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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo da base de cálculo do Imposto Predial 

Territorial Urbano (IPTU) a partir do princípio constitucional da capacidade contributiva. 

Pretende-se, portanto, analisar os parâmetros atuais utilizados para mensurar o valor venal do 

imóvel que é a base de cálculo do imposto no âmbito do Município de São Paulo (SP), dispostos 

na legislação municipal, tendo como referência os princípios constitucionais sobre a temática, 

em específico o princípio da capacidade contributiva. Partindo dessa premissa, o trabalho visa 

ponderar se os mencionados padrões adotados pelo Município refletem efetivamente o valor do 

imóvel e, ainda, se estão em consonância a com o referido princípio da capacidade contributiva 

e também o da isonomia tributária. Por fim, tendo por base as políticas arrecadatórias e os 

aspectos distributivos do IPTU, possui como objetivo delinear possíveis caminhos para 

modificar o atual cenário do imposto na capital paulista, visando a redução da defasagem das 

avaliações imobiliárias bem como o avanço na equidade das exações. 

 

Palavras-chave: IPTU. Capacidade contributiva. Valor venal.



 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the tax base of the urban real estate tax based on the ability-to-pay 

principle. Intend to, therefore, analyze the market value of the property which is used as a tax 

calculation basis within the scope of the São Paulo City (SP), provided in the municipal 

legislation having as reference the constitutional principles on the theme, specifically the 

ability-to-pay principle. Based on this premise, the work aims to consider whether the standards 

adopted by the municipality effectively reflect the value of the property and are still in line 

which ability-to-pay principle and also of principle of equality. Finally, based on the collection 

policies and the distributive aspects of the IPTU, it aims to outline possible ways to modify the 

current tax scenario of the city of São Paulo, working to reduce the divergence of real estate 

appraisals as well as to advance the equity of exactions. 

 

Keywords: IPTU. Ability-to-pay principle. Market value.
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1 INTRODUÇÃO: COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA E NOÇÕES PRELIMINARES DA 

FUNÇÃO FISCAL E EXTRAFISCAL DO IPTU 

 

A repartição de competências tributárias é prevista em nosso ordenamento jurídico pela 

Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 145 discriminando os tributos que poderão ser 

instituídos pelos entes federativos: União, Estados, Municípios e o Distrito Federal, cabendo à 

lei complementar dispor sobre o conflito de competências em matéria tributária (art. 146, I, da 

CF).  

Nessa senda, no que se refere ao imposto predial territorial urbano (IPTU) objeto do 

presente estudo, a CF dispôs ser de competência municipal sua instituição, nos ditames do art. 

156, I, da CF: “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade 

predial e territorial urbana;” (BRASIL, 1988).  

O Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172/66 - formalmente lei ordinária, porém 

recepcionado pela CF como Lei Complementar, dispõe da seguinte maneira sobre a 

competência e matéria tributável do IPTU: 

  

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. (BRASIL, 

1966). 

 

Destarte, temos que a função precípua do IPTU é a obtenção de recursos financeiros aos 

Municípios, não descartando também o importante caráter extrafiscal do imposto. É assim que 

nos ensina Hugo de Brito Machado:  

 

A função do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é 

tipicamente fiscal. Seu objetivo primordial é a obtenção de recursos 

financeiros para os Municípios. No mundo moderno, entretanto, dificilmente 

um imposto deixa de ter função também extrafiscal. Assim, existem 

formulações relativas ao imposto em estudo pretendendo atribuir a esta função 

extrafiscal, especialmente com o fim de desestimular vultosas imobilizações 

de recursos em terrenos para fins meramente especulativos, dificultando o 

crescimento normal das cidades. Com este pensamento, alguns Municípios 

pretenderam cobrar esse imposto, mediante alíquotas progressivas, em função 

de terrenos pertencentes a cada contribuinte. (MACHADO, 2004, p. 369).  

 

Feitas tais elucidações preambulares acerca da competência da instituição do IPTU na 

CF e no CTN, bem como identificando de forma introdutória qual seria sua função fiscal e 
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extrafiscal, para o presente estudo merece ênfase a compreensão acerca do direito de 

propriedade aspecto nuclear do Imposto Predial Urbano, à luz da CF, principalmente no que 

permeia a função social da propriedade.  

 

1.1 HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IPTU: NOÇÕES INTRODUTÓRIAS ACERCA  DA 

 PROPRIEDADE PRIVADA E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 

Como adiantado anteriormente, a hipótese de incidência do IPTU é ser proprietário, 

possuir domínio útil ou a posse do bem imóvel (art. 32 do CTN). Por assim ser, apesar de 

estarmos na seara do direito tributário, é necessário nos valermos do conceito de Direito Civil 

para compreensão da matéria, evidenciado, em última análise, a unicidade do nosso 

ordenamento jurídico. Não é outro sentido que se extrai das lições de Paulo de Barros Carvalho:  

 

Tomemos o exemplo da regra-matriz de incidência do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), de competência dos Municípios. A hipótese 

normativa, em palavras genéricas, é ser proprietário, ter o domínio útil ou a 

posse de bem imóvel, no perímetro urbano do Município, num dia 

determinado do exercício. O assunto é eminentemente tributário. E o analista 

inicia suas indagações com o fito de bem apreender a descrição legal. Ser 

proprietário é conceito desenvolvido pelo Direito Civil. A posse também é 

instituto versado pelos civilistas e o mesmo se diga do domínio útil. E bem 

imóvel? Igualmente, é tema de Direito Civil. Até agora, estivemos 

investigando matéria tributária, mas nos deparamos apenas com instituições 

características do Direito Civil. Prossigamos. A lei que determina o perímetro 

urbano do Município é entidade cuidada e trabalhada pelos administrativistas. 

Então, saímos das províncias do Direito Civil e ingressamos no espaço do 

Direito Administrativo. E estamos estudando Direito Tributário... E o 

Município? Que é senão pessoa política de Direito Constitucional interno? 

Ora, deixemos o Direito Administrativo e penetremos nas quadras do Direito 

Constitucional. Mas não procuramos saber de uma realidade jurídico-

tributária? Sim. É que o direito é uno, tecido por normas que falam do 

comportamento social, nos mais diferentes setores de atividade e distribuídas 

em vários escalões hierárquicos. Intolerável desconsiderá-lo como tal. 

(CARVALHO, 2019, p. 54). 

 

Por assim ser, o art. 1.228 do Código Civil traz os poderes dos proprietários: “Art. 1228 

O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder 

de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” (BRASIL, 2002). No estudo do tema, 

Carlos Roberto Gonçalves elucida que o proprietário é aquele que possa usar, gozar e dispor de 

um bem, seja ele corpóreo ou incorpóreo, além de reivindicá-lo a quem injustamente o detenha:  
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Considerando-se apenas os seus elementos essenciais, enunciados no art. 

1.228 retro transcrito, pode-se definir o direito de propriedade como o poder 

jurídico atribuído a uma pessoa de usar, gozar e dispor de um bem, corpóreo 

ou incorpóreo, em sua plenitude e dentro dos limites estabelecidos na lei, bem 

como de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha. (GONÇALVES, 

2017, p. 242)  

 

O domínio útil também, enquanto segunda hipótese de incidência do IPTU, é 

conceituado segundo Valéria Furlan:  

 

Domínio útil traduz-se no direito de usufruir do imóvel da forma mais ampla 

possível, podendo, inclusive, transmiti-lo a terceiro, a título oneroso ou 

gratuito. Distingue-se do chamado domínio direto, por meio do qual a pessoa 

mantém para si apenas a substância da coisa, não, porém, de suas utilidades.  

Assim, é possível que uma mesma pessoa pertença a titularidade tanto do 

domínio útil, isto é, possua substância mesma do bem acompanhada de suas 

utilidades. Mas quando isto não se verificar, quem, de fato, revela a 

capacidade econômica é o detentor do domínio útil, uma vez que é o único 

que se beneficia realmente com as utilidades que a coisa lhe proporciona. 

(FURLAN, 2010, p. 67) 

 

Conceituado o instituto, para fins elucidativos, importa dizer que se tem como exemplo 

de domínio útil de um imóvel o enfiteuta que possui um poder amplo sobre a coisa, podendo 

usá-la e desfrutá-la, bem como a alienar e transmiti-la por herança, conforme se extrai da leitura 

do art. 678 do Código Civil de 1916.  

Nesse ponto, importante frisar que o instituto da enfiteuse, bem como as subenfiteuses, 

segundo o vigente Código Civil de 2002 (art. 2.038), resta proibido, estando subordinadas as 

enfiteuses então existentes às regras do Código Civil de 1916. Como adiantado, nesse instituto 

o proprietário é o possuidor apenas do domínio direto da coisa, sendo o enfiteuta o possuidor 

do domínio útil devendo pagar ao proprietário (senhorio direto) uma pensão ou foro.  

Merece destaque também que a enfiteuse pode ser constituída, além de propriedades 

privadas anteriores à vigência do Código Civil de 2002, sobre terrenos de marinha que 

margeiam o mar, rios e lagos, sendo reguladas pelo Decreto-Lei nº 9.670/46. 

A posse, por seu turno, terceiro elemento de hipótese de incidência do IPTU, elencada 

no art. 32 do CTN, é conceituada pelo Código Civil/2002 a partir da teoria objetiva de Ihering, 

ou seja, a posse é a conduta do dono “[...] na vontade de agir como habitualmente o faz o 

proprietário (af ectio tenendi), independentemente de querer ser dono (animus domini)” 

(GONÇALVES, 2017, p. 48). 

A adoção da teoria de Ihering na seara civil perfilha da definição de possuidor constante 
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no art. 1.196 do CC, que considera como possuidor aquele que possui o exercício de fato de 

algum dos poderes inerentes à propriedade. 

Definida as três hipóteses de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), 

no campo doutrinário muito se discute acerca da disposição do art. 32 do CTN em face da CF, 

que outorga a competência de instituição do imposto em seu art. 156, I.  

Isso, porque, se fizermos a leitura isolada do dispositivo constitucional nos induz a 

pensar que a hipótese de incidência do IPTU estaria limitada apenas à propriedade, excluindo-

se, pois, o domínio útil e a própria posse que estão dispostos infra constitucionalmente no art. 

32 do CTN.  

Nessa discussão, ímpares são os ensinamentos de João Damanesco Borges de Miranda 

(2002, p. 317 apud HARADA, 2012, p. 96), sinalizando que o conceito de propriedade trazido 

na CF deve ser entendido com elasticidade atenuando o rigor estritamente jurídico do termo. 

Destaca-se:  

 

Embora sedutora a tese de utilização da expressão “propriedade predial e 

territorial urbana” em seu sentido estritamente jurídico, tal posicionamento 

cria, na prática, obstáculos ao lançamento tributário pela dificuldade de 

identificar o proprietário do imóvel urbano que, às vezes, nem mais existe. E 

mais, tributar o titular de domínio despojado de posse do imóvel, porque já a 

transferiu ao comprador, ofenderia o princípio da capacidade contributiva. Por 

isso, concordamos com João Damanesco Borges de Miranda, quando diz:  

“A terminologia ‘propriedade’ utilizada na Constituição Federal é sob forma 

vulgar, caricata, correntia, comum; de maneira que a regra-matriz de 

incidência sujeita passivamente ao seu alcance todo aquele que detém 

qualquer direito de uso, gozo, fruição e de disposição relativamente ao imóvel, 

seja pleno ou limitado. É nessa relação patrimonial que encontramos o 

substrato econômico tributável.” (MIRANDA, 2002, p. 317 apud HARADA, 

2012, p. 96) 

 

Em consequência da exposição retro e fundamentado nas lições de Harada temos que o 

conceito de propriedade previsto constitucionalmente como hipótese de incidência do IPTU 

abrange tanto o instituto em si como também o domínio útil e a posse, uma vez que a leitura 

elástica do conceito é “[...] compatível com o princípio da capacidade contributiva que outra 

coisa não é senão mero desmembramento do princípio da isonomia tributária”, além disso, o 

autor destaca que essa sistemática viabiliza o próprio lançamento tributário e a notificação do 

contribuinte.  

Não obstante, destaca Valéria Furlan (2010, p. 71) que a leitura sistemática do termo 

propriedade do art. 156, I, da CF, decorre também do signo de riqueza que o legislador 
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constitucional desejou tributar, vale dizer: a luz da CF a incidência do IPTU se dá tanto na 

propriedade – previsto textualmente no art.156, I, e também ao domínio útil e a posse – estes 

previstos no art. 32 do CTN – uma vez que o signo presuntivo de riqueza é o domínio útil do 

imóvel que revela a capacidade contributiva do sujeito passivo, não a titularidade do imóvel:  

 

[...] que o legislador constituinte pretende seja tributado é a propriedade, 

devendo ser sujeito passivo do referido imposto quem detiver não apenas sua 

titularidade, mas a propriedade, a enfiteuse ou a posse, desde que 

acompanhadas de domínio útil do imóvel, pois apenas esta revela o princípio 

constitucional informador dos impostos, qual seja, o da capacidade 

contributiva. [...] Veja-se: quem tem a titularidade da propriedade 

necessariamente dispõe do domínio direto. Quem tem o domínio direto dispõe 

do domínio útil. Ora, apenas quem dispõe do domínio útil do imóvel possui 

capacidade contributiva, já que pode usufruir de todas as utilidades do imóvel. 

(FURLAN, 2010, p.71)  

 

Feitas tais considerações sobre a hipótese de incidência do IPTU, numa leitura 

constitucional e infraconstitucional do tema, não se pode deixar de destacar a função social da 

propriedade, previstos no art. 5º, XXIII, e também nos arts. 182 e 183 ambos da CF.  

Em linhas genéricas, e conforme nos elucida Carlos Roberto Gonçalves (2017), tal 

preceito consigna a preponderância do interesse público sobre o interesse privado, não 

constituindo este último um direito absoluto e ilimitado devendo, sobretudo, atender sua 

finalidade social. 

Portanto, a leitura constitucional que deve ser feita do direito de propriedade é no 

seguinte sentido: apesar de o art. 5º, inciso XXII, textualmente garantir o direito de propriedade 

não se deve fazer uma leitura isolada do dispositivo. Como visto, no mesmo artigo, no inciso 

XXIII, da Magna Carta, há a limitação do mencionado direito o restringindo a função social e 

caso não observado, poderá ensejar a intervenção estatal na propriedade privada.  

