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RESUMO 

A descrição do sistema tributário é potencializada com a adoção do modelo 

teórico da regra-matriz de incidência, que estabelece a estrutura lógica das 

normas que regulam a incidência tributária, decompondo-as em cinco 

critérios: material, temporal, espacial, quantitativo e pessoal. O presente 

estudo tem por objetivo a determinação dos critérios da regra-matriz de 

incidência do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. O 

primeiro capítulo firma os pressupostos teóricos. O segundo e o terceiro 

capítulo voltam-se a determinação dos critérios da regra-matriz de incidência 

tributária do IPTU. E no quarto capítulo analisa a progressividade das 

alíquotas do IPTU. 

 

 

Palavras-chave: IPTU. Propriedade urbana. Regra-matriz de incidência. 

Progressividade. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The description of the tax system is potentized by the adoption of the matrix-

rule model, which establishes the logical structure of norms that regulate the 

tax incidence, decomposing them on five criteria: material, spatial, temporal, 

quantitative and personal. This study aims at determining the criteria of the 

Municipal Real Estate Tax. The first chapter settles the theoretical 

assumptions. The second and the third chapters are dedicated to determine 

the criteria of the matrix-rule model of IPTU. And in the fourth chapter analyzes 

the progressiveness of the percentage. 

 

Keywords: IPTU. Municipal Real Estate. Matriz-rule model. Progressiveness. 
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INTRODUÇÃO 

 

No exercício da competência tributária impositiva, na interpretação e 

aplicação do Direito, é ponto de partida obrigatório a observância das normas 

constitucionais. A Constituição Federal não cria efetivamente tributos, mas outorga 

competência tributária para as pessoas políticas, ou seja, confere aos entes políticos 

a aptidão para criar, modificar e extinguir os tributos por meio de lei em sentido 

estrito. A competência para instituição do Imposto sobre Propriedade Predial e 

Territorial Urbana – IPTU é dos Municípios e do Distrito Federal, de acordo com o 

art. 156, I, da CF. 

Este estudo volta-se à construção da regra-matriz de incidência 

possível do IPTU como importante instrumento de análise analítica deste imposto, 

cotejando seus critérios material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo. A 

utilização do termo “possível” se dá em virtude de que são interpretadas as 

disposições constitucionais e as do Código Tributário Nacional, e não as leis 

ordinárias de cada um dos Municípios que compõem a Federação brasileira. 

A Constituição Federal, em matéria tributária, traz as materialidades 

possíveis de integrar o critério material da regra-matriz de incidência tributária dos 

tributos. A materialidade eleita pela Constituição para o IPTU é a “propriedade 

predial e territorial urbana” (art. 156, I, da CF).  

Assim, qual a delimitação do conceito constitucional de propriedade 

imobiliária para fins de incidência do IPTU? A posse, o domínio útil, a enfiteuse e o 

direito de superfície compõem a materialidade do IPTU? Se o IPTU incide sobre a 

circunstância de um sujeito ser proprietário de imóvel predial e territorial urbano, qual 

a base de cálculo correta, apta a medir o valor da propriedade imobiliária para fins 

de cobrança do imposto? E a Planta Genérica de Valores do Município que veicula o 

valor venal: deve ser prevista em lei? E sua atualização monetária: deve ser por lei 

ou por decreto? 

Esses são alguns pontos relacionados ao IPTU, dentre outros, que 

pretendemos equacionar ao construir os critérios da regra-matriz de incidência, nos 

Capítulos II e III. 
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Necessário se faz tratar do conflito normativo de incidência entre IPTU 

e ITR, delimitando, por conseguinte, os conceitos de “propriedade urbana” e 

“propriedade rural”. Nesse percurso, assumem grande relevância as normas gerais 

de direito tributário, veiculadas por leis complementares editadas pela União, de 

caráter nacional (o Código Tributário Nacional e Decreto-Lei 57/1966). O passo 

seguinte consistirá em, fazendo uso da legislação nacional em vigor, colocar em 

foco os caracteres imprescindíveis para a identificação de um imóvel urbano e de 

um imóvel rural.  

