de incidência tributária, nas palavras de Sabbag160, trata-se 

do “momento abstrato escolhido pelo legislador em que um fato da vida real 

 
158PETER, P. B. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo como 
instrumento de realização da Justiça Social. Dissertação (Mestrado em Direito e Justiça Social) 
– Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2016, p. 44.  
159Ibid., p. 38. 
160SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial / Eduardo Sabbag. – 7. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 252. 
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dará ensejo ao fenômeno jurídico-tributário”. Posto isto, são cinco os aspectos 

da hipótese de incidência: pessoal, material, espacial, temporal e quantitativo.  

O aspecto pessoal é aquele que determina os sujeitos ativo e passivo 

da obrigação tributária161. O sujeito ativo do IPTU está previsto no artigo 32 do 

Código Tributário Nacional e no artigo 156, inciso I da Constituição Federal, os 

quais dispõem ser do Município a competência para a instituição de tal 

imposto. Ademais, conforme já exposto em momento anterior, por força do 

artigo 147 da Magna Carta, o Distrito Federal possui competência cumulativa 

sobre os tributos estaduais e municipais, logo, também é sujeito ativo do 

IPTU162.   

Os sujeitos passivos, por sua vez, estão dispostos no artigo 34 do 

Código Tributário Nacional, o qual prevê que “contribuinte do imposto é o 

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

qualquer título”163. Importante pontuar que, para ser caracterizada a incidência 

do tributo para o possuidor a qualquer título, a posse deve ser com animus 

domini, isto é, com a manifesta intenção de ser dono. Portanto, o locatário de 

imóvel urbano não possui legitimidade para discutir a relação jurídico-tributária 

do IPTU, como bem dispõe a Súmula nº 614 do STJ164. 

Segundo Paulo Caliendo165, também podem ser considerados sujeitos 

passivos do IPTU “o usufrutuário, o usuário ou titular do direito de habitação, 

o arrendante, o comodatário, o promitente comprador do imóvel e o 

cessionário do direito de uso”.  

Ainda a respeito do sujeito passivo do imposto em exposição, válido 

destacar a Súmula nº 399 do STJ, a qual dispõe que é cabível à legislação 

 
161PETER, P. B. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo como 
instrumento de realização da Justiça Social. Dissertação (Mestrado em Direito e Justiça Social) 
– Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2016, p. 59.  
162SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial / Eduardo Sabbag. – 7. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 441.  
163BRASIL. Código Tributário Nacional de 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 04 de mar. de 2021. 
164SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial / Eduardo Sabbag. – 7. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 441.  
165CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário / Paulo Caliendo. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 1.518. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm
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municipal definir quem será contribuinte do IPTU, sempre obedecendo as 

disposições da legislação nacional166.  

Oportuno pontuar ainda que, existem imóveis urbanos passíveis de 

imunidades tributárias, ou seja, estão desonerados da obrigação de pagar o 

Imposto Predial e Territorial Urbano; sendo eles os imóveis: a) de propriedade 

da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; b) igrejas, 

autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público que realizem 

atividades essenciais; e c) instituições de assistência social ou educacional, 

sem fins lucrativos, na realização de suas finalidades essenciais167.  

O aspecto material da hipótese de incidência, por sua vez, diz respeito 

ao fato sobre o qual incide o tributo168. No que compete ao fato gerador do 

IPTU, há uma controvérsia em relação às redações da legislação constitucional 

e infraconstitucional. Enquanto a Constituição Federal estabelece, em seu 

artigo 156, inciso I, que o fato gerador do imposto supramencionado é a 

propriedade; o Código Tributário Nacional, no artigo 32, prevê como núcleo da 

incidência do IPTU, além da propriedade, o domínio útil e a posse169.  

 

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.170 

 
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana;171 

 

Ademais, o fato gerador do Imposto Predial e Territorial Urbano é 

norteado pelos aspectos espacial e temporal. O primeiro deles diz respeito ao 

 
166PETER, P. B. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo como 
instrumento de realização da Justiça Social. Dissertação (Mestrado em Direito e Justiça Social) 
– Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2016, p. 59. 
167CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário / Paulo Caliendo. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 1.518.  
168PETER, P. B. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo como 
instrumento de realização da Justiça Social. Dissertação (Mestrado em Direito e Justiça Social) 
– Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2016, p. 46. 
169CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário / Paulo Caliendo. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 1.487. 
170BRASIL. Código Tributário Nacional de 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 04 de mar. de 2021. 
171BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 04 de mar. de 
2021.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm
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local onde se realiza a hipótese de incidência e o segundo ao momento em que 

o fato gerador se concretiza e surge a obrigação tributária172.  

O aspecto espacial refere-se à zona urbana do Município. Conforme 

Caliendo173, a zona urbana pode ser definida por meio de três critérios que se 

complementam, são eles: legal, de benefício e de destinação econômica.  

Pelo critério legal tem-se que a zona urbana é aquela que a lei 

municipal determina como urbana174.  

Já pelo critério de benefício, uma zona é considerada urbana quando 

possui, no mínimo, dois dos seguintes melhoramentos de infraestrutura 

dispostos nos incisos do § 1º do artigo 32 do Código Tributário Nacional175: a) 

meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; b) abastecimento 

de água; c) sistema de esgotos sanitários; d) rede de iluminação pública, com 

ou sem posteamento para distribuição domiciliar; e e) escola primária ou posto 

de saúde a uma distância máxima de três quilômetros do imóvel 

considerado176. 

Outrossim, o § 2º do supracitado artigo 32 trata das áreas urbanizáveis 

ou de expansão urbana, o qual prevê que também são consideradas urbanas 

as áreas “constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, 

destinados à habitação, à indústria ou ao comércio”177. A respeito disso, o STJ 

aprovou a Súmula nº 626, a qual enuncia que a incidência do IPTU não está 

condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32, § 1º do 

Código Tributário Nacional, para aqueles imóveis localizados em área 

considerada, pela legislação local, como urbanizável ou de expansão urbana178. 

Por sua vez, pelo critério da destinação econômica, os tribunais 

superiores entendem pela aplicação do artigo 15 do Decreto-Lei nº 57/1966, 

que dispõe que a incidência do IPTU não abrange os imóveis cuja destinação 
 

172SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial / Eduardo Sabbag. – 7. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 442. 
173CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário / Paulo Caliendo. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 1.499.  
174PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 321. 
175PAULSEN, op. cit., p. 321. 
176BRASIL. Código Tributário Nacional de 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 07 de mar. de 2021. 
177BRASIL. Código Tributário Nacional de 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 07 de mar. de 2021.  
178SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial / Eduardo Sabbag. – 7. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 443. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm
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seja, comprovadamente, de exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou 

agroindustrial – imóveis sobre os quais incidirá o Imposto Territorial Rural 

(ITR)179. 

Com relação ao aspecto temporal, a ocorrência do fato gerador do 

IPTU se dá no primeiro dia de janeiro de cada ano, ou seja, “o legislador adota 

o ano civil para considerar originada a relação jurídico-tributária”180. 

O aspecto quantitativo, por seu turno, compete à forma como se 

quantifica determinado tributo – através da base de cálculo e das alíquotas 

incidentes sobre ela. Enquanto a base de cálculo serve para determinar certo 

valor devido pelo sujeito passivo, as alíquotas – expressas em um índice 

percentual –, servem para graduar aquele montante, em atenção ao princípio 

da capacidade contributiva, e estabelecer a medida exata do tributo181. 