Acerca do tema, didática é a explanação de Luis Portella Pereira que frisa:  

 

Porém, o inciso XXIII, do art. 5º da CF, abre o leque de intervenção estatal na 

propriedade ao determinar que a propriedade atenderá a sua função social. De 

tal monta que o constituinte quis fixar fortemente o direito à propriedade 

privada, mas também a função social, realçando no Capítulo da Ordem 

Econômica, os seguintes princípios: a) valorização do trabalho humano e b) 

da livre iniciativa. O fundamento transcrito acima tem por finalidade assegurar 

a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 

seguintes princípios: I – soberania nacional, II – propriedade social, III – 

função social da propriedade, IV- livre concorrência, V- defesa do 

consumidor, VI – defesa do meio ambiente, VII – redução das desigualdades 

regionais e sociais, VIII- busca do pleno emprego; IX – tratamento favorecido 
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para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que 

tenham sua sede e administração no país. (PEREIRA, 2003, p. 15-16).  

 

Portanto, a fim de estipular mecanismos para efetivar a regra da função social da 

propriedade o art. 182, § 2º, da CF, determinou que a função social da propriedade será 

cumprida quando atender às exigências “[...] fundamentais de ordenação da cidade expressas 

no plano diretor.” (BRASIL, 1988). Como consequência, a Lei nº 10.257/2001 - Estatuto da 

Cidade - regulamentou os citados dispositivos constitucionais (arts. 182 e 183).  

Ímpares são, nessa senda, as lições de Irene Patrícia Nohara quando estuda as limitações 

ao direito de propriedade sublinhando sua função social que, se não observada pode até ensejar 

em uma sanção:  

Atualmente, à noção de autonomia privada, cujos corolários específicos no 

direito de propriedade implicam os tradicionais direitos de usar, gozar e dispor 

de uma coisa, de forma ilimitada, contrapõe-se a função social da propriedade, 

segundo a qual o direito de propriedade deve ser condicionado ao bem-estar 

social. Ademais, a instituição do Estado Social de Direito legou uma atuação 

mais positiva do Estado, ou seja, foi exigida maior intervenção em variadas 

esferas para a realização da justiça social. Assim, enquanto na concepção 

antiga da propriedade as demais pessoas, inclusive o Estado, deveriam 

respeitar de forma negativa o direito de propriedade, não perturbando o 

dominus, nos dias atuais o Estado pode até impor como sanção, em nome da 

função social da propriedade, a obrigação (positiva) de promoção do adequado 

aproveitamento do solo urbano (cf. art. 182, § 4º, CF). (NOHARA, 2019. p. 

334). 

 

Diante da impositiva análise pormenorizada do Plano Diretor e suas reverberações para 

a implementação do IPTU progressivo, será debruçado em capítulo específico ao tema 

(Capítulo 5).  

 

1.2 PRINCIPAIS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AO IPTU 

 

Nos subitens subsequentes se analisará os principais princípios constitucionais 

aplicáveis ao IPTU, como o princípio da legalidade tributária, princípio da isonomia e com 

maior destaque porquanto objeto do presente estudo: o princípio da capacidade contributiva.  

 

1.2.1 Princípio da legalidade tributária  

 

De maneira histórica e inseridos no contexto do direito tributário brasileiro, temos que 
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o princípio da legalidade tributária remonta desde a primeira Carta Outorgada de 1824, estando 

presente até a vigente Constituição da República do Brasil de 1988, além de ser exceção apenas 

a Constituição de 1937, silente sobre o princípio. Assim elucida o professor Eduardo Sabbag 

(2020, p.  62).  

Nesse cenário, na CF de 1988, em específico em seu art. 150, I, o princípio da legalidade 

é assim consagrado: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo 

sem lei que o estabeleça;” (BRASIL, 1988).  

Ainda no campo constitucional, tem-se que o art. 150, I, constitui especificação da regra 

esculpida no art. 5º, II, da CF, que prevê que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

senão em virtude de lei.  

Assim sendo, tem-se que o princípio da legalidade tributária constitui-se como 

verdadeiro limitador do poder de tributar do Estado, portanto: para que o tributo seja criado ou 

majorado dependerá necessariamente de lei previamente estipulada.   

Tal limitação significa, pois, segurança jurídica ao contribuinte já que apenas lei em 

sentido formal poderá instituir ou majorar tributos, não sendo possível a criação ao bel prazer 

do poder executivo de tributos sem estar devidamente respaldado em lei anteriormente 

constituída.  

Neste ponto, decorrem também os princípios da anterioridade geral e nonagesimal 

tributária, previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da CF.  

Merece destaque, nesse diapasão, as lições de Kiyoshi Harada:  

 

Nesse processo de transferências de recursos financeiro do setor privado para 

o setor público, o Estado há de curvar-se à vontade da lei elaborada por 

representantes da sociedade. Só que a lei tributária não pode surgir e ser 

aplicada do dia para a noite. A sociedade pagante deve ter a oportunidade de 

prever o momento de incidência do tributo para planejar sua vida econômica. 

É o princípio da anterioridade da lei tributária em relação ao exercício de 

cobrança (art. 150, II, b, da CF). [...] Por força de ressalvas constitucionais, na 

esfera federal, apenas o Imposto Territorial Urbano e o Imposto de Renda 

acham-se submetidos ao princípio da anterioridade. (HARADA, 2012, p. 16-

17).  

 

Trazendo o princípio da legalidade para a esfera do IPTU, objeto do presente estudo, 

analisaremos apartadamente no capítulo segundo cada item intrínseco a sua estipulação.  

Explica-se: conforme a estrita legalidade disposta no art. 97 do CTN, a lei, além de 

prever a estipulação do tributo deverá dispor concretamente sobre o fato gerador, o sujeito 
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passivo, a base de cálculo, as alíquotas bem como as penalidades decorrentes do não 

cumprimento da obrigação tributária. Por conseguinte, a fim de dar a profundidade e analisar 

cada elemento do IPTU além, claro, de todas as reverberações de cada item, debruçaremos em 

capítulo próprio ao tema.  

 

1.2.2 Princípio da isonomia tributária  

 

De forma correlata ao princípio da legalidade, o princípio da isonomia tributária possui 

origem matriz no princípio da igualdade genérica estipulada no caput do art. 5º da CF/88: “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 [...]” (BRASIL, 1988).  

O constituinte, contudo, previu especificadamente a aplicação do princípio de igualdade 

no campo do direito tributário, no art. 150, II, da CF/88. Vejamos:  

 

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; (BRASIL, 1988).  

 

Nesse sentido, tem-se que a leitura do art. 150, II, da CF, para além do tratamento 

genérico de igualdade esculpido no caput do art. 5º da Magna Carta, há a estipulação de vedação 

ao tratamento tributário desigual a contribuintes que estejam no mesmo patamar de 

equivalência.  

Essa denominada dimensão negativa do princípio em que “[...] almeja-se negativamente 

inibir uma dada conduta, por meio do mandamento ‘é vedado instituir tratamento desigual [...]” 

(SABBAG, 2020, p. 145), possui como fundamento de existência inibir a arbitrariedade estatal, 

que se deve curvar à lei, não cabendo, portanto, no conteúdo normativo tratamento díspar, 

desmotivado e discriminatório à contribuintes que estejam na mesma situação de fato.  

De grande valia, nessa quadra de raciocínio, são os ensinamentos que se extrai da obra 

de Elizabeth Nazar Carrazza intitulada como “IPTU e Progressividade – Igualdade e capacidade 

contributiva”. No segundo capítulo da obra, Carrazza discorre acerca do princípio da igualdade 

inserido na sistemática tributária. Mister se faz, enfatizar o quanto segue:  
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[...] Não mais se aceita o emprego da igualdade como instrumento de 

discriminação. Pelo contrário, quer que se parta de um conceito negativo de 

igualdade (originado logo após os movimentos revolucionários, que buscaram 

derrubar os regimes autoritários e, com eles, os privilégios da aristocracia e 

toda ordem de regalias atribuídas a determinadas classes), quer de um conceito 

positivo (como conteúdo definido de tratamento isonômico de todos aqueles 

que se encontrem em determinada situação de fato), não se aceita 

simplesmente que o princípio da igualdade esteja sendo observado quando os 

membros de uma determinada classe social são tratados de modo igual, nos 

seus privilégios. Este, positivamente, não é o conteúdo do princípio da 

isonomia. A sua compreensão assume como ponto de partida a existência de 

uma igualdade material essencial de todos os cidadãos, daí advindo o famoso 

brocardo de Rui Barbosa, parafraseando Platão, de que igualdade é ‘tratar 

desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade’. (CARRAZZA, 

2015, p. 34-35)  

 

Valendo-nos do estudo da professora Elizabeth Nazar Carrazza, ainda, cumpre destacar 

que do princípio da isonomia tributária previsto no art. 150, II, da CF, para além da proibição 

de se distinguir sem causa jurídica e o dever de distinguir visando a própria isonomia utilizando-

se de métodos comparativos, está implícito no princípio o dever de o Estado corrigir as 

desigualdades sociais. 

De forma a dar efetividade à isonomia tributária bem como a consagrar no Imposto 

Predial Territorial Urbano (IPTU), objeto do presente estudo, o legislador constituinte previu a 

progressividade das alíquotas do imposto, norteado também no princípio da capacidade 

contributiva. Tal consumação da progressividade das alíquotas estão dispostos com suas 

peculiaridades nos art. 145, §1º, art. 156, §1º, I, e no art. 182, § 4º, II, da CF/88.   

A aplicação da progressividade das alíquotas do IPTU será abordada apartadamente de 

modo a possibilitar traçarmos pormenorizadamente o instituto. 

 En passant, com relação ao princípio da isonomia tributária e do método comparativo 

para distinguir os contribuintes, a alíquota progressiva se dá em relação ao fato gerador do IPTU 

que é o valor venal do imóvel (art. 156, § 1º, I, da CF). Presume-se, assim, que o valor venal do 

móvel é um signo de riqueza capaz de demonstrar a capacidade econômica de determinado 

contribuinte.  

A partir dessa presunção, por conseguinte, é mensurado o valor da alíquota: quanto 

maior o valor venal do imóvel maior será a alíquota incidente, distinguindo os contribuintes de 

acordo com sua capacidade contributiva e permitindo uma proporcionalidade no pagamento do 

imposto: os mais ricos detentores de maior capacidade econômica pagarão uma parcela maior 

de IPTU em comparativo aos considerados mais pobres.  
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À luz do exposto, merece destaque transcrição o trecho da obra da professora Elizabeth 

Carrazza, que nos elucida didaticamente que:  

 

Sob a perspectiva da igualdade tributária, a progressividade dá subsídios 

jurídicos para desequiparação das alíquotas. Todavia, nem sempre o critério 

de distinção será a capacidade contributiva objetiva demonstrada pelo 

contribuinte. Vejamos. Ora, em se tratando de uma progressividade voltada às 

finalidades de redistribuição e renda ou arrecadatória, a medida de 

comparação será precisamente a presunção de riqueza evidenciada pelo fato 

gerador e a colocação do montante tributário em uma escala de sacrifício, 

como forma de equiparar dispêndio de utilidades por todos os contribuintes, 

em termos econômicos, e para isso, usam como elemento indicativo a 

intensidade na realização da materialidade da hipótese de incidência, 

buscando-se em uma relação fundada e conjugada entre a medida de 

comparação e a finalidade buscada, [....]. É dizer, portanto, que há uma relação 

estatisticamente estabelecida entre a capacidade contributiva objetiva do 

contribuinte e a sua efetiva capacidade econômica, além de ser, medida de 

comparação a mais adequada, entre outras possíveis. Por outro lado, diante da 

finalidade extrafiscais indutoras, a medida de comparação adotada não é mais 

a realização do fato gerador (rectius sua materialidade), mas sim elementos 

externos à capacidade contributiva do sujeito relacionados especificadamente 

com as finalidades buscadas. (CARRAZZA, 2015, p. 124–125).   

 

Nessa senda, para encerrarmos o assunto pelo menos por ora, é possível auferir que 

conforme assevera Elizabeth Carrazza no trecho acima destacado, para além dessa capacidade 

econômica objetiva demonstrada pelo valor venal do imóvel, o legislador também previu outro 

método comparativo a fim de atingir a chamada finalidade extrafiscal do imposto (art. 182, § 

4º, II, da CF/88). Também adentraremos nesse ponto em momento posterior.  

 

 

1.3 PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

  

A CF estabelece no artigo 145, §1º, o princípio da capacidade contributiva, in verbis:  

 

Art. 145. [...] § 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. 

(BRASIL, 1988).  

 

O princípio da capacidade contributiva está, pois, intrinsecamente relacionado ao 

princípio da igualdade tributária ou isonomia tributária (art. 150, II, da CF) que anteriormente 

discorremos.  
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Parece-nos que, dentre as inúmeras definições doutrinárias que tentam compreender o 

princípio, que a definição de Geraldo Ataliba é bem pertinente e didática ao tema. A professora 

Valéria Furlan ao fazer menção ao autor, destaca que:  

 

A propósito, o pranteado de Geraldo Ataliba entendia que a expressão 

capacidade econômica implica “real possibilidade de diminuir-se 

patrimonialmente o contribuinte, sem destituir-se e perder a possibilidade de 

persistir gerando riqueza como lastro à tributação. A violação dessa – pelos 

excessos tributários – configura confisco, constitucionalmente vedado (além 

de suprema inconstitucionalidade)”. De conseguinte, acresce o autor, nossa 

Constituição Republicana não induz necessidade de elaborar distinção entre 

capacidade contributiva e capacidade econômica, pois, nesse contexto, são 

expressões equivalentes. (FURLAN, 2010, p. 122). 

 

Para além da ilustre definição acima mencionada, Sacha Calmon Navarro Coêlho mostra 

como os doutrinadores estrangeiros e brasileiros delimitaram o princípio da capacidade 

contributiva ao longo do tempo:  

 

Griziotti, há quase meio século, dizia que a capacidade contributiva indicava 

a potencialidade das pessoas de contribuir para os gastos públicos. Moschetti 

a conceituou como “aquela força econômica que deva julgar-se idônea a 

concorrer às despesas públicas”, e não “qualquer manifestação de riqueza”, 

acentuando assim a capacidade econômica real do contribuinte e, pois, 

personalizando o conceito.  Aliomar Baleeiro avançou um pouco mais, 

fazendo surgir a capacidade contributiva como o elemento excedentário, 

sobrante, da capacidade econômica real do contribuinte; seria a “sua 

idoneidade econômica para suportar, sem sacrifício do indispensável à vida 

compatível com a dignidade humana, uma fração qualquer do custo total dos 

serviços públicos”. Perez de Ayala e Eusebio Gonzalez, desde a Espanha, 

predicam que o princípio da capacidade contributiva estende-se às pessoas 

jurídicas, as quais têm que satisfazer necessidades operacionais mínimas sob 

pena de extinção. Somente após este limite teriam capacidade contributiva.  