Há dois tipos de progressividade no direito brasileiro: a progressividade 

fiscal, determinada em função da capacidade econômica do contribuinte, ou seja, 

quanto maior a base tributável, maior a alíquota, e a progressividade extrafiscal, que 

implica a variação de alíquotas com a finalidade de modulação de condutas 

econômicas ou sociais, visando a objetivos outros que não apenas arrecadatórios.  

Como bem aponta Elizabeth Nazar Carrazza, para o IPTU temos: 1) a 

progressividade fiscal, decorrente da aplicação do princípio da capacidade 

contributiva, prevista no artigo 156, § 1º, I, da CF (com redação da EC 29/2000); 2) a 

progressividade extrafiscal, assecuratória da função social da propriedade urbana, 

prevista no art. 156, § 1º, II, da CF (com redação da Emenda Constitucional 

29/2000), e; 3) a progressividade de natureza ordinatória e coercitiva, prevista no art. 

182, § 4º, da CF.  

A temática da progressividade do IPTU será analisada no Capítulo IV. 
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1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1.1 Conhecimento, realidade e sistema de referência 

 

Como premissas metodológicas, adotamos que o Direito é objeto 

cultural, produzido pelo homem para disciplinar condutas intersubjetivas 1 , 

canalizando-as em direção a certos valores2 que a sociedade deseja ver realizados.  

É texto e tudo aquilo que denominamos “realidade” é o resultado da construção pelo 

homem por meio da linguagem3. O homem é a figura central da construção dessa 

realidade, e o faz por meio do uso da linguagem e a partir da “consciência” em face 

dos dados do “mundo da vida”, que são unos, irrepetíveis e infinitos em seus 

aspectos. 

Por “homem”, queremos dizer o intérprete, que não extrai o sentido dos 

textos, mas sim os constrói, combinando-os com os valores que compõem a sua 

própria ideologia. 

Por “consciência”, entendemos a atividade de avaliação e reflexão 

sobre os dados do mundo exterior, relacionando-os com conhecimentos 

preexistentes e atribuindo-lhes valor. 

A consciência é dotada de três facetas: o ato de consciência, a forma 

resultado do ato de consciência e o conteúdo do ato de consciência. Não nos 

esqueçamos de que a “consciência” é dotada da “intencionalidade”. 

Dessa forma, a “intencionalidade” atrelada à forma representa o poder 

de análise, síntese e representação dos significados dados ao mundo pelo homem 

(intérprete). 

                                                           
1
 A região material é apenas a conduta possível. 

2
 Sobre o valor inerente aos objetos culturais: “A ideia do valor a que pretendemos ter acesso vai se 

formando, lentamente, em nosso espírito, até atingir o nível que a intuição emocional recomendar.” 
(CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 
2015. p. 179-180). 
3
 “Se é poeta aquele que cria a língua, para a linguagem do direito o poeta é o legislador, de quem 

promana a prescritividade de seu discurso.” (HARET, Florence; CARNEIRO, Jerson (coord.). Vilém 
Flusser e juristas. São Paulo: Noeses, 2009. p. 75). 
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O conhecimento ocorre por meio de quaisquer modalidades de 

“consciência”, tendo como ápice a emissão de “juízos de valor” pelo intérprete sobre 

o objeto em análise.  

O conhecimento possui três elementos: o sujeito que conhece o objeto, 

a representação do objeto e o objeto representado.  

Importante salientar que o objeto que se quer conhecer é diferente do 

objeto no mundo concreto (a coisa em si); o que apreendemos enquanto intérpretes 

é o conteúdo da forma.  

O conhecimento científico demarca o objeto, tem linguagem especial, 

ou seja, linguagem apta a descrever aquele objeto (linguagem artificial). Não há a 

utilização de recursos de interpretação históricos, políticos, sociológicos ou 

econômicos para explicar o Direito. O papel da Ciência é delimitar o objeto para 

conhecimento. Conhecer um objeto é reduzir suas complexidades para se chegar ao 

essencial. 

Não existe conhecimento sem sistema de referência, que estabelece a 

relação do objeto com outros elementos e está sob a orientação de coordenadas de 

espaço e tempo. 

O conhecimento científico é alcançado pela delimitação de objeto e 

escolha de um método. A realidade requer recortes para a atividade cognoscitiva. 