No que diz respeito à base de cálculo do IPTU, conforme o artigo 33 e 

parágrafo único do Código Tributário Nacional, será o valor venal do imóvel, 

“não se considerando o valor dos bens móveis mantidos, em caráter 

permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, 

aformoseamento ou comodidade”182. 

Segundo Regina Helena Costa183, por valor venal entende-se o “valor 

de venda do bem para pagamento à vista, em condições 

normais no mercado imobiliário”. Os valores venais dos imóveis urbanos 

constam das Plantas Fiscais de Valores ou Plantas de Valores Genéricos, as 

quais serão elaboradas pela gestão pública municipal e aprovadas pela Casa 

legislativa municipal, podendo ser atualizadas mediante Decreto, em percentual 

inferior ao índice oficial de correção monetária, conforme se depreende da 

Súmula nº 160 do STJ184. Ressalte-se ainda que, para a determinação do valor 

 
179PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 321. 
180PETER, P. B. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo como 
instrumento de realização da Justiça Social. Dissertação (Mestrado em Direito e Justiça Social) 
– Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2016, p. 58. 
181Ibid., p. 60.   
182BRASIL. Código Tributário Nacional de 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 08 de mar. de 2021. 
183COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 291. 
184PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 322.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm
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do metro quadrado, as Plantas Fiscais de Valores consideram fatores como a 

localização, a área e o padrão de construção e a antiguidade185.  

 Válido destacar que, a legislação que instituir ou majorar o IPTU deve 

respeitar o princípio da anterioridade – geral e nonagesimal –, no entanto, a 

norma que fixar a base de cálculo do referido imposto não está sujeita à 

anterioridade nonagesimal, em respeito ao disposto no § 1º do artigo 150 da 

Constituição Federal186.  

No que tange às alíquotas incidentes sobre o Imposto Predial e 

Territorial Urbano, são fixadas pela legislação municipal, a qual caberá 

obediência aos princípios constitucionais tributários. Além disto, são admitidas, 

pelo texto constitucional, a utilização de técnicas de progressividade, que 

poderão ser: a) fiscal, em razão do valor do imóvel (artigo 156, § 1º, inciso I); b) 

extrafiscal, em virtude da localização ou uso do imóvel (artigo 156, § 1º, inciso 

II); ou c) no tempo, em atenção ao cumprimento do princípio da função social 

da propriedade (artigo 182, § 4º, inciso II)187. 

Por fim, o lançamento do IPTU será de ofício, isto é, cabe ao Fisco 

municipal realizar todos os movimentos necessários para o lançamento do 

crédito e notificar o contribuinte para pagamento, através de envio de carnê ao 

seu endereço188. 

 

3.2.2. IPTU progressivo no tempo 

 

O IPTU progressivo no tempo, comumente chamado de IPTU sanção, 

é uma ferramenta de política urbana municipal prevista constitucionalmente no 

artigo 182, § 4º, inciso II, bem como, no artigo 7º da Lei nº 10.257/2001 

(Estatuto da Cidade)189, in verbis: 

 

 
185COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 291.  
186PETER, P. B. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo como 
instrumento de realização da Justiça Social. Dissertação (Mestrado em Direito e Justiça Social) 
– Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2016, p. 58.  
187Ibid., p. 62.  
188Ibid., p. 63.   
189HENRIQUES, Pierre Christian da Costa. O IPTU Progressivo no Tempo e a Promoção da 
Função Social da Propriedade Urbana. Âmbito Jurídico, 2019. Disponível em: 
<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-
da-funcao-social-da-propriedade-urbana/>. Acesso em: 10 de mar. de 2021.  

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-da-funcao-social-da-propriedade-urbana/#:~:text=Para%20o%20IPTU%20a%20base,terreno%20e%20a%20edifica%C3%A7%C3%A3o%20presente.&text=Vimos%20que%20a%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal,156
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-da-funcao-social-da-propriedade-urbana/#:~:text=Para%20o%20IPTU%20a%20base,terreno%20e%20a%20edifica%C3%A7%C3%A3o%20presente.&text=Vimos%20que%20a%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal,156
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Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes.         (Regulamento)         (Vide Lei nº 13.311, de 11 de 
julho de 2016) 
(...) 
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica 
para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, 
do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
sucessivamente, de: 
(...) 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

progressivo no tempo;190 

 
Art. 7o Em caso de descumprimento das condições e dos prazos 
previstos na forma do caput do art. 5o desta Lei, ou não sendo 
cumpridas as etapas previstas no § 5o do art. 5o desta Lei, o Município 
procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração 

da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos.191  

 

Trata-se de tributo utilizado em caráter extrafiscal, o qual objetiva forçar 

o proprietário de imóvel urbano a dar função social à sua propriedade, de modo 

que assim, o Município se adeque à uma política urbana alinhada aos 

princípios constitucionais192. Em respeito ao princípio da legalidade, o IPTU 

sanção só poderá ser cobrado caso haja lei municipal específica o prevendo193, 

além disso, é vedada a concessão de isenções ou anistia em relação à 

tributação progressiva no tempo194.  

Válido recordar que, conforme exposto no capítulo anterior, por força 

do artigo 3º do Código Tributário Nacional, “tributo é toda prestação pecuniária 

compulsória (...) que não constitua sanção de ato ilícito”. Posto isto, a 

nomenclatura “IPTU sanção”, bem como, a tributação progressiva no tempo, 

não estão em desacordo com o texto infraconstitucional, uma vez que, não se 

 
190BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 de mar. de 
2021.  
191BRASIL. Lei 10.257 de 10 de julho de 2001. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. Acesso em: 10 de mar. de 
2021.  
192CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário / Paulo Caliendo. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 1.516.   
193HENRIQUES, Pierre Christian da Costa. O IPTU Progressivo no Tempo e a Promoção da 
Função Social da Propriedade Urbana. Âmbito Jurídico, 2019. Disponível em: 
<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-
da-funcao-social-da-propriedade-urbana/>. Acesso em: 10 de mar. de 2021.   
194CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário / Paulo Caliendo. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 1.516.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13311.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13311.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-da-funcao-social-da-propriedade-urbana/#:~:text=Para%20o%20IPTU%20a%20base,terreno%20e%20a%20edifica%C3%A7%C3%A3o%20presente.&text=Vimos%20que%20a%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal,156
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-da-funcao-social-da-propriedade-urbana/#:~:text=Para%20o%20IPTU%20a%20base,terreno%20e%20a%20edifica%C3%A7%C3%A3o%20presente.&text=Vimos%20que%20a%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal,156
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trata de sanção por ato ilícito. Nesse caso, a sanção advém do fato lícito de ser 

proprietário de imóvel urbano e fazer mau uso de sua propriedade195.  

A princípio, importante a exposição de alguns conceitos acerca da Lei 

nº 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade, como também do plano 

diretor. O Estatuto cuida-se de norma geral de direito urbanístico, criado a fim 

de regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 e 

“estabelecer normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”196. 

O plano diretor, por sua vez, é o instrumento básico de gestão de uso e 

ocupação do solo urbano aprovado por lei municipal, previsto na Constituição 

Federal e no Estatuto da Cidade. Nele estão previstas normas de política 

social, econômica e tributária que abrangem todo o território do Município, e 

conforme o artigo 40, § 3º do Estatuto da Cidade, deverá ser revisto, no 

mínimo, a cada dez anos197. 