Alberto P. Xavier aduz que capacidade contributiva, igualdade, legalidade e 

generalidade da tributação assumiram uma profunda unidade sistemática 

como “emanação do Estado de Direito no domínio dos impostos”.  Ao dizer o 

que disse, considerou o princípio da capacidade contributiva como o princípio 

operacional da igualdade de todos perante a lei na medida de suas 

desigualdades. Disse, com erronia, Giannini, que o princípio da capacidade 

contributiva era “uma exigência ideal, cuja realização, como em qualquer 

outro campo da vida social, fica atribuída à prudente apreciação do 

legislador”. 10 Absolutamente não. O legislador não tem que ser prudente; 

deve ser obediente à Constituição. E, na hipótese de não “ser prudente” em 

sua apreciação dos fatos e da norma constitucional, cabe ao Judiciário corrigi-

lo. (COÊLHO, 2012, p. 100).  

 

Cumpre trazer à baila que muitos dos doutrinadores ao se debruçarem sobre a relação 

entre o princípio da capacidade contributiva e da igualdade, constatam que o primeiro teria um 
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conteúdo diferente do segundo. Já outra corrente, de forma contrária, que o primeiro seria 

critério de aplicabilidade do segundo. Nesse sentido, Elizabeth Carrazza aponta o seguinte:  

 

No Brasil, duas correntes surgiram a respeito da relação entre a igualdade e a 

capacidade contributiva: a primeira sustenta que o princípio da capacidade 

contributiva tem um conteúdo diferente do princípio da igualdade, enquanto a 

outra sustenta que ele é critério da aplicação da igualdade no âmbito do Direito 

Tributário. Seguimos a segunda corrente, reiterando o que foi dito 

anteriormente, no sentido de que a igualdade demanda uma complementação 

de seu conteúdo, enquanto modelo de aplicação do Direito – conteúdo este 

que será dado pelo princípio da capacidade contributiva, determinando o 

critério de repartição dos encargos fiscais. (CARRAZZA, 2015, p. 79) 

 

Seja qual for a linha defendida, temos em suma que por meio do critério da capacidade 

contributiva é possível graduar os impostos distinguindo os que possuem maior signos de 

riqueza que arcarão com uma parcela maior em comparativo aos que possuem menores signos 

que pagarão, por derradeiro, menos.  

Novamente Geraldo Ataliba citado por Elizabeth Carrazza, sintetiza a tradução do 

princípio da isonomia no próprio princípio da capacidade contributiva, em que assevera:  

 

[...] no chamado princípio da capacidade contributiva. Um multimilionário 

tem muita capacidade contributiva, deve pagar muito imposto; um rico tem 

bastante capacidade contributiva, vai pagar muito imposto, o médio paga um 

pouco de imposto, o pobre não paga nada. Essa é a igualdade em matéria 

tributária, traduzida no princípio da capacidade contributiva. (CARRAZZA, 

2015, p. 73).   

 

Dizendo em outras palavras: a capacidade contributiva permite o tratamento 

diferenciado aos contribuintes que estejam em patamares diversos em relação à capacidade 

econômica, e é nesse contexto que se materializa o princípio da isonomia na seara tributária, 

em que é permitido constitucionalmente a diferenciação dos contribuintes (art. 145, §1º, da CF).  

Efetivamente, no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) o princípio é consagrado 

nas alíquotas progressivas. Logo, a progressividade do IPTU se demonstra na medida em que 

as alíquotas incidentes variem de acordo com a base de cálculo do imposto – o valor venal do 

imóvel (art. 156, §1º, I, CF).  

Presume-se, pois, que ser proprietário de um imóvel é um signo de riqueza, a que - 

dentre outras hipóteses - incide o IPTU. Por assim ser, se distingue o proprietário do imóvel 

com maior valor venal que deverá arcar com uma alíquota maior do imposto em relação a outro 

proprietário cujo imóvel tenha valor venal inferior ao primeiro.  
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Pretendemos demonstrar com maior riqueza de detalhes e aprofundamentos a questão 

das alíquotas progressivas do IPTU em capítulo próprio, sendo o até aqui discorrido concebido 

como noções introdutórias para tal fim. 
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2 IPTU 

 

Delineada a questão dos principais princípios constitucionais regentes ao IPTU, nos 

subitens subsequentes se dedicará de forma detalhada ao estudo no que tange sua hipótese de 

incidência e o fato gerador, sujeito ativo e passivo, aspecto quantitativo do imposto que é sua 

base de cálculo, alíquotas aplicáveis bem como o aspecto espacial do fato gerador. 

 

2.1 HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA E FATO GERADOR 

 

Conforme adiantado no capítulo antecedente de forma introdutória, o fato gerador do 

IPTU é a propriedade, posse ou domínio útil, em consonância a leitura do art. 32 do CTN e da 

regra constitucional do art. 156, I.  

Para fins de conceituação do que seria o fato gerador de um tributo, nos valemos da 

definição didática de Eduardo Sabbag (2020) que, ao citar Geraldo Ataliba, ensina que é “a 

materialização da hipótese de incidência”, sendo assim a concretização da hipótese de 

incidência abstrata prevista em lei que institui a relação jurídico-tributária. 

Nesse passo, cumprindo o requisito do art. 97 do CTN, que estabelece o princípio da 

legalidade na instituição dos tributos (inciso I) e, não obstante, a delimitação concreta do seu 

fato gerador da obrigação tributária principal (inciso II), não há margem discricionária para a 

Administração Pública Municipal cobrar tributos. 

Dito isso, a atuação da Administração Pública está previamente limitada e seus critérios 

fixados pela CF, pelo CTN e ainda o Código Tributário Municipal correspondente. Assim 

sendo, será manifestamente ilegal e inconstitucional a cobrança do Imposto Predial Territorial 

Urbano que não se basear nos seus fatos geradores que são a propriedade, a posse e o domínio 

útil.  

Sacha Calmon, na mesma linha da conceituação elucidada no capítulo inicial do 

presente trabalho, assim nos ensina acerca da hipótese de incidência – que é o fato gerador 

abstrato – do IPTU:  

 

A hipótese de incidência básica do IPTU... é o direito de propriedade sobre 

imóveis ou sua posse, com a externalização do domínio ou do direito do 

enfiteuta sobre coisa alheia, por configurar uma ‘quase propriedade’ 

(propriedade de fato ‘ex-vi-lege’). (COÊLHO, 2009, p. 346). 
 

Dito isso, temos que a hipótese de incidência (regra em abstrato) e o fato gerador do 



22 

 

 

 

IPTU (concretização da hipótese de incidência) são ser proprietário, ser detentor do domínio 

útil ou possuidor de bem imóvel localizado na zona urbana do Município com a observância 

das regras trazidas pelo § 1º do art. 32 do CTN. 

Nos valendo da regra contida no art. 1.228 do CC, proprietário é aquele que exerce o 

direito sob a coisa, possuindo a faculdade de usar, gozar e dispor, além de reavê-la de quem 

injustamente a possua.  

Domínio útil, por sua vez, é conceituado pela doutrina - a que se menciona o 

entendimento de Valéria Furlan (2010, p. 67) e Elizabeth Carrazza (2015, p. 174) - como o 

direito de usufruir de forma ampla do imóvel, cabendo ao proprietário apenas alguns direitos 

sobre o imóvel. Como dito no capítulo antecedente, temos como exemplo clássico de domínio 

útil o instituto da enfiteuse na qual o proprietário é o possuidor apenas do domínio direto da 

coisa, sendo o enfiteuta o possuidor do domínio útil devendo pagar ao proprietário (senhorio 

direto) uma pensão ou foro. Nesses casos, portanto, quem será o sujeito passivo do IPTU será 

o enfiteuta que possui o domínio útil do imóvel, sendo este o fato gerador do imposto 

constituindo uma “quase propriedade” nas lições auferidas do doutrinador Sacha Calmon 

Côelho (2009, p. 353).   

Por fim, a posse é definida também pelo CC no art. 1.196, que dispõe que possuidor é 

aquele que possui exercício de fato de alguns dos poderes inerentes à propriedade, sendo 

adotado no nosso sistema a teoria de Ihering. 

Definida qual a hipótese de incidência e qual o fato gerador do IPTU, passemos para a 

análise dos demais elementos do art. 97 do CTN, dando enfoque na base de cálculo do imposto 

no Capítulo 4. 

 

2.2 SUJEITO ATIVO 

 

O art. 119 do CTN prescreve que “Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de 

direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento.” (BRASIL, 1966). 

Portanto, se depreende que o sujeito ativo é o titular da exigência da prestação pecuniária 

e, pela redação retro transcrita, sempre será pessoa jurídica de direito público. Contudo, Paulo 

de Barros Carvalho (2019, p. 382-383) faz críticas a mencionada redução elencada no artigo, já 

que é possível nos termos da CF a transferência da capacidade ativa da obrigação tributária a 
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que cabe, também, no polo ativo não só pessoa de direito público, mas também de direito 

privado.   

Dito isso, o sujeito ativo do IPTU é o Município no qual se localiza a propriedade 

imobiliária na zona urbana que, por seu turno, é definida pela lei municipal.  

A despeito da temática Kiyoshi Harada (2012, p. 115;153) exara que é preciso ainda 

para definir o sujeito ativo do imposto localizar no espaço a propriedade que contenha todos os 

elementos da propriedade que acima já nos deparamos (usar, gozar e dispor) para ao cabo 

definir o Município competente para cobrar o imposto.  

Diante desse cenário, prossegue Harada, que podem apontar alguns conflitos de 

competência tributária já que nem sempre é possível delinear com precisão as áreas fronteiriças 

de um município para outro.  

A título exemplificativo, Harada nos mostra que desde a década de 70 os proprietários 

de imóveis localizados entre os municípios de São Paulo e Diadema recebem notificação 

dúplice de ambos os municípios. Como solução, foi proposto um acordo entre as 

municipalidades para nova demarcação da linha divisória. Entretanto o município de Diadema 

não a acatou.  

Como consequência, a problemática ainda perdura nos mencionados municípios 

cabendo aos proprietários propor ação de consignação em pagamento (art. 164, III, do CTN), 

consignado o maior valor lançado de IPTU. 

 

2.3 SUJEITO PASSIVO 

 

O sujeito passivo do IPTU está definido no art. 34 do CTN: “Art. 34. Contribuinte do 

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

título.” (BRASIL, 1966). 

Assim definido, os sujeitos passivos do IPTU podem ser contribuintes do imposto: o 

proprietário do imóvel, bem como o detentor do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.  

Valendo das lições de Valéria Furlan, (2010, p. 81) que, de forma sintética, aponta que 

o sujeito passivo do IPTU é aquele que se encontra na hipótese de incidência tributária: será o 

proprietário de fato se revelar capacidade econômica por ser o proprietário usar, gozar e dispor 

do imóvel, tal como apontado no item 2.1 do presente trabalho. Não obstante, não só o 
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proprietário será o sujeito passivo, mas também aquele que detiver o domínio útil ou aquele que 

detiver a posse.  

Nessas últimas duas hipóteses, claramente se constata que são eles que participam como 

detentores do domínio útil e possuidores da natureza econômica imponível não o titular da 

propriedade - desprovido de qualquer de suas utilidades – e, por essa razão, são eles os sujeitos 

passivos da obrigação tributária.  

Impede destacar também a questão da responsabilidade solidária dos impostos, prevista 

no art. 128 do CTN. 

A regra da sujeição passiva de qualquer imposto, e por óbvio do IPTU é a seguinte: 

quem possui relação direta e pessoal com o fato gerador pode ser o sujeito passivo da obrigação 

tributária. Sucede que, existe no nosso sistema a figura do responsável que muito embora não 

tenha relação com o fato gerador do imposto figurará como sujeito passivo indireto (responsável 

tributário) desde que assim estipulado em lei.  

Assim sendo, o CTN dispõe que a responsabilidade tributária é derivada ao do 

contribuinte que possui relação direta e originária sobre o fato gerador (art. 121, parágrafo 

único, do CTN).  

Deveras, a legislação tributária municipal caberá a disciplina da responsabilidade 

tributária do IPTU. No município de São Paulo, encontramos no anexo do Decreto nº 52.884/11, 

a partir do art.11, com fundamento no art. 128 do CTN:  

 

Art. 11. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto as pessoas 

que tenham interesse comum na propriedade, posse ou domínio útil do imóvel. 

§ 1º. O imposto é devido, a critério da Administração Tributária: I – por quem 

exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária 

dos possuidores indiretos; II – por qualquer dos possuidores indiretos, sem 

prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto. § 2º. 

O disposto no parágrafo anterior aplica-se ao espólio das pessoas nele 

referidas. § 3º. O usufrutuário é responsável solidário pelo imposto. Art. 12. 

São pessoalmente responsáveis: I – o adquirente do imóvel, pelos débitos do 

alienante existentes à data do título de transferência, salvo quando conste deste 

prova de quitação, limitada esta responsabilidade nos casos de arrematação 

em hasta pública ao montante do respectivo preço; II – o espólio pelos débitos 

do “de cujus”, existentes à data da abertura da sucessão; III – o sucessor a 

qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos débitos do espólio existentes à data 

da adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, 

legado ou meação; IV – a pessoa jurídica resultante de fusão, transformação 

ou incorporação, pelos débitos das sociedades fusionadas, transformadas ou 

incorporadas, existentes à data daqueles atos. Art. 13. Respondem 

solidariamente com o contribuinte, em casos em que não se possa exigir deste 

o pagamento do tributo, nos atos em que intervierem ou pelas omissões por 

que forem responsáveis: I – os pais, pelos débitos dos filhos menores; II – os 
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tutores e curadores, pelos débitos dos seus tutelados ou curatelados; III – os 

administradores de bens de terceiros, pelos débitos destes; IV – o 

inventariante, pelos débitos do espólio; 10 V – o síndico e o comissário, pelos 

débitos da massa falida ou do concordatário; VI – os sócios, no caso de 

liquidação de sociedades de pessoas pelos débitos destas. (SÃO PAULO, 

2011). 

 

Colacionado o texto municipal, temos que a existe responsabilidade solidária do 

adimplemento do IPTU, nos termos do art. 124 do CTN: aqueles que possuem interesse comum 

na propriedade, posse ou domínio útil do imóvel. Nesses casos, a responsabilidade solidária 

natural (inciso I) é daqueles que possuem interesse comum na propriedade.  

 Eduardo Sabbag (2020, p. 899) traz, para fins elucidativos, o que seria entendido como 

“bem comum”, o exemplo do casal que são proprietários conjuntamente de um imóvel. Nesse 

caso, encontram-se solidariamente responsáveis, vale dizer: o Fisco Municipal poderá cobrar o 

IPTU integralmente de qualquer um deles. 