Outrossim, como bem prevê o Estatuto da Cidade em seu artigo 41, o 

plano diretor é obrigatório para os Municípios: a) com mais de vinte mil 

habitantes; b) integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

c) onde o poder público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no 

§ 4º do artigo 182 da Constituição Federal, quais sejam, o IPTU progressivo no 

tempo, a utilização compulsória do imóvel e a desapropriação por 

descumprimento de sua função social; d) integrantes de áreas de especial 

interesse turístico; ou e) inseridas na área de influência de empreendimentos 

ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou 

nacional198 – tais circunstâncias não são cumulativas.  

O Estatuto da Cidade, em seu artigo 5º, estabelece acerca da 

obrigação do proprietário de parcelar, edificar ou utilizar o solo urbano, isto é, 

 
195BARBOSA, E. P. Progressividade do IPTU. Dissertação (Mestrado em Direito Tributário 
Constitucional) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006, p. 84. 
196BRASIL. Lei 10.257 de 10 de julho de 2001. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. Acesso em: 10 de mar. de 
2021.   
197LEÃO, C. G. ITR E IPTU: O contraste entre as finalidades sociais e a gestão praticada. 
Dissertação (Mestrado em Gestão Pública e Sociedade) – Universidade Federal de Alfenas. 
Varginha, 2015, p. 82.  
198BRASIL. Lei 10.257 de 10 de julho de 2001. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. Acesso em: 11 de mar. de 
2021.    

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
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utilizar seu imóvel de acordo com o princípio da função social da 

propriedade199. Dispõe a norma: 

 
Art. 5o Lei municipal específica para área incluída no plano diretor 
poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização 
compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação 
da referida obrigação.  
(...) 
§ 4º Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a: 
I - um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto 
no órgão municipal competente; 
II - dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras 

do empreendimento.200  

 

O artigo 7º do Estatuto estabelece que, não sendo cumpridas as 

condições e os prazos previstos na forma do caput do artigo 5º, o Município 

poderá proceder com a aplicação do IPTU progressivo no tempo201. 

Aplicar o IPTU progressivo no tempo significa dizer que, o Município 

efetuará a cobrança de alíquotas majoradas incidentes sobre a base de cálculo 

do IPTU – valor venal do imóvel – durante cinco anos consecutivos. Importante 

destacar que, “o valor da alíquota será fixado em lei e não excederá a duas 

vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15%”. 

Além disso, caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado, não seja atendida no prazo de cinco 

anos, permanecerá a alíquota máxima até o proprietário dar a devida utilização 

ao seu imóvel202.  

Posto isto, o IPTU progressivo no tempo é um instrumento 

sancionatório aplicado ao proprietário de imóvel urbano que não cumpra com a 

obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, bem como, não obedeça 

aos prazos fixados pelo § 4º do artigo 5º da Lei nº 10.257/2001. Portanto, não é 

 
199HENRIQUES, Pierre Christian da Costa. O IPTU Progressivo no Tempo e a Promoção da 
Função Social da Propriedade Urbana. Âmbito Jurídico, 2019. Disponível em: 
<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-
da-funcao-social-da-propriedade-urbana/>. Acesso em: 11 de mar. de 2021. 
200BRASIL. Lei 10.257 de 10 de julho de 2001. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. Acesso em: 11 de mar. de 
2021.    
201BRASIL. Lei 10.257 de 10 de julho de 2001. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. Acesso em: 11 de mar. de 
2021.   
202CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário / Paulo Caliendo. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 1.516.   

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-da-funcao-social-da-propriedade-urbana/#:~:text=Para%20o%20IPTU%20a%20base,terreno%20e%20a%20edifica%C3%A7%C3%A3o%20presente.&text=Vimos%20que%20a%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal,156
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-da-funcao-social-da-propriedade-urbana/#:~:text=Para%20o%20IPTU%20a%20base,terreno%20e%20a%20edifica%C3%A7%C3%A3o%20presente.&text=Vimos%20que%20a%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal,156
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
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o genérico desatendimento da função social da propriedade que autoriza a 

aplicação do IPTU sanção, mas apenas aquele relativo à obrigação de 

parcelar, edificar ou utilizar adequadamente nos termos estabelecidos no artigo 

5º203.  

Importante destacar que, alguns doutrinadores – como Paulo 

Caliendo204 – entendem que a aplicação de alíquotas no patamar de 15% 

configuraria verdadeiro efeito de confisco da propriedade, desrespeitando o 

preceito constitucional disposto no artigo 150, inciso IV. Por outro lado, outros 

autores argumentam não existir o confisco, uma vez que, a finalidade da 

instituição do imposto extrafiscal é “forçar o contribuinte a mudar seu 

comportamento em prol da coletividade”205. 

Além do IPTU progressivo no tempo, a Constituição Federal de 1988 

prevê, nos incisos I e III do § 4º do artigo 182, outras duas sanções ao não 

cumprimento da função social da propriedade: o parcelamento ou edificação 

compulsórios e a desapropriação do imóvel com pagamento mediante títulos 

da dívida pública206.  

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes.         (Regulamento)         (Vide Lei nº 13.311, de 11 de 
julho de 2016) 
(...) 
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica 
para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, 
do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
sucessivamente, de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
progressivo no tempo; 

 
203ANDRADE, Marcia Vieira Marx. O IPTU Progressivo no Tempo como Instrumento da 
Concretização do Princípio da Função Social da Propriedade art. 7º do Estatuto da Cidade. 
Biblioteca Digital FGV, 2007. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/42126>. Acesso em: 11 de mar. de 
2021.   
204CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário / Paulo Caliendo. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 1.517. 
205HENRIQUES, Pierre Christian da Costa. O IPTU Progressivo no Tempo e a Promoção da 
Função Social da Propriedade Urbana. Âmbito Jurídico, 2019. Disponível em: 
<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-
da-funcao-social-da-propriedade-urbana/.> Acesso em: 11 de mar. de 2021. 
206BARBOSA, E. P. Progressividade do IPTU. Dissertação (Mestrado em Direito Tributário 
Constitucional) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006, p. 84. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13311.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13311.htm
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/42126
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-da-funcao-social-da-propriedade-urbana/#:~:text=Para%20o%20IPTU%20a%20base,terreno%20e%20a%20edifica%C3%A7%C3%A3o%20presente.&text=Vimos%20que%20a%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal,156
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-da-funcao-social-da-propriedade-urbana/#:~:text=Para%20o%20IPTU%20a%20base,terreno%20e%20a%20edifica%C3%A7%C3%A3o%20presente.&text=Vimos%20que%20a%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal,156
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III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com 
prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 

legais.207 

 

Essas sanções devem ser aplicadas pelo poder público de forma 

sucessiva: o Município notificará o proprietário de imóvel que não cumpra sua 

função social e irá penalizá-lo, primeiramente, com o parcelamento ou 

edificação compulsórios. Caso não seja atendido, será aplicado o IPTU sanção. 

Por fim, se ainda não forem cumpridas as ordenações municipais, haverá a 

desapropriação do imóvel208.   

 

3.3. DAS PROGRESSIVIDADES: FISCAL, EXTRAFISCAL E NO TEMPO 

 
No presente momento serão tratadas acerca das progressividades 

incidentes sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, autorizadas pela Lei 

Maior, quais sejam: a) a progressividade fiscal, em função do valor do imóvel, 

disposta no artigo 156, § 1º, inciso I; b) a progressividade extrafiscal, de acordo 

com o binômio localização e uso do imóvel, prevista no artigo 156, § 1º, inciso 

II; e c) a progressividade no tempo, de caráter sancionatório ao uso 

inadequado do solo urbano, assegurada no artigo 182, § 4º, inciso II209. Como 

também, será explanado a respeito dos cenários “pré” e “pós” Emenda 

Constitucional nº 29 de 2000.  

Antes de tudo, interessante relembrar o conceito de progressividade, 

explanado no capítulo introdutório: de modo geral, refere-se a uma “técnica de 

incidência de alíquotas variadas, cujo aumento se dá na medida em que se 

majora a base de cálculo do gravame”, sendo necessária a expressa previsão 

constitucional para a utilização dessa técnica210. A progressividade fiscal é 

 
207BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 11 de mar. de 
2021. 
208BARBOSA, E. P. Progressividade do IPTU. Dissertação (Mestrado em Direito Tributário 
Constitucional) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006, p. 85. 
209MAZZA, Alexandre. Manual de direito tributário / Alexandre Mazza. – 5. ed. – São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019, p. 381. 
210SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial / Eduardo Sabbag. – 7. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 50. 
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aquela instituída com finalidade meramente arrecadatória, ao passo que, a 

progressividade extrafiscal objetiva incentivar ou inibir comportamentos211. 

Conforme visto no tópico anterior, a Constituição Federal de 1988 

conferiu aos Municípios e ao Distrito Federal competência legislativa para o 

exercício de política urbana adequada. Foi no artigo 182, § 4º da Carta Magna 

e, posteriormente, na Emenda Constitucional nº 29/2000 que os Municípios 

receberam autorização para tributar com extrafiscalidade o IPTU, obedecendo 

aos preceitos constitucionais e ao Estatuto da Cidade212. No entanto, tal 

tributação extrafiscal é facultativa, isto é, se não for exercida, a tributação sobre 

o IPTU terá caráter puramente fiscal213.  

O artigo 156, § 1º da Constituição Federal, em sua redação original, 

dispunha sobre a possibilidade de o IPTU ser progressivo, nos termos da lei 

municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da 

propriedade214. Portanto, até o advento da EC nº 29/2000, à luz do artigo 

supramencionado, bem como, do artigo 182, § 4º da Carta Magna, era 

inconstitucional qualquer progressividade, em se tratando de IPTU, que não 

fosse a progressividade extrafiscal no tempo. Em outros termos, o imposto em 

questão só poderia ser progressivo em caráter sancionatório e àqueles 

proprietários que agissem em desacordo com o adequado aproveitamento de 

sua propriedade215.  

Ainda nesse sentido, por entender que o IPTU era um imposto de 

natureza real e, por isso, impossibilitado de se auferir a capacidade contributiva 

dos contribuintes, o STF entendeu pela inconstitucionalidade da tributação 

progressiva fiscal no IPTU216, consolidando o disposto na Súmula nº 668, a qual 

prevê:  

 

 
211MAZZA, Alexandre. Manual de direito tributário / Alexandre Mazza. – 5. ed. – São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019, p. 382. 
212BARBOSA, E. P. Progressividade do IPTU. Dissertação (Mestrado em Direito Tributário 
Constitucional) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006, p. 112. 
213Ibid., p. 81.  
214COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 288. 
215SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial / Eduardo Sabbag. – 7. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 445. 
216CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário / Paulo Caliendo. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 1.510. 
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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.217 

 

Com o advento da EC nº 29/2000, acrescentaram-se os incisos I e II ao 

artigo 156, § 1º do texto constitucional. Enquanto o inciso I refere-se à 

progressividade de natureza fiscal, em razão do valor do imóvel, o inciso II, por 

sua vez, compete à utilização da técnica da diferenciação de alíquotas em 

função da localização e uso do imóvel, de cunho extrafiscal218.  

 
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...) 
§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 
182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I 
poderá:         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 
2000) 
I - ser progressivo em razão do valor do imóvel; e         (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do 

imóvel.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)219 

 

No que diz respeito à progressividade fiscal do inciso I, o IPTU poderá 

ser progressivo em razão do valor do imóvel, isto é, quanto maior for o valor 

venal do imóvel, maior será a alíquota que incidirá sobre àquela base de 

cálculo220. 

Assim sendo, essa progressividade destina-se a nivelar a carga 

tributária de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, disposta no 

artigo 145, § 1º da Constituição Federal. Para tanto, leva-se em consideração o 

próprio imóvel como signo presuntivo de riqueza, o que se conclui que, quanto 

mais valiosa for a propriedade, maior será o valor do IPTU a ser pago pelo 

proprietário221.  

 
217BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 668. Disponível em: < 
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula668/false>. Acesso em: 20 de mar. de 
2021. 
218COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 288.  
219BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 21 de mar. de 
2021. 
220PETER, P. B. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo como 
instrumento de realização da Justiça Social. Dissertação (Mestrado em Direito e Justiça Social) 
– Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2016, p. 76. 
221Ibid., p. 79.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art3
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula668/false
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Nesse contexto dispõe Caliendo222: 

 
Considera-se um imposto progressivo de natureza fiscal aquele em 
que a instituição de alíquotas progressivas tenha por objetivo 
determinar a real capacidade contributiva do contribuinte, bem como 
distribuir de modo justo o encargo de pagar tributos entre os mais 
ricos e os mais pobres. Neste caso, presume-se que o fato de alguém 
possuir um imóvel de maior valor imobiliário do que outro contribuinte, 
é aquele que possui maior capacidade econômica para pagar mais 
tributos. 

 
 

Vale destacar ainda que, apesar da autorização expressa acerca da 

progressividade fiscal em razão do valor do imóvel, o STF firmou entendimento 

na Súmula nº 589 de que é inconstitucional a tributação progressiva de IPTU 

em função do número de imóveis do contribuinte223.   

No tocante à progressividade extrafiscal do inciso II, podem ser 

aplicadas ao IPTU alíquotas diferenciadas em função da localização e uso do 

imóvel, isso significa dizer que, propriedades localizadas em determinadas 

regiões de um Município, bem como, de utilização residencial, comercial ou 

industrial podem sofrer incidência maior ou menor a depender de sua 

valorização224.  

A utilização dessa modalidade de tributação progressiva extrafiscal 

almeja, assim como na progressividade no tempo, o cumprimento da função 

social da propriedade, portanto, é necessário que o Município, ao instituírem 

tais alíquotas diferenciadas, atue com observância às ordenações de seu plano 

diretor225.  