 Ademais, prosseguindo na leitura, temos o caso da responsabilidade solidária legal, 

inciso II do art. 124 do CTN: no município de São Paulo, são ainda responsáveis solidários pelo 

IPTU – além dos que possuam interesse comum na propriedade - o espólio e o usufrutuário.  

 Por fim, temos que a consequência de ser responsável solidário a inexistência do 

benefício de ordem: a municipalidade pode escolher a seu bel prazer quem será chamado para 

pagar o tributo, havendo a possibilidade na esfera civil de um responsável valer-se contra o 

outro. Além disso, a leitura do art. 125 do CTN traz à tona que o pagamento de uns dos 

obrigados solidários se estende aos demais, bem como a isenção ou remissão e ainda a 

interrupção da prescrição favorece ou prejudica os demais.  

Outrossim, consigna-se outro tipo de responsabilidade no pagamento do IPTU: a 

responsabilidade pessoal. Temos que são pessoalmente responsáveis pela obrigação tributária 

do IPTU no Município de São Paulo: o adquirente do imóvel em relação aos débitos existentes 

à data de transferência, o espólio pelo débito do de cujus existentes na data da sucessão, o 

sucessor e o cônjuge meeiro bem como a pessoa jurídica resultante da fusão, da transformação 

ou da incorporação, pelos débitos existentes nas sociedades por ela fusionadas, transformadas 

ou incorporadas.  

Deveras, nessas hipóteses, o contribuinte - sujeito passivo com relação direta com o fato 

gerador da propriedade, possuir domínio útil ou posse – responderá apenas subsidiariamente no 

adimplemento do IPTU, sendo as pessoas mencionadas responsáveis pessoalmente pela 

obrigação.  
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Diametralmente ao revés, encontramos, por fim, a responsabilidade subsidiária no 

pagamento do IPTU no art. 13 do Decreto Municipal com respaldo no art. 134 do CTN: nos 

casos previstos o responsável subsidiário somente irá ser chamado a pagar caso o contribuinte 

deixe de fazê-lo. Aqui, ao contrário da responsabilidade solidária, existe benefício de ordem de 

preferência: em primeiro plano, caberá ao contribuinte a responsabilidade de adimplir o IPTU, 

caso não possa fazê-lo, caberá de forma subsidiária aos pais, tutores e curadores, 

administradores de bens, inventariante, síndico e comissário e os sócios.  

Urge mencionar, para fechamento do capítulo, a questão vinculada ao art. 123 do CTN: 

pela impossibilidade das condições particulares relativas que alterem a sujeição passiva da 

obrigação tributária serem opostas contra a Fazenda Pública.  

Nesse ponto específico temos o exemplo clássico do contrato de locação que estabelece 

que o locatário será responsável pelo pagamento do IPTU. Caso este não adimpla com sua 

obrigação, a Fazenda Pública Municipal poderá cobrar o imposto do locador, real proprietário 

do imóvel, cabendo apenas na esfera civil de forma regressiva o ajuizamento da ação de 

indenização contra o inquilino. 

 

2.4 ASPECTO QUANTITATIVO (BASE DE CÁLCULO) 

 

A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, nos termos do art. 33 do CTN:   

 

Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo 

único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens 

móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para 

efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. 

(BRASIL, 1966).  

 

A definição de valor venal, por sua vez, valendo do estudo de Elizabeth Carrazza 

(CARRAZZA, 2015, p. 175), que cita Aliomar Baleeiro, equivale ao valor do imóvel caso ele 

fosse submetido a uma operação de compra e venda à vista, conforme as condições usuais de 

mercado.  

Portanto, como o valor venal é variável levando em consideração diversos fatores como 

as benfeitorias realizadas, as obras públicas realizadas nas intermediações, o mercado 

imobiliário, sua mensuração concreta é feita por meio de ato administrativo em concreto, 

denominada de Plantas Genéricas de Valores (PGV).  

Em síntese, segundo Alberto Xavier (1978, p. 13-14 apud CARRAZZA, 2015, p.177), 
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temos que a lei determina a base de cálculo do IPTU em abstrato enquanto por meio de ato 

administrativo do executivo é definido a PGV definindo a base de cálculo em concreto 

Nesse ponto, diante do objetivo do presente trabalho, reservar-se-á capítulo específico 

para o estudo acerca se os padrões definidos pela PGV correspondem efetivamente o valor do 

imóvel e ainda se estão em consonância com o referido princípio da capacidade contributiva e 

o da isonomia tributária, tendo por base os parâmetros elencados pelo Município de São Paulo.  

 

2.5 ALÍQUOTAS 

 

A “alíquota” advém de vocábulo latino que quer dizer “parte”, “parcela”. Assim, 

segundo Paulo de Barros Carvalho (2019, p. 424-425), a alíquota constitui ao lado da base de 

cálculo a regra matriz de incidência, do quantum debeatur e, além disso, por meio dela que o 

legislador busca assegurar o princípio da igualdade ou isonomia tributária.  

Infere-se da definição do doutrinador que as alíquotas podem ser simples ou 

progressivas. Em relação ao segundo tipo, podem, ainda se subdividem em duas modalidades 

fiscais e extrafiscais.  

Nos ensinamentos de Kiyoshi Harada (2012, p. 125), a progressividade fiscal é aquela 

em que a alíquota aumenta na medida que se aumenta o valor venal do imóvel. Assim sendo, 

quanto maior o valor venal maior será a alíquota, já que se pressupõem que o proprietário possui 

capacidade contributiva maior, é o caso da previsão do art. 156, § 1º, da CF.  

 Já em relação a alíquota extrafiscal, por sua vez, prossegue o jurista, é aquela estipulada 

para fins de cumprimento da função social da propriedade urbana (art. 182, § 4º, II, da CF).  

Com o objetivo de trazermos também um estudo mais aprofundado do tema, isto é, com 

suas aplicações práticas no Município de São Paulo, debruçaremos no tema em capítulo 

específico.  

 

2.6 ASPECTO ESPACIAL DO FATO GERADOR 

 

O aspecto espacial do fato gerador do IPTU é, como regra, o município competente a 

cobrar o imposto que se localiza na zona urbana da propriedade a ser tributada, conforme infere-

se do caput do art. 32 do CTN. 

Para tanto, a fim de delimitar a zona urbana o § 1º do art. 32 do CTN versa que: 
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Art. 32. § 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a 

definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de 

melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, 

construídos ou mantidos pelo Poder Público: I - meio-fio ou calçamento, com 

canalização de águas pluviais; II - abastecimento de água; III - sistema de 

esgotos sanitários; IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento 

para distribuição domiciliar; V - escola primária ou posto de saúde a uma 

distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado. (BRASIL, 

1966). 

 

 Assim, a conjunção de dois melhoramentos pelo Poder Público acima colacionados a 

área será considerada como zona urbana, a que incidirá IPTU e não ITR.  

Contudo, além dos mencionados melhoramentos há no CTN, no § 2º do art. 32, a 

possibilidade de a lei municipal considerar urbanas ou áreas urbanizáveis ou ainda de expansão 

urbana aquelas constantes de loteamentos destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, 

mesmo que inexistindo a soma dos melhoramentos necessários para o enquadramento como tal.  

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, posiciona-se nesse exato sentido 

a que se destaca:  

 

Apelação. Ação de obrigação de fazer. Imposto predial e territorial urbano. 

Alegação de nulidade dos lançamentos. Improcedência. Desnecessidade de 

preenchimento dos requisitos do § 1º do artigo 32 do Código Tributário 

Nacional. Imóvel sito em loteamento aprovado. Zona de expansão urbana. 

Inteligência do artigo 32, § 2º, do diploma há pouco mencionado. Sentença 

mantida. Recurso denegado.  

(TJSP; Apelação Cível 1001541-69.2018.8.26.0568; Relator (a): Geraldo 

Xavier; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de São João da 

Boa Vista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 

28/08/2020) 

 

APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – IPTU dos exercícios de 

2011 a 2015 - Município de São José do Rio Preto – Loteamento Auferville 

III – Insurgência contra sentença que julgou procedente os embargos à 

execução fiscal e condenou o município aos ônus sucumbenciais, além de 

honorários advocatícios - Loteamento regular, incluído no perímetro urbano, 

por meio da Lei Municipal nº 7.032/98 – Desnecessidade da presença dos 

melhoramentos mínimos construídos ou mantidos pelo Poder Público 

previstos no art. 32 do CTN – Precedentes do STJ e desta 15ª Câmara de 

Direito Público – Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos 

à execução, com inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso do município 

provido.   

(TJSP; Apelação Cível 1051059-04.2018.8.26.0576; Relator (a): Raul De 

Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do 

Rio Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/01/2021; 

Data de Registro: 21/01/2021). 
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Ademais, como exemplo, Kiyoshi Harada (2012, p. 132-133) destaca a situação de áreas 

urbanizáveis alguns condomínios fechados localizados fora da zona urbana em que existam 

alguns melhoramentos públicos, mas não necessariamente os elencados no § 1º. Estas áreas 

podem ser consideradas como áreas urbanas por opção do legislador municipal, mas, assevera 

o autor, que as áreas devem ser expressamente declaradas pelo legislador, vez que os § 1º e 2º 

do art. 32 do CTN não são autoaplicáveis.  
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3 ALÍQUOTAS DO IPTU E PROGRESSIVIDADE: FINALIDADES FISCAIS E 

EXTRAFISCAIS  

 

Destarte, como tinha de ser, elementares são as noções sobre o instituto da 

progressividade fiscal, a fim de entender suas razões de ser, bem como sua aplicabilidade 

prática e previsões constitucionais.  

Nesse cenário, a progressividade dos impostos está intimamente relacionada ao 

princípio da igualdade tributária ou isonomia tributária corolários ao princípio da capacidade 

contributiva que acima nos debruçamos. Nesse passo, os signos de presunção de riqueza devem 

ser tributados de igual forma, ou seja, de maneira proporcional.  

Nessa sistemática, ensina Elizabeth Carrazza (2015, p. 118-119) no sentido de que a 

concepção contemporânea de progressividade é margeada por questões relativas à 

redistribuição de riquezas, igualdade social e equiparação entre os sujeitos.  

Assim, prossegue a doutrinadora, há duas finalidades elementares na progressividade: 

finalidade fiscal e extrafiscal. No primeiro grupo, a progressividade está alicerçada pela ideia 

da igualdade de sacrifícios, em que o sujeito contribuiu com uma porção maior de acordo com 

seus signos de riquezas.  

Em se tratando de uma progressividade fiscal, portanto, o método comparativo é a 

presunção de riqueza que é evidenciado pelo fato gerador do imposto, colocando o dispêndio 

tributário numa escala de sacrifício, comparando os contribuintes pela capacidade 

econômica/contributiva. É dizer:  os contribuintes que ganham mais devem pagar mais para que 

seu sacrifício seja o mesmo em comparação aos que ganham menos.  

Já a finalidade extrafiscal, a função da progressividade está relacionada à redistribuição 

de riquezas e equiparação das condições de autodeterminação que estão fundamentadas pelo 

princípio da solidariedade social e no alcance das finalidades constitucionalmente previstas.  

No IPTU, conforme adentraremos a seguir, as alíquotas extrafiscais estão relacionadas à função 

social da propriedade.  

Feitas tais considerações, veremos a seguir cada uma das previsões constitucionais da 

aplicabilidade das alíquotas progressivas no IPTU para ambas as finalidades: fiscal e 

extrafiscal.  
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3.1  § 1º DO ART. 145 DA CF 

 

A previsão do art. 145, § 1º, da CF, é genérica, um comando aplicável a todos os 

impostos e que se refere diretamente a capacidade contributiva:  

 
Art. 145. [...] § 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. 

(BRASIL, 1988). 

 

A leitura do dispositivo e das lições extraídas de Carrazza acima enfatizadas, trazem a 

evidência a finalidade fiscal do comando: há a pretensão de cobrar tributos dos contribuintes, 

para fins de consecução das próprias finalidades públicas do Estado. Entretanto, não é de 

qualquer maneira, pois tal recolhimento terá - sempre que possível - a graduação, a mensuração 

de quanto cada contribuinte diante de sua capacidade contributiva, seus signos de riqueza 

poderá contribuir.  

Além do mais, Harada (2012, p. 102) sustenta o caráter programático do dispositivo em 

estudo: os efeitos do comando são negativos, ou seja, impede que o legislador 

infraconstitucional se valha contra a progressividade fiscal dos impostos. Por conseguinte, 

fecha o raciocínio o autor, não poderá o legislador, sob pena de inconstitucionalidade por 

ausência de um referencial, graduar os impostos de forma inversa: tributar mais os contribuintes 

que possuam objetivamente capacidade contributiva menor.  

A esse assunto, também assinala Valéria Furlan acerca do princípio da igualdade e da 

capacidade contributiva do instituto:  

 

Tornando ao nosso rumo, o que pretendemos demonstrar é a notória e tão 

efusiva preocupação do Constituinte originário assegurara todos aqueles que, 

em tese, poderão ter sua liberdade e propriedade cerceadas em nome do 

interesse público, recebem um tratamento igualitário. Por via de consequência, 

na seara tributária, caberá ao ente tributante selecionar com o devido zelo os 

melhores critérios de fixação de alíquotas e de delimitação da base de cálculo 

para assegurar esse fim. (FURLAN, 2010, p. 135).  

 

Feitas tais considerações acerca da previsão genérica constitucional no que permeia a 

progressividade aplicável a todos os impostos sempre que possível, focaremos a seguir sobre 
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como esse instituto foi implementado no ordenamento jurídico quando tratamos do Imposto 

Predial Territorial Urbano além de seus alcances.  

 

3.2  § 1º DO ART. 156 DA CF 

 

Na seara do IPTU, na Seção V da CF, a progressividade assim está prevista:  

 

Art. 156. [...] § 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o 

art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:          

I - ser progressivo em razão do valor do imóvel;  

II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. 

(BRASIL, 1988). 

 

A redação retro transcrita foi conferida pela Emenda Constitucional nº 29/2000, após o 

STF no RE nº 199.281-6 ter declarado inconstitucional a aplicação da alíquota progressiva em 

razão da capacidade contributiva exclusivamente com base no art. 145, §1º, da CF.  

A fundamentação da decisão é no sentido de que o IPTU, como imposto real, deverá ter 

suas alíquotas graduadas com base no valor do imóvel, vale dizer: com base no fato gerador do 

imposto que como sabemos é a propriedade, o domínio útil ou a posse.  