Nessa vereda, Rebouças226: 

 

A progressividade extrafiscal do IPTU tem como objetivo aplicar os 
comportamentos e diretrizes que o poder público municipal considera 

 
222CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário / Paulo Caliendo. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 1.509.  
223NOVAIS, Rafael. Direito Tributário Facilitado / Rafael Novais. – 4 ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 224. 
224Ibid., p. 225.   
225PETER, P. B. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo como 
instrumento de realização da Justiça Social. Dissertação (Mestrado em Direito e Justiça Social) 
– Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2016, p. 75. 
226REBOUÇAS, Vinícius Eleutério. A Progressividade da Alíquota do IPTU à Luz do Princípio 
da Capacidade Contributiva e da Função Social da Propriedade. Monografias Brasil Escola. 
Disponível em: <https://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/a-pro+gressividade-aliquota-
iptu-luz-principio-capacidade-contributiva-funcao-social-propriedade.> Acesso em: 25 de mar. 
de 2021. 

https://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/a-pro+gressividade-aliquota-iptu-luz-principio-capacidade-contributiva-funcao-social-propriedade.
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/a-pro+gressividade-aliquota-iptu-luz-principio-capacidade-contributiva-funcao-social-propriedade.


49 
 

fundamental para o bem-estar da sociedade tendo como fundamento 
o exercício do poder de polícia, (...) pois o Estado visa o fim social e 
político no poder regulatório. 

 

Interesse apontar que, o STF, na Súmula nº 539, entendeu pela 

constitucionalidade de tributação com alíquotas diferenciadas sobre imóveis de 

proprietários que não possuam outro227. 

Conforme exposto, a progressividade extrafiscal do IPTU, em 

observância ao princípio da função social da propriedade, não se opera tão 

somente na aplicação de alíquotas diferenciadas do artigo 156, § 1º, inciso II, 

mas também, na aplicação de alíquotas progressivas no tempo. Enquanto a 

primeira se trata de progressividade extrafiscal de natureza preventiva, a 

segunda consiste em progressividade extrafiscal de natureza punitiva228.  

No que diz respeito à progressividade no tempo, prevista no artigo 182, 

§ 4º, inciso II da Constituição Federal, bem como, na Lei nº 10.257/2001, trata-

se de técnica utilizada com o objetivo de estimular o proprietário ao adequado 

aproveitamento do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado229. 

Regina Helena Costa230 leciona: 

 

Tal dispositivo constitucional - artigo 182, § 4º - faculta ao Poder 
Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano 
diretor, exigir, nos termos de lei federal, do proprietário do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu 
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de 
parcelamento ou edificação compulsórios, IPTU progressivo no tempo 
e, se tais expedientes não forem suficientes para compelir o 
proprietário à realização daquele fim, desapropriação com pagamento 
mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada 
pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em 
parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da 
indenização e os juros legais. 

 

É uma modalidade de tributação possível desde a promulgação da 

Constituição Cidadã, o que se confirma com o disposto na Súmula nº 668 do 

 
227NOVAIS, Rafael. Direito Tributário Facilitado / Rafael Novais. – 4 ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 225.  
228PETER, P. B. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo como 
instrumento de realização da Justiça Social. Dissertação (Mestrado em Direito e Justiça Social) 
– Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2016, p. 75. 
229NOVAIS, Rafael. Direito Tributário Facilitado / Rafael Novais. – 4 ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 221. 
230COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 289.  
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STF, abordada em momento anterior: é constitucional a utilização de alíquotas 

progressivas para o IPTU, anteriores à EC nº 29/2000, desde que destinadas a 

assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana231.  

A progressividade no tempo se traduz na majoração de alíquotas no 

período de cinco anos consecutivos, a qual deve ter início no primeiro exercício 

financeiro posterior à constatação do descumprimento da obrigação de 

parcelar, edificar ou utilizar o solo urbano232.  

 Enquanto permanecer o inadimplemento dessa obrigação, a 

majoração de alíquotas persistirá. Da mesma maneira que, sendo atendida a 

finalidade almejada, ou seja, cumprida a obrigação de parcelamento ou 

edificação, a alíquota voltará ao normal no exercício financeiro seguinte, 

suspendendo a técnica da progressividade no tempo233.  

Conforme já explanado no tópico anterior, o valor da alíquota a ser 

aplicada em um ano não poderá exceder ao dobro do valor da alíquota 

aplicada no ano anterior, como também, o valor máximo de tal alíquota será de 

15%234.  

A título de exemplo, uma alíquota original de 0,5%, pode passar no ano 

seguinte para, no máximo, 1%; no segundo ano para, no máximo, 2%; no 

terceiro ano para, no máximo, 4%; no quarto ano para 8%; e finalmente, no 

quinto ano para 15%235.  

Importante salientar que, a progressividade no tempo é técnica 

sancionatória aplicável independente da tributação geral do IPTU, isso significa 

 
231PETER, P. B. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo como 
instrumento de realização da Justiça Social. Dissertação (Mestrado em Direito e Justiça Social) 
– Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2016, p. 73. 
232ANDRADE, Marcia Vieira Marx. O IPTU Progressivo no Tempo como Instrumento da 
Concretização do Princípio da Função Social da Propriedade art. 7º do Estatuto da Cidade. 
Biblioteca Digital FGV, 2007. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/42126>. Acesso em: 25 de mar. de 
2021. 
233ANDRADE, Marcia Vieira Marx. O IPTU Progressivo no Tempo como Instrumento da 
Concretização do Princípio da Função Social da Propriedade art. 7º do Estatuto da Cidade. 
Biblioteca Digital FGV, 2007. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/42126>. Acesso em: 25 de mar. de 
2021.  
234CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário / Paulo Caliendo. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 1.516.   
235ANDRADE, Marcia Vieira Marx. O IPTU Progressivo no Tempo como Instrumento da 
Concretização do Princípio da Função Social da Propriedade art. 7º do Estatuto da Cidade. 
Biblioteca Digital FGV, 2007. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/42126>. Acesso em: 25 de mar. de 
2021. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/42126
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/42126
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/42126
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que, se no transcurso dos cinco anos no qual determinado proprietário está 

sujeito à majoração do IPTU, “houver aumento geral desse imposto para todos 

os contribuintes, esse aumento geral será acumulado, para o proprietário 

sancionado, com o aumento decorrente da sanção”236. 

 

3.4. ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

SOBRE O TEMA 

 

Corroborando a necessidade de uma explanação sobre o estudo 

dentro de casos concretos, neste tópico final serão apresentadas algumas 

decisões do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito ao IPTU 

progressivo no tempo. 

A ministra Cármen Lúcia, no Recurso Extraordinário nº 758.394, 

proferiu decisão que se trata de verdadeira aula sobre o tema. Dispôs acerca 

da conceituação e forma de instituição do IPTU progressivo no tempo, abordou 

o Estatuto da Cidade e suas principais disposições, citou as mudanças 

decorrentes da EC nº 29/2000, tratou da necessidade e importância de 

elaboração de plano diretor para instituição das progressividades extrafiscais e, 

por fim, discorreu sobre a relação entre as progressividades e o princípio da 

igualdade. 

 

DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO 
SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – 
IPTU. PROGRESSIVIDADE NO TEMPO APÓS A EMENDA 
CONSTITUCIONAL N. 29/2000. PRECEDENTES. RECURSO 
PROVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPTU PROGRESSIVO NO 
TEMPO - OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA LEI N. 10257/01 – 
NECESSIDADE.  
(...) 
1. A progressividade do IPTU em razão do valor do imóvel, da sua 
localização ou do seu uso (art. 156, § 1º, da CF) não se confunde 
com a progressividade no tempo, estabelecida pelo art. 182, § 4º, da 
CF e na Lei n. 10.257/01, que é medida de política urbana, em razão 
da função social da propriedade, e pressupõe a existência de um 
plano diretor, a existência de uma lei municipal estabelecendo o 
parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, bem como as 

 
236ANDRADE, Marcia Vieira Marx. O IPTU Progressivo no Tempo como Instrumento da 
Concretização do Princípio da Função Social da Propriedade art. 7º do Estatuto da Cidade. 
Biblioteca Digital FGV, 2007. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/42126>. Acesso em: 25 de mar. de 
2021.   

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/42126
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hipóteses de aplicação das alíquotas progressivas do IPTU, a 
notificação do proprietário e a averbação no Registro de Imóveis, o 
descumprimento das obrigações pelo particular. (fl. 192). 
(...) 
2. Sustenta que “a progressividade do tributo está garantida na 
própria Constituição Federal, não havendo motivos para se falar em 
inconstitucionalidade. Os dispositivos constitucionais foram 
regulamentados pela Lei n. 10.257, de 10.07.2001, importante 
instrumento sobre a política urbana, editado com a finalidade de 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade no âmbito das cidades” (fl. 204). 
(...) 
4. Este Supremo Tribunal assentou que a Emenda Constitucional n. 
29/2000 possibilitou a cobrança de alíquotas progressivas de Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, seja em 
decorrência do valor do imóvel (progressividade fiscal), seja em 
função do uso e de sua localização (art. 156, § 1°, incisos I e II), ou, 
ainda, a sua cobrança progressiva no tempo, quando o imóvel estiver 
subutilizado ou não edificado (art. 182, § 4°, da Constituição da 
República). 
(...) 
“Os requisitos da progressividade extrafiscal são variáveis contidas 
em conceitos que se encontram fora do direito tributário. Para instituir 
a progressividade do IPTU em decorrência da utilização que se dá ao 
referido bem imóvel, do seu endereço ou de sua localização, o 
município deve, antes, elaborar seu plano diretor, com a previsão, 
antecipada, da progressão de alíquotas antes mencionada. A EC n. 
29/2000, ao adequar a questão do IPTU à realidade vigente, atualizou 
a política urbana e, no contexto desta, obrigatória desde a edição da 
Constituição da República em seus arts. 182 e 183, o legislador, por 
fim, editou o Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001). Na conjuntura 
dos ‘instrumentos da política urbana’ mencionados por esse 
dispositivo legal, seu art. 4º é expresso: ‘Art. 4º Para os fins desta Lei, 
serão utilizados, entre outros instrumentos: I - planos nacionais, 
regionais e estaduais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social; (...) III - planejamento municipal, 
em especial: a) plano diretor; (...) IV - institutos tributários e 
financeiros: a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
– IPTU –‘.   
O cuidado do legislador, ao evitar grandes áreas urbanas 
subutilizadas ou não edificadas, trouxe a seguinte previsão, ainda no 
Estatuto da Cidade: ‘Art. 5º Lei municipal específica para área 
incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a 
edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos 
para implementação da referida obrigação’.  
E estabeleceu uma sanção àquele que descumprisse as metas 
traçadas: ‘Art. 7º Em caso de descumprimento das condições e dos 
prazos previstos na forma do caput do art. 5º desta Lei, ou não sendo 
cumpridas as etapas previstas no § 5º do art. 5º desta Lei, o 
Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a 
majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos’. 
Efetiva o texto legal o que previu a Constituição da República quando 
dispôs sobre a função social da propriedade (arts. 5°, inc. XXIII e 170, 
inc. III). 
Postos esses instrumentos nas mãos do administrador municipal, tem 
ele os recursos e os meios para pôr em prática o plano diretor, seja 
no incentivo ao desenvolvimento e ao crescimento de determinadas 
áreas da cidade, seja na cobrança, a maior, de tributos incidentes 
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sobre bens localizados em outras regiões. Não há que falar em 
quebra do princípio da isonomia quando o legislador constituinte 
atualizou os critérios da cobrança do IPTU. Inserido na parte 
preliminar da Constituição da República, o princípio da isonomia (art. 
5°, caput) é enfatizado quando o legislador tratou ‘das limitações ao 
poder de tributar’, ao proibir que se dê tratamento díspar aos 
contribuintes que se encontrem em idêntica capacidade contributiva. 
Na defesa da isonomia é que a EC n. 29/2000 possibilita a cobrança 
de alíquotas progressivas, seja em decorrência do valor do imóvel 
(progressividade fiscal), seja em função do uso e de sua localização 
(art. 156, § 1°, incisos I e II), ou, ainda, a sua cobrança progressiva no 
tempo, quando o imóvel se encontrar subutilizado ou não edificado 
(art. 182, § 4°, da Constituição da República)”.  

(RE 758394, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01.08.2013).237 

 
 

Os ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux e Edson Fachin decidiram nos 

Recursos Extraordinários com Agravo nº 1.037.187, nº 1.043.680 e nº 948.323, 

respectivamente, que a aplicação de alíquotas progressivas com caráter 

sancionatório é condicionada à existência de lei municipal específica e plano 

diretor, ambos em conformidade com o Estatuto da Cidade. Além disso, 

pontuaram ser fundamental que o imóvel objeto de aplicação do IPTU 

progressivo no tempo esteja incluído em área prevista no plano diretor 

municipal, bem como, que o proprietário seja notificado – com averbação no 

Cartório de Registro de Imóveis – para cumprir com a obrigação de 

parcelamento ou edificação antes da incidência da progressividade prevista no 

artigo 182, § 4º, inciso II da Constituição Federal.  

 

DECISÃO: (...) “Apelação. Ação anulatória de lançamento tributário 
c.c. repetição do indébito. IPTU dos exercícios de 2006 a 2011. 
Sentença que declarou a prescrição dos autores em relação ao 
exercício de 2006 e, no mais, reconheceu a ilegalidade de adoção 
das alíquotas progressivas. Progressividade. Adoção de alíquotas 
progressivas do IPTU com caráter extrafiscal ou punitivo somente é 
possível mediante lei específica que disponha sobre o Plano Diretor 
do município, observadas as diretrizes gerais traçadas pelo Estatuto 
da Cidade (Lei nº 10.257/01). Ausência de lei específica. Lei 
municipal declarada inconstitucional pelo Órgão Especial. Revisão do 
lançamento tributário, adequando-o à alíquota prevista no Código 
Tributário Municipal, com afastamento da progressividade instituída.”  
(...) 
“O referido dispositivo constitucional – art. 182, CF – condiciona a 
aplicação de alíquotas progressivas no tempo à existência de lei 
específica que estabeleça normas para uso da propriedade urbana, 

 
237BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 758.394, Min. Rel. Cármen 
Lúcia, j. 01 de ago. de 2013. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=160462230&ext=.pdf>. Acesso em: 31 
de mar. de 2021.  

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=160462230&ext=.pdf
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bem como para fins de cumprimento da função social da propriedade, 
e desde que a área do imóvel não edificado, subutilizado ou não 
utilizado esteja prevista no Plano Diretor do município.  
(...) 
Todavia, no caso concreto, não restou comprovado o preenchimento 
dos requisitos legais, inexistindo Plano Diretor, bem como lei 
municipal específica estabelecendo as formas pelas quais os 
proprietários de imóveis dariam cumprimento à função social da 
propriedade, com o aproveitamento adequado do terreno, restando 
evidente que a Municipalidade limitou-se a fazer constar do carnê que 
a progressividade de alíquotas seria imposta, instituindo-a por 
intermédio da Lei Complementar n° 113/2001. Conclui-se, portanto, 
que a progressividade no Município de Presidente Prudente foi 
instituída em desconformidade com o Estatuto da Cidade, uma vez 
que inexistiu lei específica impondo ao contribuinte a obrigação de 
utilizar adequadamente o terreno, nem tampouco a concessão de 
prazo para o cumprimento de tal obrigação, em total desconformidade 
com os ditames legais e constitucionais”.  