Assim sendo, com a nova configuração do preceito constitucional após a Emenda de 

2000, temos que a progressividade do IPTU levará em conta dois fatores: no inciso I o valor 

venal do imposto e no inciso II a localização e o uso do imóvel.  

O inciso I, como adiantado, traz em seu bojo o princípio da capacidade contributiva que 

é revelada pelo valor venal do imóvel. Assim sendo, quanto maior o valor venal do imóvel há 

a presunção de que maior será a capacidade contribuir do seu proprietário e, por assim ser, 

maior será a alíquota aplicável.  

 Já o inciso II do dispositivo, por seu turno, tem como fulcro a extrafiscalidade do 

imposto em estudo: a CF no art. 5º, inciso XXII, apesar de garantir o direito de propriedade 

exige que ela atenda sua função social, conforme previsto no art. 5º inciso XXIII.  

Nessa senda e conforme já adentramos no tema no capítulo introdutório, o direito da 

propriedade privada não é ilimitado pois há uma submissão aos interesses sociais, implicando 

em certos deveres jurídicos. Por assim ser, além de prever essa observância obrigatória a CF 

também dispôs no art. 182, § 2º, que tais exigências ao cumprimento da função social será 

regulamentada pelo Plano Diretor.  
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A municipalidade, portanto, deverá estabelecer por lei própria o uso das propriedades 

indicando no plano diretor qual a utilização dos imóveis e suas regiões. O ponto que se deseja 

chegar emerge aqui: o IPTU, consoante o § 1º, II, do art. 156 da CF, tem como objetivo o 

cumprimento da função social da propriedade que será regulamentada pelo Plano Diretor de 

cada município.  

Em outras palavras: a alíquota progressiva do IPTU poderá ser graduada de acordo com 

o uso do imóvel, do tipo de construção, do aproveitamento que o contribuinte destina a 

determinado terreno, bem como sua localização dentre outros, sempre observado o disposto no 

plano diretor correspondente.  

Aliás, a fim de elucidar de forma didática a questão, Elizabeth Carrazza nos diz que:  

 

Tomando um exemplo para melhor elucidar essa ideia: numa região onde, de 

acordo com o plano diretor, a construção de prédios é desaconselhável, pode 

a alíquota do IPTU ser elevada, por lei, de modo a ali desestimular esse tipo 

de edificação. A alíquota pode, ainda, ser exacerbada – sempre com base no 

plano diretor – em relação às pessoas que mantenham, em seus imóveis, 

jardins e quintais imensos (principalmente se estes imóveis estiverem 

localizados na zona central do Município, onde o plano diretor prioriza, por 

exemplo, a construção de edifícios de escritórios). (CARRAZZA, 2015, p. 

193).  

 

Outrossim, valiosas são as lições de Ana Flávia Messa ao estudar a propriedade urbana 

a partir da ideologia constitucional que destaca que nessa sistemática há duas diretrizes 

impostas pela CF à propriedade urbana: desenvolvimento e bem-estar.  

Não fosse o bastante, mencionada autora quando trata do instrumento da propriedade 

urbana enfatiza que:  

 

b) Instrumento da propriedade urbana: é o plano diretor, que tem natureza de 

lei municipal, trata do aproveitamento do solo urbano, é obrigatório nas 

cidades com mais de 20 mil habitantes e sua finalidade é garantir a função 

social da propriedade urbana. Quando não houver plano diretor, a propriedade 

urbana atenderá sua função social, quando cumprir as diretrizes do 

desenvolvimento urbano previstas na Lei nº 10.257/2001; (MESSA, 2018, 

p. 504)  

 

À luz do exposto, verdadeiramente a progressividade do IPTU se materializa nas duas 

finalidades:  fiscal – relacionada com o princípio da capacidade contributiva – e extrafiscal – 

condicionada ao Plano Diretor e alusiva com o atendimento da função social da propriedade, 

que se não observado pelo contribuinte implicará em uma alíquota maior incidente na base de 
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cálculo do imposto.  

Como veremos adiante, o atendimento a função social da propriedade não é só previsto 

no § 1º, inciso II do art. 156 da CF, mas também no inciso § 4º do art. 182 da CF.  

 

3.3  INCISO II DO § 4º DO ART. 182 DA CF. 

 

O art. 182, § 4º, inciso II, da CF, prevê o quanto segue:  

 

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. [...]  

§ 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; (BRASIL, 1988).  
 

Extrai-se da leitura do dispositivo acima colacionado que, para além das anteriores 

previsões no que tange a progressividade do IPTU, as alíquotas poderão ser progressivas no 

tempo, contudo, apenas se o proprietário deixar de cumprir as regras contidas no Plano Diretor. 

Para adentrarmos no cerne na questão, temos que antes entender que o art. 182 da CF 

está regulamentada pela Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), legislação esta que determina 

a forma de aplicação da política urbana prevista no Capítulo II da CF, em seus artigos 182 e 

183.   

No que permeia o IPTU, o Estatuto da Cidade versa em seu art. 7º que, no caso de 

descumprimento das condições e previsões contidas no próprio Estatuto, o Município procederá 

à aplicação do imposto progressivo no tempo, majorando sua alíquota pelo prazo de 5 (cinco) 

anos, in verbis:  

 

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.§ 

1o O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a 

que se refere o caput do art. 5o desta Lei e não excederá a duas vezes o valor 

referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze por cento.§ 

2o Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em 

cinco anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se 
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cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no art. 8o.§ 3o É 

vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva 

de que trata este artigo. (BRASIL, 2001).  
 

Provavelmente, o operador do direito mais desatento entenderia que estaríamos diante 

de uma sanção ao contribuinte que não cumpre com as regras estabelecidas pelo plano diretor. 

Contudo, Elizabeth Carrazza (2015, p. 195-196) e Valéria Furlan (2010, p. 163-164) nos 

mostram que em realidade a progressividade no tempo do IPTU está mais alinhada a ideia de 

coerção ao contribuinte que persiste em não observar as regras do Plano Diretor de destinação 

do imóvel do que a concepção de sanção tributária.  

Nesse passo, continuam as renomadas autoras, que como os impostos incidem sobre 

fatos lícitos o caráter tido como “sancionatório” da progressividade no tempo não decorre da 

incidência do imposto sobre um ato ilícito, mas sim de um fato lícito. Por conseguinte, a coerção 

da aplicabilidade da alíquota possui razão de ser no uso que o sujeito passivo faz de seu imóvel 

em desconformidade com o traçado no Plano Diretor de acordo com a região que está 

localizado.  

Ana Flávia Messa também trata da matéria ao estudar as espécies de desapropriação e 

sublinha que há a desapropriação comum nas situações em que a municipalidade promove a 

desapropriação por motivo de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social 

mediante indenização prévia e, ao que tange o aqui posto, acerca da desapropriação sanção 

leciona que:  

 

2) sanção: quando a propriedade urbana não cumpre a função social de atender 

às exigências do plano diretor. A indenização será em títulos de dívida pública. 

A desapropriação será feita após parcelamento ou edificação compulsórios (o 

proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o 

cumprimento da obrigação, devendo ser averbada no cartório de registro de 

imóveis) e instituição do imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana progressivo no tempo. (MESSA, 2018, p. 504 - 505).  

 

Feitas essas elementares considerações, e de acordo com as lições das doutrinadoras, 

conclui-se que o contribuinte atendendo a lei municipal no que permeia a função social da 

propriedade não arcará com a progressividade do IPTU no tempo já que, se assim fosse possível, 

o art. 182 da CF estaria adquirindo uma função fiscal que não lhe pertence. Como sabemos, a 

única progressividade fiscal admitida é aquela do § 1º do art. 156 da CF, vinculada ao princípio 

da capacidade contributiva e da graduação das alíquotas de acordo com os valores dos imóveis.  

Assim, a alíquota progressiva no tempo prevista no art. 182, §4º, II, será incidente 



36 

 

 

 

apenas ao proprietário recalcitrante na não observância do Plano Diretor.  

De forma efetiva de como é aplicado a mencionada alíquota progressiva no tempo, Irene 

Patrícia Nohara ao analisar outros sistemas para as desapropriações nos ensina que as chamadas 

desapropriações sancionatórias antes de serem efetivamente implementadas deverão preceder 

de notificação do proprietário que não se curva às exigências do Plano Diretor. Ato 

consequente, deverá ser observado os prazos mínimos de um ano para protocolização do projeto 

de edificação na municipalidade para sua aprovação, e em sequência, de dois anos para 

consecução das obras do empreendimento.  

Caso não seja atendido o procedimento e os prazos acima aludidos, o proprietário ficará 

sujeito a alíquota progressiva no tempo e tão somente após o prazo máximo de cinco anos 

arcando com esse ônus que poderá atingir o patamar máximo de 15%, estará a municipalidade 

autorizada a valer-se da desapropriação sanção. Destaca-se:  

 

a desapropriação em área urbana não edificada, subutilizada ou não utilizada 

(art. 182, § 4º, III, CF), que não cumpre sua função social, isto é, que não 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano 

Diretor Municipal aprovado (art. 182, § 2º, da CF). Esta modalidade de 

desapropriação sanção é de competência municipal e está disciplinada no 

Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), e de competência dos Municípios. 

Todavia, a desapropriação deve ser antes precedida de: notificação ao 

proprietário, averbada no Registro de Imóveis, para que promova o 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, sendo, a partir da 

notificação, observados os prazos mínimos de: um ano, para que seja 

protocolado o projeto no órgão municipal competente, e dois anos, a partir da 

aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento; desatendida a 

notificação, o proprietário ficará sujeito a IPTU progressivo no tempo pelo 

prazo máximo de cinco anos, sendo observado o limite de até 15% do valor 

do imóvel, e; somente depois deste prazo, o Município poderá efetuar a 

desapropriação: com pagamentos em título da dívida pública (TDP) de 

emissão previamente aprovada pelo Senado e com o prazo de resgate de até 

dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real 

da indenização e os juros legais de 6% ao ano; (NOHARA, 2019, p. 344).    

 

Feitas as considerações sobre o conteúdo do Estatuto da Cidade no que permeia o IPTU, 

especificamente em relação à incidência da alíquota progressiva no tempo, merece ênfase que 

tal previsão não poderá apresentar-se no caso em concreto como confiscatória, conforme 

vedação expressa do art. 150, IV, da CF.  

Por conseguinte, conforme assinala Elizabeth Carrazza (2015, p. 199) e Harada (2012, 

p. 107), o uso reiterado do imóvel poderá ensejar a desapropriação para fins da reforma urbana, 

com prévia e justa indenização (art. 5º, XXIV) nunca o confisco.  
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Apenas para fechamento do ponto, Elizabeth Carrazza ao citar Roque Carrazza que 

corrobora com sua linha de entendimento (2013, p. 133 apud CARRAZZA, 2015, p. 200), exara 

que ambos concordam em relação à inconstitucionalidade formal do art. 7º do Estatuto da 

Cidade, pela justificativa de que matérias tributárias devem ser vinculadas à Lei Complementar, 

por força do art. 146 da CF. 

 

3.4 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO PAULO: ANÁLISE DAS ALÍQUOTAS E 

 REVERBERAÇÕES PRÁTICAS LEI N. 6.989/66 E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

 BEM COMO A LEI N. 15.234/2010  

 

As alíquotas progressivas de IPTU, no município de São Paulo, estão previstas na Lei 

nº 6.989/66 com a alteração da Lei nº 13.250/2001, além do anexo único do Decreto 

Regulamentador em vigor nº 59.579/2020.  

A regra vigente no município é a seguinte: há uma alíquota única de 1,0% para imóveis 

residenciais e de 1,5 % para imóveis não residenciais. A partir desses patamares de alíquotas, 

gradua-se a progressividade por meio de fatores de redução ou acréscimo em relação ao valor 

venal do imóvel. 

Vejamos, senão, os artigos 7º, 7º-A, 8º e 8º-A da legislação municipal:  

 

Art. 7º - O imposto calcula-se à razão de 1,0% sobre o valor venal do imóvel, 

para imóveis utilizados exclusiva ou predominantemente como 

residência.(Redação dada pela Lei nº 13.250/2001) 

Parágrafo único - Para os efeitos de enquadramento na alíquota estabelecida 

no "caput" deste artigo, bem como nas faixas de desconto ou acréscimo de 

alíquotas previstas no artigo 7º-A, considera-se de uso residencial a vaga de 

garagem não pertencente a estacionamento comercial, localizada em prédio 

utilizado exclusiva ou predominantemente como residência.(Incluído pela Lei 

nº 13.698/2003) 

Art. 7º- A - Ao valor do imposto, apurado na forma do artigo 7º, adiciona-se 

o desconto ou o acréscimo, calculados sobre a porção do valor venal do 

imóvel compreendida em cada uma das faixas de valor venal da tabela a 

seguir, sendo o total do desconto ou do acréscimo determinado pela soma dos 

valores apurados na conformidade deste artigo.(Redação dada pela Lei nº 

13.475/2002) 

Faixas de valor venal                                                  Desconto/Acréscimo 

até R$ 150.000,00                                                                    - 0,3% 

acima de R$ 150.000,00 até R$ 300.000,00                           - 0,1% 

acima de R$ 300.000,00 até R$ 600.000,00                          + 0,1% 

acima de R$ 600.000,00 até R$ 1.200.000,00                       + 0,3% 

acima de R$ 1.200.000,00                                                   + 0,5%. (Redação 

dada pela Lei nº 15.889/2013) 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13250-de-27-de-dezembro-de-2001
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13698-de-24-de-dezembro-de-2003
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13698-de-24-de-dezembro-de-2003
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13475-de-30-de-dezembro-de-2002
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13475-de-30-de-dezembro-de-2002
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-15889-de-05-de-novembro-de-2013
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Art. 8º - O imposto calcula-se à razão de 1,5% sobre o valor venal do imóvel, 

para imóveis construídos com utilização diversa da referida no artigo 

7º.(Redação dada pela Lei nº 13.250/2001) 

Art. 8º- A - Ao valor do imposto, apurado na forma do artigo 8º, adiciona-se 

o desconto ou o acréscimo, calculados sobre a porção do valor venal do 

imóvel compreendida em cada uma das faixas de valor venal da tabela a 

seguir, sendo o total do desconto ou do acréscimo determinado pela soma dos 

valores apurados na conformidade deste artigo.(Redação dada pela Lei nº 

13.475/2002) 

Faixas de valor venal                                            Desconto/Acréscimo 

até R$ 150.000,00                                                              - 0,4% 

acima de R$ 150.000,00 até R$ 300.000,00                       - 0,2% 

acima de R$ 300.000,00 até R$ 600.000,00                         0,0% 

acima de R$ 600.000,00 até R$ 1.200.000,00                     + 0,2% 

acima de R$ 1.200.000,00                                              + 0,4%.(Redação dada 

pela Lei nº 15.889/2013) (SÃO PAULO, 1966, grifos nossos).  