(ARE 1037187, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.04.2017).238 
 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. 
AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. ALÍQUOTA. PROGRESSIVIDADE 
EXTRAFISCAL. EXERCÍCIOS POSTERIORES À 2007. COBRANÇA 
COM BASE EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO CUMPRE OS 
REQUISITOS DO ESTATUTO DA CIDADE (LEI FEDERAL 
10.257/2001). MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE 
FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO 
DESPROVIDO”. 
Decisão: (...) “APELAÇÃO – Anulatória c.c. revisão de lançamento. 
IPTU. Município de Presidente Prudente. Exercícios de 2001 a 2006. 
Imóvel com destinação rural. Lançamento descabido. Imposto devido 
a partir de 2007 quando o imóvel passa a ter destinação urbana. 
Progressividade no tempo. Inadmissibilidade. Progressividade 
extrafiscal que depende de lei específica para área incluída no plano 
diretor do Município, nos termos do artigo 182, § 4º, da Magna Carta. 
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 
252 do Regimento interno desta Corte. Recurso não provido.”  
(...) 
“Por outro lado, verifica-se descabia da cobrança do IPTU 
progressivo a partir de 2007, quando o imóvel em questão passou a 
ter destinação urbana. A Fazenda Municipal instituiu IPTU 
progressivo em áreas não edificadas por meio da Lei Complementar 
nº 113/01. Ocorre que nos termos do artigo 182, § 4º, II, da 
Constituição Federal, é facultado ao Poder Público municipal, 
mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos 
termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena de cobrança do IPTU progressivo no 
tempo. Esta progressividade tem função extrafiscal e decorre da 
política de desenvolvimento urbano. Os artigos 182 e 183 da 
Constituição Federal são regulamentados pela Lei Federal nº 
10.257/01, denominada Estatuto da Cidade. O procedimento de 
imposição do aproveitamento do solo, que deve anteceder a 

 
238BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.037.187, Min. 
Rel. Gilmar Mendes, j. 10 de abr. de 2017. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311685203&ext=.pdf>. Acesso em: 31 
de mar. de 2021.  
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cobrança do IPTU progressivo no tempo, está previsto no artigo 5º. 
Exige-se, portanto, lei específica que imponha o aproveitamento do 
solo, elaborada segundo parâmetros estipulados por lei federal. Além 
disso, é imprescindível que a área do imóvel não edificado, 
subutilizado ou não utilizado esteja incluída no plano diretor 
municipal, e que o proprietário seja notificado para cumprir a 
obrigação, vez que, se esta [não] for cumprida no prazo legal não 
haverá possibilidade de incidência do IPTU progressivo, nos termos 
do caput do artigo 7º do mesmo diploma legal. Na hipótese, a 
Fazenda Municipal de Presidente Prudente não atendeu aos 
requisitos mencionados no dispositivo constitucional antes de levar a 
cabo a cobrança do imposto com alíquotas progressivas no tempo: 
não há prova da promulgação, depois do advento do Estatuto da 
Cidade, de lei específica que inclua as áreas onde se situa o imóvel 
do autor no plano diretor do Município e imponha o aproveitamento 
do solo urbano não edificado. Também não houve notificação como 
determina o Estatuto”.  

(ARE 1043680, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 09.05.2017).239 
 

 
DECISÃO: (...) “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 
FISCAL – Progressividade de IPTU Extrafiscal – Necessidade de 
edição de lei específica – Lei Municipal 113/01 genérica e declarada 
inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial – Ausência de 
notificação do contribuinte nos termos determinados pela legislação 
federal. Recurso, nesta parte, improvido”. 
(...) 
“O lançamento do IPTU progressivo no tempo, exatamente porque 
tem caráter de sanção, não pode ser realizado sem o cumprimento do 
devido processo legal, estabelecido no Estatuto da Cidade. Fixa a Lei 
Federal nº 10.257/2001, no § 2º do art. 5º que “O proprietário será 
notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da 
obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro 
de imóveis.”  A municipalidade não fez prova do cumprimento de tal 
obrigação. Por outro lado, a simples advertência constante do carnê 
de pagamento das parcelas do imposto, que sequer restou 
demonstrada, não se presta à finalidade preconizada pela lei, que é a 
de adequação do imóvel ao plano diretor. Ao contribuinte não se 
vislumbra tenha sido dado o devido processo legal, com a imposição 
das condições e os prazos para implementação da eventual 
obrigação definida em lei afinada com o plano diretor; não teve direito 
aos prazos assegurados pelo § 4º do art. 5º, também como 
decorrência da inobservância do devido processo legal.”  

(ARE 948323, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.02.2016).240 
 

 

À luz dos casos concretos apresentados, constata-se que a cobrança 

do IPTU progressivo no tempo se reveste de algumas irregularidades, quais 

sejam: a violação do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei 

 
239BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.043.680, Min. 
Rel. Luiz Fux, j. 09 de mai. de 2017. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311784604&ext=.pdf>. Acesso em: 31 
de mar. de 2021.  
240BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo nº 948.323, Min. 
Rel. Edson Fachin, j. 23 de fev. de 2016. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=308761273&ext=.pdf>. Acesso em: 31 
de mar. de 2021.  

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311784604&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=308761273&ext=.pdf
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específica prevendo o plano diretor; bem como, a existência de lei específica 

municipal em desacordo com o Estatuto da Cidade; além disso, lançamento do 

tributo sem o devido processo legal, isto é, não houve a notificação do 

contribuinte para cumprir com sua obrigação nos termos da lei federal; e, por 

fim, área tributada progressivamente sem previsão no plano diretor municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho buscou-se fazer a exposição conceitual acerca do 

IPTU progressivo no tempo como instrumento concretizador da função social 

da propriedade.  

Ao discorrer sobre o tema proposto, no primeiro capítulo, deu-se como 

necessária a abordagem geral a respeito da tributação no Sistema Tributário 

Brasileiro. 

 Diante disso, foram apresentadas noções de tributação e de receita 

pública. Enquanto a primeira consiste em uma atividade estatal, por meio da 

qual o Poder Público institui, arrecada tributos e fiscaliza as condutas dos 

contribuintes241; a segunda corresponde “a entrada ou ingresso definitivo de 

dinheiro nos cofres públicos, de que o Estado lança mão para fazer frente às 

suas despesas”, administrativas ou de interesse público242. 

Outrossim, optou-se por analisar os princípios gerais e específicos do 

Direito Tributário aplicáveis ao IPTU, quais sejam: princípio da igualdade e 

igualdade tributária, da legalidade e legalidade tributária, da anterioridade 

tributária (genérica e nonagesimal), da irretroatividade da lei tributária, da 

capacidade contributiva e do não confisco.  

Além disso, foram retratadas a definição e as classificações dos 

tributos, bem como, as espécies tributárias existentes no ordenamento jurídico 

brasileiro: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos 

compulsórios e contribuições especiais.  