 

 Traçado as alíquotas progressivas fiscais em relação ao valor venal do imóvel, temos 

que ainda no Município de São Paulo a previsão de alíquotas progressivas extrafiscais conforme 

o art. 182, § 4º, da CF. A Lei nº 15.234/2010 traz em seu bojo os instrumentos para o 

cumprimento da função social da propriedade.  

 Em síntese, a partir do art. 2º ao art. 7º a legislação municipal elenca as formas que o 

contribuinte será notificado a fim de promover o adequado aproveitamento dos imóveis, 

observado os prazos elencados pelo Estatuto da Cidade. 

 Um ponto que merece ênfase na legislação municipal são as áreas da cidade de São 

Paulo que estão abrangidas pela possibilidade de aplicação da alíquota progressiva no tempo 

para fins de observância da função social da propriedade.  

 Nos termos do art. 11 da Lei nº 15.234/2010 e do art. 91 da Lei nº 16.050/2014 (Plano 

De Desenvolvimento Urbano e Plano Diretor Estratégico):  

 

Art. 11. Ficam estabelecidos inicialmente, para aplicação das regras 

estabelecidas por esta lei, os seguintes perímetros: (Redação dada pela Lei nº 

16.050/2014) 

I – das Zonas Especiais de Interesse Social 2, 3 e 5; (Redação dada pela Lei 

nº 16.050/2014) 

II – da Operação Urbana Centro; (Redação dada pela Lei nº 16.050/2014) 

III – áreas de influência dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana; 

(Redação dada pela Lei nº 16.050/2014) 

IV – das Operações Urbanas Consorciadas; (Redação dada pela Lei nº 

16.050/2014) 

V – das Subprefeituras da Sé e da Mooca; (Redação dada pela Lei nº 

16.050/2014) 

VI – das Macroáreas de Urbanização Consolidada e de Qualificação da 

Urbanização; (Redação dada pela Lei nº 16.050/2014) 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13250-de-27-de-dezembro-de-2001
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13475-de-30-de-dezembro-de-2002
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13475-de-30-de-dezembro-de-2002
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-15889-de-05-de-novembro-de-2013
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VII – da Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana, exclusivamente 

para glebas ou lotes com mais de 20.000m. (Redação dada pela Lei nº 

16.050/2014) (SÃO PAULO, 2010). 

 

 Apenas para adentramos na lógica estabelecida no âmbito do município de São Paulo, 

no primeiro grupo temos que são áreas destinadas predominantemente à moradia digna a 

população de baixa renda, com a provisão de construção de Habitações de Interesse Social, 

conforme disposto no art. 44 da Lei nº 16.050/2014. As áreas mencionadas na Lei nº 

15.234/2010 são as seguintes:  

 

Art. 44. [...] II – ZEIS 2 são áreas caracterizadas por glebas ou lotes não 

edificados ou subutilizados, adequados à urbanização e onde haja interesse 

público ou privado em produzir Empreendimentos de Habitação de Interesse 

Social; 

III – ZEIS 3 são áreas com ocorrência de imóveis ociosos, subutilizados, não 

utilizados, encortiçados ou deteriorados localizados em regiões dotadas de 

serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas, boa oferta de empregos, 

onde haja interesse público ou privado em promover Empreendimentos de 

Habitação de Interesse Social; V – ZEIS 5 são lotes ou conjunto de lotes, 

preferencialmente vazios ou subutilizados, situados em áreas dotadas de 

serviços,  equipamentos e infraestruturas urbanas, onde haja interesse privado 

em produzir empreendimentos habitacionais de mercado popular e de 

interesse social. (SÃO PAULO, 2014). 
 

Veja que com a especificação da primeira área abrangida inicialmente pela possibilidade 

de aplicação de alíquotas progressivas do IPTU no tempo (art. 182, §4º, II, da CF) conseguimos 

construir os contornos da lógica da política urbana e atuação urbanística na seara do município 

de São Paulo.  

A fim de atingir a função social da propriedade (art. 5º, inciso XXIII c/c com art. 182, 

§2º, da CF) a legislação municipal com observância do art. 182, §4º, II, da CF, prevê que caso 

um proprietário de um imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado em alguma das áreas 

destinadas à moradia digna da população de baixa renda após devidamente notificado para 

destinação da área conforme Estatuto da Cidade e assim não proceder, arcará com um alíquota 

progressiva no tempo com objetivo de justamente observar tal comando.  

Não é outro sentido que se apreende das lições de Juliana Wernek de Camargo na obra 

“O IPTU como instrumento de atuação urbanística”:  

 

Contudo, não se pode olvidar o papel de cada indivíduo nesse processo. Com 

efeito, cada indivíduo tem sua parcela de obrigação a cumprir na política de 

desenvolvimento urbano, atendendo os limites impostos pela legislação 

vigente e aos objetivos fundamentais de nossa organização democrática, e que 
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deve pautar sua atuação sempre de forma a não gerar situações de segregações 

e exclusão da população pobre, sob o discurso de exercício individual de um 

direito, seja ele qual for. Nesse contexto está o direito de propriedade, cujo 

exercício cumpre a função social, segunda a Constituição (§ 2º, art. 182), 

quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidades expressas 

no plano diretor. (CAMARGO, 2008, p. 95-96).  
 

A finalidade extrafiscal do IPTU fica evidente nessa hipótese: entende-se que em 

determinadas áreas municipais há interesses sociais que sobressaem ao interesse privado da 

propriedade, como o caso de áreas destinadas a moradia da população de baixa renda. Por 

conseguinte, delineado pormenorizadamente esse interesse social por meio pela Lei nº 

15.234/2010 e pelo Plano Diretor, Lei nº 16.050/2014, poderá a fiscalização impor ônus maior 

aqueles contribuintes que insistentemente não as observarem, por meio de alíquotas 

progressivas no tempo como demonstrado. 
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4 BASE DE CÁLCULO DO IPTU E VALOR VENAL: PREVISÃO LEGAL E 

PROBLEMÁTICA NO CONSENSO ENTRE O CÔMPUTO DA MUNICIPALIDADE 

E DOS CONTRIBUINTES  

 

Feitas todas as considerações no que permeia o IPTU, chegamos ao cerne do presente 

trabalho: sua base de cálculo. 

Como adiantado no item 2.4 e consoante leitura do art. 33 do CTN, a base de cálculo do 

IPTU é o valor venal do imóvel. Contudo, no próprio Código Tributário Municipal não há uma 

definição exata do que seria o valor venal, porquanto é uma matéria destinada a legislação 

ordinária competente de cada município.  

Nessa sistemática, em cada um dos 5.570 dos municípios brasileiros deverá existir lei 

ordinária definindo os critérios objetivos para apuração do valor do metro quadrado de uma 

determinada propriedade, seja ela construída ou não. Além do mais, nessa avaliação deverá ser 

levado em consideração sua localização, padrões de construção, suas características dentre 

outros fatores que possam influir em seu valor de mercado.  

No que permeia o Município de São Paulo, o valor venal do imóvel – base de cálculo 

do IPTU – está previsto na Lei nº 10.235/86, lei denominada de “Plantas Genéricas de Valores” 

(PGV), com suas alterações posteriores. Mencionada lei anexa seis tabelas contendo a listagem 

dos valores com base nos parâmetros lá estabelecidos. 

Com esse pano de fundo, a celeuma motivadora do presente trabalho adveio justamente 

da dificuldade em estipular a apuração da base de cálculo do IPTU: não raras vezes o 

contribuinte discorda do valor lançado pela fiscalização, ensejando discussões contenciosas 

administrativas e judiciais.  

Assim, convém reafirmar que, como a base de cálculo do IPTU está diretamente 

vinculada a sua alíquota em virtude da progressividade fiscal, caso exista grandes divergências 

no valor venal do imposto a alíquota incidente poderá ser majorada em menor ou maior grau, 

ou até, como vimos no município de São Paulo, poderá ser até reduzida.  

Por conseguinte, caso o valor venal do IPTU seja superior ao seu real valor de mercado 

violado estará o princípio da capacidade contributiva uma vez que a presunção de riqueza não 

corresponderá a capacidade econômica do proprietário e o onerará, desproporcionalmente e de 

forma desarrazoada, ao pagamento do IPTU.    

No item a seguir, por meio de exemplo prático, tal sistemática se aclarará. 
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4.1 ANÁLISE PRÁTICA 

 

Como exemplo, imaginemos um imóvel residencial localizada no Município de São 

Paulo, em que a Municipalidade avalia seu valor real de acordo com a PGV como sendo de 

R$1.000.000,00 (um milhão de reais), contudo, o contribuinte após um laudo pericial 

imobiliário apura que, em verdade, o valor do imóvel seria de R$600.000,000 (seiscentos mil 

reais).  

A diferença no valor do imposto será expressiva: no ato de lançamento do imposto, a 

Municipalidade irá aplicar a alíquota de 1,0% acrescida de 0,3%, nos termos do art. 7º-A da Lei 

nº 6.989/66. Assim, teremos um imposto de R$13.0000,00 (treze mil reais) a ser lançado pelo 

Município de São Paulo.  

Entretanto, no cálculo do contribuinte proprietário, tendo por valor venal o valor do 

imóvel de R$600.000,00, a alíquota de 1,0% será acrescida de 0,1%, conforme faixas previstas 

no mencionado art. 7º-A da Lei n. 6.986/66. Como consequência, o imposto será de R$ 6.600,00 

(seis mil e seiscentos reais).  

A diferença entre os cálculos será de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), uma 

redução de 49% do valor inicialmente apurado pelo Município de São Paulo. Se não houvesse 

a estipulação de alíquotas proporcionais aos valores dos imóveis, apenas hipoteticamente com 

intuito de sabermos o impacto do instituto no valor final do imposto, a alíquota única de 1,0% 

em bases de cálculo de R$ 1.000.000,000 (um milhão de reais) e R$ 600.000,00 (seiscentos mil 

reais) resultaria em valores finais de IPTU de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), uma diferença de R$4.000,00 (quatro mil reais), que representaria 40%.  

No exemplo, resta evidenciado como a base de cálculo é elementar no cômputo do 

IPTU, já que caso exista divergências entre o valor apurado entre o Município e o contribuinte 

exista ainda uma agravante: como as alíquotas são progressivas e no município de São Paulo 

somam ou são descontadas de uma alíquota única, as discrepâncias dos valores finais do 

imposto são acentuadas.  

Por assim ser, sem dúvidas, a fim de atingirmos os princípios constitucionais da 

isonomia tributária e da própria capacidade contributiva com forma de distinguirmos os 

contribuintes que estejam em situações diferentes, vale dizer: que possuem externamente 

maiores signos de riquezas dos que possuem menos, é de suma importância a delimitação da 
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base de cálculo do imposto já que tal valor impacta diretamente na alíquota incidente pela 

progressividade fiscal.  

Nesse ínterim, a lógica do nosso ordenamento jurídico e da lei municipal em estudo, um 

proprietário que possua um imóvel no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) poderá arcar 

com uma alíquota de 1,1% incidente sobre esse valor. Caso, por algum erro ou desatualização 

da PGV, a municipalidade lance IPTU com valor venal superior que atinja alíquota com 

acréscimo superior implicará em manifesta violação ao princípio da capacidade contributiva já 

que esse proprietário não possui signos externos de riquezas, a priori, a habilitá-lo a contribuir 

com um montante final de IPTU superior.  

 

4.2 VALOR VENAL CONCEBIDO COMO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL 

 

As discussões em torno do valor venal do IPTU estão abrangidas, em resumo, nos 

métodos utilizados pela municipalidade para chegar no valor venal do imóvel em comparativo 

com suas peculiaridades existentes no mundo fático que implicam em seu valor de mercado.  

Nesse ponto, há uma divergência de posicionamento dos doutrinadores até aqui 

mencionados: Elizabeth Carrazza (2015, p. 175). bem como Aliomar Baleeiro, alinham-se com 

a vasta maioria da jurisprudência sobre a matéria, qual seja: o valor venal do imóvel deve 

corresponder ao valor de mercado do imóvel, em outras palavras: deverá ser o mesmo valor se 

fosse colocado – em condições usuais - à venda e à vista no mercado.  

De outro lado, cumpre trazer o posicionamento de Kiyoshi Harada (2012, p. 160), ex- 

procurador chefe da Consultoria Jurídica do município de São Paulo, que sustenta existir um 

absurdo jurídico na aplicação como base de cálculo do IPTU de valores constantes de pesquisas 

de mercado.  

Segundo o autor, o que serve de fundamento para fins de apuração da base de cálculo 

do IPTU é a lei, ou seja, a aplicação da Planta Genérica de Valores (PGV), valendo-se, assim, 

do conceito legal do instituto e não do conceito doutrinário.  

Traçada tal divergência, diante de todo exposto, alinhamo-nos à primeira corrente, vez 

que não é possível conceber a ideia de que a aplicação de valores pré-definidos da PGV 

correspondam – como regra – sempre ao valor efetivo do imóvel.  

É patente que a legislação municipal é estática e não acompanha sempre as evoluções 

dos imóveis com todas as suas peculiaridades inerentes, bem como seus entornos, ou seja, fatos 

que reverberam no valor venal do imóvel.  
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Mais uma vez guiados pelas lições de Carrazza (2012, p. 179), temos que há dois 

interesses e princípios da tributação em conflito nesse impasse instaurado: da praticabilidade e 

da capacidade contributiva.  

Explica-se: de um lado está o município na conveniência administrativa de calcular 

genericamente o valor venal do imóvel conforme uma PGV e do outro está o contribuinte 

interessado em verificar que sua capacidade econômica está sendo apurada corretamente no 

caso em concreto.  

Assim sendo, a tese de Harada está afastada, já que no conflito principiológico demanda 

um sopesamento entre eles, um exame de proporcionalidade: caso constatado o valor 

desproporcional do valor do imóvel auferido pela PGV em comparativo com provas produzidas 

pelo contribuinte, que não raras vezes se perfazem na forma de laudos periciais, o órgão 

administrativo deverá acatá-lo bem como o magistrado, se o caso.  

Veja-se que, além de todo o exposto de necessidade da proporcionalidade entre os 

cálculos, ímpar é a atualização constante da PGV por parte dos Municípios a fim de chegar, 

dentro do possível, num valor venal muito próximo ao efetivo valor de mercado do imóvel, 

acompanhando suas modificações e as alterações de sua localização.  