Foram desenvolvidos ainda os conceitos de fiscalidade, 

extrafiscalidade, progressividade e regressividade. A fiscalidade refere-se à 

utilização dos tributos com função meramente arrecadatória243. A 

extrafiscalidade, por sua vez, corresponde ao emprego dos tributos com o 

 
241COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 27.  
242CARNEIRO, Claudio. Curso de Direito Tributário e Financeiro / Claudio Carneiro. – 9. ed. – 
São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p.  46.  
243REIS, T. B. Extrafiscalidade: Os tributos extrafiscais como mecanismo de intervenção na 
economia. Artigo científico (Pós-graduação Lato Sensu em Direito Tributário) – Escola de 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2014, p. 08. 
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propósito de atingir objetivos de ordem social, econômica e política244, isto é, 

como incentivador ou inibidor comportamentos245.  

Nesta vereda, a progressividade – que pode ser fiscal ou extrafiscal – 

diz respeito ao aumento de alíquotas à proporção do aumento da base de 

cálculo; enquanto a regressividade caracteriza-se pela diminuição de alíquotas 

à proporção do aumento da base de cálculo246. 

Para que se pudesse demonstrar a relação existente entre o IPTU 

progressivo no tempo e função social da propriedade, no segundo capítulo 

buscou-se delimitar a pesquisa no âmbito do Imposto Predial e Territorial 

Urbano. 

Sendo assim, tratou-se acerca dos conceitos básicos e disposições 

legais do Direito Urbanístico, bem como, do direito de propriedade e do 

princípio da função social da propriedade. Estes são reconhecidos na 

Constituição Federal de 1988 como direitos fundamentais individuais e 

coletivos e princípios gerais da atividade econômica247. 

O direito de propriedade é admitido como direito individual, 

fundamental e não absoluto248 e o princípio da função social da propriedade 

como uma das bases de toda ordem social e econômica, uma vez que, objetiva 

a construção de uma sociedade justa e solidária através da adequação da 

propriedade aos interesses coletivos e não somente ao estrito interesse de seu 

possuidor249. 

Na sequência, foi abordado acerca do IPTU, imposto de competência 

municipal que recai sobre o patrimônio, e suas generalidades – conceito, 

origem, classificações, aspectos da hipótese de incidência tributária e 

 
244MAZZA, Alexandre. Manual de direito tributário / Alexandre Mazza. – 5. ed. – São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019, p. 81.  
245COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário / Regina Helena Costa. – 8. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 58. 
246Tributos Regressivos e Progressivos. Câmara dos Deputados, 2008. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/noticias/117791-tributos-regressivos-e-progressivos/>. Acesso em: 
25 de nov. de 2020. 
247PETER, P. B. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo como 
instrumento de realização da Justiça Social. Dissertação (Mestrado em Direito e Justiça Social) 
– Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2016, p. 34. 
248BARBOSA, E. P. Progressividade do IPTU. Dissertação (Mestrado em Direito Tributário 
Constitucional) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006, p. 21.    
249LEÃO, C. G. ITR E IPTU: O contraste entre as finalidades sociais e a gestão praticada. 
Dissertação (Mestrado em Gestão Pública e Sociedade) – Universidade Federal de Alfenas. 
Varginha, 2015, p. 52. 
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lançamento. Nesse contexto, foi apresentado o IPTU progressivo no tempo e 

os institutos do Estatuto da Cidade e do plano diretor. 

O IPTU progressivo no tempo ou IPTU sanção, é uma ferramenta de 

política urbana municipal prevista na Constituição Federal e no Estatuto da 

Cidade. Trata-se de instrumento sancionatório aplicado ao proprietário de 

imóvel urbano que não cumpra com a obrigação de parcelamento, edificação 

ou utilização da propriedade urbana, disposta no Estatuto da Cidade250. 

O Estatuto cuida-se de norma geral de direito urbanístico, criado a fim 

de regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988. O plano 

diretor, por sua vez, é o instrumento básico de gestão de uso e ocupação do 

solo urbano aprovado por lei municipal, previsto na Constituição Federal e no 

Estatuto da Cidade. 

A aplicação do IPTU sanção é feita pelo o Município através da 

cobrança de alíquotas majoradas incidentes sobre a base de cálculo do IPTU 

durante cinco anos consecutivos. O valor dessa alíquota será fixado em lei e 

não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a 

alíquota máxima de 15%, a qual permanecerá neste patamar até o proprietário 

dar a devida utilização ao seu imóvel251.  

Importante destacar que, alguns doutrinadores entendem que essa 

aplicação de alíquotas no patamar de 15% configuraria verdadeiro efeito de 

confisco da propriedade252. Outros autores argumentam não existir o confisco, 

uma vez que, a finalidade da instituição do imposto extrafiscal é “forçar o 

contribuinte a mudar seu comportamento em prol da coletividade”253. 

Nessa conjuntura, foram abordadas as progressividades incidentes 

sobre o IPTU, bem como, a mudança trazida pela EC nº 29/2000. A 

progressividade fiscal, em razão do valor venal do imóvel, reconhecida pelo 

Supremo Tribunal Federal; a progressividade extrafiscal, que corresponde à 

 
250HENRIQUES, Pierre Christian da Costa. O IPTU Progressivo no Tempo e a Promoção da 
Função Social da Propriedade Urbana. Âmbito Jurídico, 2019. Disponível em: 
<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-
da-funcao-social-da-propriedade-urbana/>. Acesso em: 11 de mar. de 2021. 
251CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário / Paulo Caliendo. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 1.516.   
252Ibid., p. 1.517. 
253HENRIQUES, Pierre Christian da Costa. O IPTU Progressivo no Tempo e a Promoção da 
Função Social da Propriedade Urbana. Âmbito Jurídico, 2019. Disponível em: 
<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-
da-funcao-social-da-propriedade-urbana/.> Acesso em: 11 de mar. de 2021. 

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-da-funcao-social-da-propriedade-urbana/#:~:text=Para%20o%20IPTU%20a%20base,terreno%20e%20a%20edifica%C3%A7%C3%A3o%20presente.&text=Vimos%20que%20a%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal,156
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-da-funcao-social-da-propriedade-urbana/#:~:text=Para%20o%20IPTU%20a%20base,terreno%20e%20a%20edifica%C3%A7%C3%A3o%20presente.&text=Vimos%20que%20a%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal,156
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-a-promocao-da-funcao-social-da-propriedade-urbana/#:~:text=Para%20o%20IPTU%20a%20base,terreno%20e%20a%20edifica%C3%A7%C3%A3o%20presente.&text=Vimos%20que%20a%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal,156
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diferenciação de alíquotas em função do uso e da localização do imóvel; e a 

progressividade no tempo, assecuratória do princípio da função social da 

propriedade.   

Por fim, foram apresentadas algumas decisões do Supremo Tribunal 

Federal no que diz respeito ao IPTU progressivo no tempo, das quais pode-se 

constatar que a cobrança do imposto com alíquotas majoradas no tempo se 

reveste de algumas irregularidades no caso concreto. 

Diante de todo o exposto, conclui-se que a instituição do IPTU 

progressivo no tempo como instrumento concretizador da função social da 

propriedade, por parte dos legisladores constitucionais e infraconstitucionais, 

se justifica no desenvolvimento urbano e social e na justiça fiscal. 
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