Em última análise a atualização constante da PGV mesmo que não consiga mensurar 

todas as particularidades e detalhamentos de todos os imóveis estabelecidos na esfera 

municipal, acarretará a diminuição gradativa das demandas contenciosas com esse teor. 

Outrossim, implicará em exações mais equitativas pois equivalentes a capacidade contributiva 

dos proprietários.  

Aliás, há no Município de São Paulo dispositivo legal que prevê a atualização da PGV 

a cada novo mandato, é o art. 10 da Lei n. 15.044/2009 com a redação dada pela Lei nº 

15.889/2013:  

 

Art. 10. Fica o Poder Executivo obrigado a encaminhar, até 15 de outubro do 

exercício referente ao primeiro ano do respectivo mandato, ao Poder 

Legislativo, projeto de lei com proposta de atualização dos valores unitários 

de metro quadrado de construção e de terreno previstos na Lei nº 10.235, de 

16 de dezembro de 1986.”(Redação dada pela Lei nº 15.889/2013). (SÃO 

PAULO, 2009). 

 

Entretanto, claro, além da estipulação majorada de imóveis com base na PGV há casos 

– e não raros – que os imóveis são subavaliados, vale dizer: a PGV não consegue mensurar 

verdadeiramente o valor daquele determinado imóvel a que grandes empresas imobiliárias são 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-15889-de-05-de-novembro-de-2013/
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beneficiadas e o Fisco, entretanto, arrecada menos do que poderia se estivesse com um padrão 

de PGV alinhado com a prática de mercado.  

Nesse ponto, elementar é o estudo de Luís Maurício Martins Borges, economista 

graduado na Universidade Federal do Paraná, mestre e doutorando no Instituto de Economia da 

Universidade Estadual de Campinas em Desenvolvimento Econômico na linha espaço e meio 

ambiente, no artigo publicado em dezembro de 2018 na Revista Brasileira de Estudos Urbanos 

e Regionais, intitulado “Imposto sobre Propriedade: uma reflexão crítica do caso do Município 

de São Paulo e da Cidade de Nova Iorque”.  

No mencionado artigo, Borges faz um comparativo entre os métodos de arrecadação do 

imposto sobre a propriedade da terra urbana nos municípios de Nova Iorque, nos Estados 

Unidos e do Município de São Paulo, no Brasil. Lá pelas tantas, quando se depara com o método 

de aferição da base de cálculo do IPTU na cidade paulista, o autor exorta a dificuldade política 

e os interesses de grandes empresários do ramo imobiliário que obstam a atualização da PGV 

conforme determinação legal municipal.  

Adianta-se que o entrave gira em torno, nas entrelinhas, no temor que as sociedades 

empresárias e grandes corporações imobiliárias possuem de majorar - com a atualização em 

cada mandato - o IPTU dos imóveis que lhe são pertencentes.  

Merece destacar o quanto segue do mencionado artigo:   

 

Além disso, a Lei municipal n. 15.044/2009 estipulou a obrigatoriedade de o 

Poder Executivo encaminhar, ao Poder Legislativo, projeto de lei com 

proposta de atualização dos valores dos preços unitários do metro quadrado 

da construção e do terreno, a ser realizada a cada mandato. Isso, que deveria 

ter sido realizado em 2013, tardaria devido à dificuldade de transparência, 

debate e negociação do reajuste. Sem isso, por conta da tradição histórica de 

influência política de poucos grupos sobre o Estado, mesmo após a 

promulgação da lei que regula o reajuste sistemático dos  preços dos imóveis, 

a revisão da PGV provocaria enorme alvoroço no meio midiático. Na justiça 

comum, as entidades (patronais e de proprietários) saíram em defesa dos 

direitos dos consumidores e da “razoabilidade” do reajuste do imposto, o que 

acabou por se mostrar além de razoável, legal e legítimo no âmbito dos três 

poderes do Estado em 2015. O reajuste dos preços da Planta Genérica de 

Valores (PGV), que embasa o Valor Venal do Imóvel (VVI) para a cobrança 

do IPTU, que passa por meio da aprovação da Câmara de Vereadores, provoca 

grande alvoroço, inclusive com disputas no âmbito da justiça comum. Nesses 

momentos, evidenciam-se quais são as entidades interessadas, especialmente 

na redução do imposto. A defesa contrária à contribuição do tributo encobre 

os interesses de grandes proprietários, que não querem revelar tanto os preços 

subavaliados como a respectiva subcontribuição à arrecadação do fisco 

municipal e, como se observa no dia a dia da cidade, faz falta ao incompleto 

sistema de equipamentos públicas e sociais do MSP. (BORGES, 2018, p. 14) 
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 E arremata o mencionado autor:  

 

Na visão dessas entidades e seus representantes, com relação à lei municipal 

de revisão do imposto, “Não é possível aceitar esse reajuste desproporcional”, 

afirmou o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, pois “ainda que fosse razoável o 

aumento do valor dos imóveis, a renda do cidadão não subiu na mesma 

proporção” (FIESP-Notícias, 16/01/2014). No entanto, enquanto os preços 

subiram, e alguns proprietários ganharam fortunas, muitos outros cidadãos 

sofreram as consequências da dificuldade de aluguel, de compra do imóvel e 

de moradia cada vez mais distante, mesmo com amplos estoques existentes de 

imóveis construídos e terra para a construção nas áreas centrais. Por isso, “é 

desanimador que uma iniciativa tão patrimonialista como a ação contra o 

IPTU paulistano tenha vindo justamente da representação de classe dos 

industriais da maior economia estadual brasileira” (GGN, 18/12/2014).  

(BORGES, 2018, p. 15). 

 

Nessa senda, como muito bem pontuado pelo autor, traz à tona que a gestão da 

atualização da PGV com cômputo para a base de cálculo do IPTU, além de influir diretamente 

no princípio da capacidade contributiva, engloba outros interesses essencialmente patrimoniais 

de empresários e associações.  

Corrobora com esse entendimento também, o estudo realizado por Pedro Humberto 

Bruno de Carvalho Júnior, técnico de planejamento e pesquisa da diretoria de estudos regionais 

e urbanos (Dirur/IPEA) produzido como texto para discussão nº 1417 ao IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada), no ano de 2009, intitulado Aspectos Distributivos do IPTU e 

do Patrimônio Imobiliário das Famílias Brasileiras.  

 O autor, ao analisar a questão da aplicabilidade da progressividade do IPTU no 

patrimônio imobiliário das famílias por meio de estudo aplicado com bases em índices do IBGE, 

constata que apesar das alíquotas serem progressivas de acordo com o valor venal do imóvel a 

carga tributária mostra-se regressiva em relação ao universo dos pagantes do imposto.  

Isso se deve, discorre o autor, principalmente pelo fato de que há distorções 

administrativas no sistema avaliatório dos imóveis que são essencialmente defasadas e que não 

acompanham o dinamismo do mercado imobiliário sendo este, arrematado, o verdadeiro desafio 

da tributação sobre a propriedade no mundo inteiro.  

À propósito, se transcreve o trecho abaixo das considerações do citado Técnico de 

Planejamento:  

 

O que acontece na maior parte dos municípios brasileiros são sistemas 

avaliatórios antigos e desatualizados que não refletem o dinamismo do 
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mercado imobiliário do município. O instrumento em que o município estipula 

o valor do metro quadrado do terreno por face de quadra, zona fiscal ou 

qualquer outra divisão urbana que se possa estabelecer para determinar o valor 

de mercado do solo urbano chama-se Planta Genérica de Valores (PGV). A 

PGV deve ser elaborada pela administração municipal e como projeto de lei 

ser aprovado pela Câmara de Vereadores, que pode alterá-lo ou revogá-lo. O 

fato de um trabalho técnico ter que passar por processo político aumenta a 

chance de tornar as PGVs no Brasil excessivamente defasadas. Isso se justifica 

porque o poder político municipal está sujeito à maior pressão política por 

parte da sociedade local e de grupos de interesse organizados e o IPTU é um 

imposto direto e altamente visível, sendo objeto de mais antipatia pelos 

contribuintes, se comparado aos impostos sobre consumo. (CARVALHO 

JÚNIOR, 2009, p. 21).  

 

  Com efeito, diante do quanto expusemos, não se olvida que a disputa dos interesses 

privados em choque com a política arrecadatória do município, objeto do capítulo subsequente, 

impacta diretamente na arrecadação municipal e nas políticas públicas urbanas da cidade, como 

forma de acesso à moradia e de descentralização econômica.  

 De fato, há desafios a serem enfrentados tanto quanto à burocracia interna e prática de 

se atualizar a PGV como desafios externos substancialmente arraigados historicamente aos 

interesses privados de grandes corporações, que visam sempre uma maior concentração de 

rendas em contrapartida às políticas públicas que pretendem cumprir o princípio da capacidade 

contributiva como forma de não onerar desproporcionalidade os que possuem menores signos 

de riqueza, é dizer: os mais pobres.  

 

4.3 POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJSP 

 

Sobremaneira a celeuma é enfrentada no Tribunal de Justiça de São Paulo. Abaixo 

colaciona alguns desses julgados originários de diversos municípios do Estado, dentre eles o 

Município de São Paulo com grifos não originais:  

 

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Exercícios de 2010, 2011 e 

2012 – Base de cálculo que não considera a correta dimensão do imóvel nem 

o seu valor de mercado - Prevalência do quantum apurado no laudo 

pericial - Falhas verificadas desde o lançamento - Impossibilidade de 

substituição do título - STJ, Súmula 392 – Sentença reformada. Provido o 

recurso do autor e prejudicado o recurso da Municipalidade. [...] Com efeito, 

a prova técnica apurou que o valor venal conferido pela Municipalidade 

extrapola os valores de mercado, o que evidencia falta de critério técnico 

para aferição de tais valores, bem como, a incorreção da área construída, 

de maneira a prevalecer o laudo pericial porque calcado em critérios 

técnico e objetivo para a fixação da base de cálculo. Aliás, não se trata de 
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simples erro material ou formal que possa ser corrigido, mas de falha insanável 

desde o lançamento e que desautoriza a substituição ou emenda do título na 

fase judicial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...].   

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0030066-81.2012.8.26.0053; Relator 

(a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito 

Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda 

Pública; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020). 

 

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de repetição de indébito – IPTU dos exercícios 

de 2015 a 2019 - Município de Jacareí – Laudo pericial (prova emprestada 

dos autos de ação declaratória) que concluiu pela significativa discrepância 

entre os valores venais atribuídos aos imóveis do contribuinte pelo Fisco 

e os efetivos valores de mercado – Cabimento da revisão dos lançamentos - 

Autor que faz jus à repetição de indébito dos valores comprovadamente pagos 

a maior, apurados em liquidação de sentença - Sentença de procedência 

mantida – Recurso não provido. [...] Nota-se que o laudo pericial produzido 

nos autos da ação declaratória nº 1004655-10.2014.8.26.0292, em que 

figuravam as mesmas partes, abrangeu os imóveis objetos da presente 

demanda (fls. 57/114), obedeceu aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, podendo ser perfeitamente utilizado nos presentes autos. No caso, 

após minuciosa e específica análise pelo expert, considerando as áreas 

construídas e alterações de construção, o padrão de benfeitorias, o fator 

de depreciação e a condição de conservação, foi constatado que os valores 

venais dos imóveis de propriedade do contribuinte, em relação aos anos 

de 2014 a 2018, eram consideravelmente superiores aos valores de 

mercado imobiliário (fls. 93/94 e 110/114).   

(TJSP; Apelação Cível 1005053-78.2019.8.26.0292; Relator (a): Raul De 

Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara 

da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/03/2021; Data de Registro: 

22/03/2021) 

 

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - IPTU – Lançamentos realizados 

com base na Planta Genérica de Valores do Município - Laudo pericial que 

se encarregou de demonstrar a incompatibilidade entre o valor de mercado 

dos lotes tributados e a base de cálculo utilizada – Equívoco nos 

lançamentos constatado – Revisão que se impõe - Manutenção da r. sentença 

de primeiro grau – Recurso desprovido. [...] Analisando-se os autos, verifica-

se que ficou comprovado, através de prova pericial (fls. 218/425), que o valor 

venal utilizado como base de cálculo para o lançamento do IPTU ficou 

acima do valor de mercado dos lotes tributados. Mesmo considerando-se 

que o valor venal utilizado para os lançamentos tributários foi 

identificado por uma Comissão de Valores Imobiliários Municipais, que, 

por sua vez, o submeteu à aprovação do Executivo, e posteriormente à 

análise da Câmara Municipal, a Planta Genérica de Valores adotada pela 

Municipalidade não pode prevalecer, pois utiliza base de cálculo que não 

corresponde à realidade imobiliária. 

(TJSP; Apelação Cível 1009547-67.2017.8.26.0320; Relator (a): Wanderley 

José Federighi; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de 

Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de 

Registro: 02/09/2020). 

 

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO – 

IPTU – Exercício de 2017 - Insurgência da Municipalidade contra a 
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determinação de anulação dos lançamentos fiscais referentes ao exercício de 

2017 – Descabimento – Laudo pericial que se encarregou de demonstrar 

a incompatibilidade entre o valor de mercado do imóvel tributado e a base 

de cálculo utilizada - Equívoco no lançamento constatado - Manutenção da 

r. sentença – Recurso desprovido.   

“Assim, o laudo pericial foi duas vezes complementado e todos os pontos em 

aberto foram explicados pela perita, não havendo qualquer dúvida relativa aos 

fatos, portanto, o valor que servirá de base de cálculo para o IPTU será 

R$6.434.194,28” (fls. 771/773). Como é sabido, não se admite que o valor 

tomado como base de cálculo do IPTU ultrapasse o valor de mercado do 

imóvel, haja vista que o Código Tributário, como lei complementar ou como 

norma geral, estabelece como limite máximo da base de cálculo do imposto o 

valor venal do imóvel. [...]  

Sem maiores delongas, portanto, ponderando-se que o valor apurado pela 

“expert” afigurou-se aquém daquele levado em consideração pela 

Municipalidade para o lançamento realizado, impõe-se a manutenção da r. 

sentença de primeiro grau [...]  

(TJSP;  Apelação Cível 1000631-48.2017.8.26.0157; Relator (a): Wanderley 

José Federighi; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de 

Cubatão - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 

23/09/2020). 

 

APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução - IPTU do exercício de 2002 - 

Alegação de valor venal acima do valor de mercado do imóvel e acima dos 

índices de inflação - De acordo com a prova pericial, observa-se que o valor 

venal atribuído pela Municipalidade não reflete o valor de mercado - 

Insubsistência da impugnação da Municipalidade ao laudo pericial. 2) 

Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para 11% do valor 

atualizado da causa (R$ 3.411,64 em maio de 2008) - Inteligência do § 11 do 

Art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.   

(TJSP; Apelação Cível 0010796-89.2008.8.26.0157; Relator (a): Eutálio 

Porto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - SAF 

- Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 16/01/2020; Data de Registro: 

16/01/2020). 

 

APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercício de 2011 – 

Pretensão à redução do IPTU. Laudo Pericial que considerou exorbitante o 

valor venal, pois em desacordo com os critérios estabelecidos pela 

Municipalidade. Sentença reformada. Recurso provido. [...]  

Portanto, pelo aproveitamento do laudo pericial, para expurgar o valor 

excedente ao apontado na inicial, para anular em parte o lançamento de IPTU 

do ano de 2011, relativo ao imóvel de propriedade da embargante, devendo o 

tributo ser recalculado com base no valor apurado pela perita judicial. 

(TJSP;  Apelação Cível 0027424-76.2012.8.26.0590; Relator (a): Burza Neto; 

Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara 

da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 

06/08/2019). 

 

IPTU - VALOR VENAL - EXERCÍCIO DE 2002 - REVISÃO - 

CONSTATADA, POR MEIO DE PERÍCIA, A COBRANÇA DE 

VALOR SUPERIOR AO DE MERCADO - AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO POR PARTE DA MUNICIPALIDADE PREVALÊNCIA 

DOS VALORES APONTADOS NO LAUDO PERICIAL - SENTENÇA 
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MANTIDA. Reexame necessário improvido.   

Tal alegação foi efetivamente constatada pelo laudo de fls. 310/428, sendo 

certo que o Sr. Perito, embasado em sólidos argumentos, concluiu que todos 

os imóveis descritos na inicial, tiveram os respectivos valores venais 

majorados muito acima dos de mercado, conforme tabela comparativa entre 

o valor de mercado e o valor venal lançado (fls. 349/352). 

(TJSP;  Apelação Cível 0232098-45.2009.8.26.0000; Relator (a): Francisco 

Olavo; Órgão Julgador: N/A; Foro de Cubatão - 3.VARA CIVEL; Data do 

Julgamento: 29/07/2010; Data de Registro: 10/08/2010). 

 

Como se pode observar, na vasta maioria dos casos se constatado por meio de laudo 

pericial produzido pelo contribuinte que o valor venal estipulado de acordo com a PGV for 

superior ao valor efetivo de mercado do imóvel, é acolhido o primeiro diante dos métodos 

objetivos e concretos que perfazem seu cálculo.  

Como seria de se imaginar, as disputas englobam situações em que o contribuinte refaz 

a avaliação da base de cálculo e percebe que o valor que lhe está sendo exigido é superior ao 

valor considerado pelo laudo, tido como o real valor de mercado por suas especificidades.  

 Do contrário, se verificado pelo contribuinte que o valor da base de cálculo lançada 

conforme a PGV é aquém ao valor de mercado não há entraves significativos instaurados já que 

não haveria interesse em discutir numerário que lhe favorece.  
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5 POLÍTICA ARRECADATÓRIA E EXTRAFISCALIDADE DO IPTU NO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  

 

Após todas as considerações exaradas no presente trabalho, não poderíamos deixar de 

tecer algumas ponderações acerca da política arrecadatória e a extrafiscalidade no Município 

de São Paulo bem como a forma que o cálculo do IPTU possui alicerces no princípio da 

capacidade contributiva, na função social da propriedade e, por conseguinte, na progressividade 

das exações.  

A política arrecadatória e a extrafiscalidade do IPTU estão, pois, intimamente ligadas 

às finalidades fiscais e extrafiscais do imposto, respectivamente. Por assim ser, além do caráter 

meramente arrecadatório, na instituição do IPTU como intuito de abastecimento dos cofres 

públicos sem vinculação da receita a qualquer atuação estatal ou despesa (art. 145, I, da CF), 

há o caráter não arrecadatório do imposto, vale dizer, a extrafiscalidade.  

Como já adentramos no assunto, no IPTU a política arrecadatória está vinculada 

diretamente ao princípio da capacidade contributiva, que leva em consideração o valor venal 

dos imóveis e, conforme sublinhamos, nesse ponto emerge as grandes dificuldades que 

envolvem a avaliação dos imóveis pela PGV (SÃO PAULO, 1986).   

Já em relação a extrafiscalidade, visando o interesse público e social interfere-se na 

órbita privada para estimular ou desestimular determinadas condutas dos contribuintes. Nesse 

passo, no que se refere o IPTU, que pode ser progressivo de acordo a localização e uso do 

imóvel (§1º do art. 156 da CF) bem como progressivo no tempo (inciso II do § 4º do art. 182 

da CF), poderá ser utilizado como instrumento de planejamento urbano e também como 

instrumentalização da função social da propriedade.   

Apenas para remetermos esse ponto, bem exara Juliana Wernek de Camargo:  

 

Em se tratando de tributação extrafiscal, o tributo não é instituído de modo a 

subtrair do sujeito tributado parcela de sua riqueza de modo a subtrair  do 

sujeito tributado parcela de sua riqueza para custeio  das despesas públicas na 

medida de sua capacidade, mas é instituído com o objetivo de obter do 

contribuinte, pessoa física ou jurídica, determinado comportamento tido por 

desejável para a realização de certa utilidade, como por exemplo, no caso do 

IPTU, a utilização do imóvel consentâneo ao ordenamento da cidade, ou com 

vistas à promoção da cultura ou do patrimônio histórico, ou à proteção do meio 

ambiente. Nesse sentido, muito mais que abastecer os cofres públicos, a 

Administração pretende que certo comportamento seja adotado, sob pena de 

tributação mais rigorosa ou “pesada”. (CAMARGO, 2008, p. 115-116). 
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Nesse particular, o Plano Diretor Municipal possui condão de materializar o 

cumprimento da função social da propriedade, sendo possível, com seu descumprimento e após 

notificação do munícipe, estipular alíquotas progressivas no tempo como maneira de 

constrangimento monetário incitando o contribuinte a sua observância.  

No Município de São Paulo, o Estatuto da Cidade é regido pela Lei Municipal nº 

16.040/14, que permite o Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória (PEUC) e IPTU 

progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos para imóveis que não estão 

consoantes com a função social do imóvel, vale dizer: não edificam seus terrenos ou o 

subutilizam. 

Na seara paulistana, conforme informações obtidas no site da Prefeitura, há um empenho 

considerável em mapear os imóveis ociosos nos bancos municipais e orientar os seus 

respectivos proprietários para observarem o Plano Diretor e a Lei Municipal.  

Nesse sentido, anualmente é disponibilizada uma listagem dos imóveis que foram 

notificados em virtude do descumprimento da função social da propriedade, a partir da análise 

dos bancos e vistorias in loco.  

Inclusive, há no site da Prefeitura Municipal tabela atualizada ano a ano com os imóveis 

notificados para apresentarem projetos de edificação bem como sua consecução. Caso persista 

o descumprimento, são listados os imóveis em que houve a aplicação das alíquotas progressivas 

no tempo, nos termos do inciso II, do § 4º, do art. 182 da CF.  

Destacamos que dos cerca dos 1.400 imóveis mapeados e notificados, com base nos 

dados atualizados pelo município em 31/03/2021, apenas 16 imóveis, após a primeira aplicação 

na alíquota progressiva – variável entre o ano de 2016 até 2020 - permanecem a descumprir a 

ordem de construção do imóvel.  

Outrossim, cumpre sinalizar que nenhum desses imóveis listados houve efetivamente a 

desapropriação mediante pagamento em títulos da dívida pública o que demonstra, em última 

análise, que as notificações para apresentação dos projetos de edificação e uso além da 

progressividade no tempo vem surtindo efeitos nos últimos anos no âmbito paulistano. 

Merece também enfatizar, nessa linha de raciocínio desenvolvida da implementação 

positiva do Município de São Paulo do instituto, o estudo realizado por Felipe Chiarelo de 

Souza Pinto, Larissa Dias Puertas dos Santos e Jaqueline Pereira Justino Rocha, no artigo 

publicado em 2019, na Revista de Direito Público, intitulado como “O IPTU Progressivo Como 

Instrumento de Política Urbana: Análise dos Dados Elaborados no Município de São Paulo”.  
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 Após fazerem as avaliações da listagem dos imóveis, com base nos exercícios de 2015 

e 2016, concluem os autores:  

 

O Município de São Paulo foi um dos primeiros municípios que desenvolveu 

uma estrutura viável que busca concretizar um planejamento urbano. 

Verificou-se, ainda, que a mera notificação já surtiu efeitos positivos e que o 

número de imóveis que ingressaram no IPTU progressivo é relativamente 

baixo. O Município de São Paulo foi um dos primeiros municípios que 

desenvolveu uma estrutura viável que busca concretizar um planejamento 

urbano. Verificou-se, ainda, que a mera notificação já surtiu efeitos positivos 

e que o número de imóveis que ingressaram no IPTU progressivo é 

relativamente baixo. (PINTO; SANTOS; ROCHA, 2019, p. 24). 

 

Pelo exposto, no cenário delineado do Município de São Paulo há grande avanço no 

mapeamento dos contribuintes que não se curvam ao Plano Diretor pelo monitoramento de 

perto como forma de - com o aumento gradativo no tempo da alíquota do IPTU - compeli-los a 

cumprirem a função social da propriedade com a construção dos imóveis, sob pena da 

desapropriação mediante pagamento em títulos da dívida pública. 

Portanto, temos que as grandes discussões práticas do IPTU no município paulista estão 

concentradas na sua função arrecadatória, em outras palavras, vinculada ao princípio da 

capacidade contributiva que se perfaz na graduação das alíquotas conforme a base de cálculo 

do imposto objeto do presente estudo, sem descartar outros entraves em torno da função fiscal 

do imposto.  

É claro que divergências na aplicação do Plano Diretor Estratégico são passíveis de 

serem discutidas e enfrentadas na seara administrativa, por meio de apresentação de 

impugnação pelo proprietário do imóvel notificado pelo descumprimento de sua função social, 

por exemplo, e até mesmo repercutirem no judiciário com a questão da confiscatoriedade das 

alíquotas progressivas no tempo bem como a desapropriação mediante pagamento com títulos 

da dívida pública.  

Entretanto, decerto que a questão das avaliações imobiliárias para fins de base de cálculo 

do IPTU possui mais repercussão na vida dos contribuintes, e consequente número de 

precedentes no Tribunal de Justiça de São Paulo, vez que a PGV não raras vezes não consegue 

acompanhar o dinamismo do mercado imobiliário. 

 Merece reiterar a esse respeito que a PGV paulistana é regida por critérios fixados desde 

o ano de 1986 (Lei nº 10.235/86), com atualizações – em regra anuais - dos valores do metro 

quadrado da construção e do terreno realizadas por meio de Decretos do Executivo. Contudo, 
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tal método não raras vezes estipula percentuais de atualização que não correspondem aos 

avanços do mercado imobiliário, divergindo, ao fim, do valor de mercado do imóvel naquele 

exercício.  

Como destacamos, a defasagem nas avaliações imobiliárias é de suma importância, pois 

impacta no princípio da capacidade contributiva porquanto a progressividade fiscal consagrada 

no § 1º do art. 145 da CF perfaz-se a partir dela.  

 

  



55 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, é possível concluir que as defasagens imobiliárias avaliadas pela PGV no 

Município de São Paulo, para fins do cômputo da base de cálculo do IPTU, impactam 

sobremaneira no princípio da capacidade contributiva constitucionalmente prevista no 145, § 

1º, e concretamente na progressividade fiscal do §1º, inciso I, do art. 156 da CF.  

Fica evidente tal relação uma vez que a lógica da progressividade fiscal do Imposto 

Predial Territorial Urbano na cidade paulista se dá a partir de acréscimos e decréscimos na 

alíquota aplicável de acordo com o valor do imóvel. Com isso, caso o valor do imóvel 

computado pela PGV tenha qualquer distorção em relação ao valor do imóvel se colocado à 

venda nas condições usuais do mercado, o contribuinte será onerado a partir de uma base de 

cálculo que não espelhará devidamente seus signos de riqueza e, ademais a depender do caso, 

deverá arcar com uma alíquota progressiva de acordo com uma faixa de valor de imóvel não 

factível, implicando em um imposto regressivo e não progressivo.  

Nessa senda, para fins de exações mais equânimes de IPTU que consagrem efetivamente 

a progressividade fiscal e a capacidade contributiva, é preciso que as avaliações imobiliárias 

acompanhem os avanços e as oscilações do mercado.  

Para consecução desse objetivo de forma concreta, mister se dá a periodicidade das 

avaliações imobiliárias que devem primar pela tecnicidade e, dentro do possível, serem 

compatíveis com as peculiaridades de cada imóvel analisado e considerarem o dinamismo da 

lógica do mercado imobiliário.  

Não se descarta também a possibilidade de por meio de Lei Federal ser consolidado 

parâmetros avaliativos além da estipulação de uma periodicidade mínima de reavaliação e 

reajustes nos imóveis tributados a serem observados por todos os municípios do país.  

Restou demonstrado, de outro lado, que existe uma pressão política para que as 

mudanças nos parâmetros avaliatórios não atinjam grandes corporações atuantes no mercado 

imobiliário que se beneficiam de avaliações deficitárias existindo, sobretudo, um choque entre 

os interesses públicos e privados.  

Como não se podia fechar os olhos - ainda que não fosse o objeto precípuo do presente 

estudo - foi salientada a questão pertinente a política extrafiscal do imposto na cidade de São 

Paulo como forma de consecução da função social da propriedade. Nesse sentido, demonstrou-

se a elementar política municipal de mapeamentos “in loco” e do acompanhamento anual dos 
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imóveis que não observam o Plano Diretor Estratégico como forma de consecução da 

extrafiscalidade do IPTU. 

Retornando ao tema central, decerto as avaliações imobiliárias alicerçadas em uma PGV 

o mais alinhada possível ao valor efetivo do imóvel conduzirá a lançamentos do IPTU mais 

isonômicos que impactarão diretamente na redução das lides contenciosas administrativas e 

judiciais sobre o tema.  

Feitas essas considerações, chama-se atenção à questão posta que aqui não se dá por 

vencida, com o objetivo principal de abertura do debate sobre os desafios a serem ainda 

enfrentados para construção de alternativas aos entraves em se estabelecer métodos mais 

satisfativos avaliatórios, visando a consagração do princípio da capacidade contributiva e da 

isonomia tributária e, por derradeiro, lançamentos de IPTU mais justos e equânimes.  
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