Os recortes são epistemológicos, ou seja, não modificam o dado bruto sob análise, 

mas sim delimitam este dado no campo da experiência. Por isso, não há 

conhecimento pleno. 

Faz-se recortes para a produção de proposições. E o método é o 

caminho percorrido para a justificação dessas proposições. 

A teoria e a prática não se dissociam, pois são facetas de um mesmo 

objeto. Ou se conhece o objeto ou não se conhece o objeto.  

Por isso, assim sintetiza Aurora Tomazini de Carvalho: “a teoria explica 

a prática e a prática confirma ou infirma a teoria”4. 

                                                           
4
 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Teoria geral do direito – o constructivismo lógico-semântico. 4. 

ed. São Paulo: Noeses, 2014. p. 4. 
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O ordenamento jurídico incide sobre os fatos sociais (condutas 

intersubjetivas) para regulá-los. É o jurista (cientista do Direito) dotado da 

capacidade de interpretação que faz a intersecção da realidade com o direito 

positivo.  

Assim, conhecer o Direito é compreendê-lo e interpretá-lo ao se 

conferir conteúdo, sentido e alcance à mensagem legislada, ou seja, emitir “juízos 

sobre”. 

Adotamos o Constructivismo Lógico-Semântico como método para 

análise e compreensão do Direito. 

 

1.2 Lineamentos do constructivismo lógico-semântico 

 

Toda ciência, como categoria do conhecimento, deve decorrer de 

construção conceitual que se erga sobre a base de pressupostos, que formem uma 

“teoria”. 

O constructivismo lógico-semântico, método difundido por Paulo de 

Barros Carvalho em suas obras, enxerga o Direito segundo a concepção 

hermenêutica-analítica. 

A teoria analítica, com amparo nas Ciências da Linguagem e na 

Lógica, cerca os termos da linguagem do direito positivo e da Ciência do Direito com 

vistas à redução de ambiguidade e vaguidade, prezando pela coerência e rigor da 

linguagem. 

Amparada pela semiótica a decomposição do texto jurídico, para 

estudá-lo minuciosamente, é feita em seus planos sintático (estrutural), semântico 

(significativo) e pragmático (prático – de aplicação). 

Da adoção deste “Método” decorre a distinção entre enunciado 

prescritivo e norma jurídica. Distingue-se norma jurídica em sentido amplo e norma 

jurídica em sentido estrito. A primeira refere-se aos enunciados prescritivos (as 

significações construídas pelo intérprete) e a segunda refere-se às significações com 
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sentido deôntico completo (as normas jurídicas). A norma jurídica é o juízo 

hipotético-condicional construído pelo intérprete. 

O enunciado pertence ao plano de expressão do direito (texto de lei, 

forma bruta, dado físico) e a norma jurídica, por sua vez, é a construção do 

intérprete, é um juízo construído condicionado aos seus referenciais (horizonte 

cultural) e ao contexto que ele vivencia. As normas jurídicas são significações 

estruturadas na forma hipotético-condicional D (HC).  

Validade é a relação de pertinencialidade com um determinado 

sistema. Se uma norma N é válida, estamos expressando que ela pertence ao 

sistema S, ou seja, a norma existe num dado sistema jurídico (𝑁 ∈ 𝑆). O ponto de 

partida da Ciência do Direito é o texto jurídico-normativo válido5. 

Nessa linha, a norma válida é aquela produzida por órgão credenciado 

pelo sistema e na conformidade com o procedimento previsto pelo ordenamento. 

Esse critério pressupõe que o sistema já tem outras regras, baseadas nessa mesma 

relação de pertinencialidade. A validade não é atributo da norma jurídica (qualidade 

sua), mas uma relação, um vínculo desta com o sistema do direito posto.  

Norma existente é norma válida, portanto, falarmos em “norma 

inexistente” é uma contradição, pois se uma norma nunca existiu, nunca foi norma. 

Os conceitos de validade e existência de norma jurídica se confundem, visto que 

uma norma só poderá existir se ela for válida no sistema6.  

 

 

 

                                                           
5  “No direito, são as regras do processo legislativo, ou quaisquer outras regras-de-regras, que 

estabelecem como constituir, reformar ou desconstituir normas válidas. A validade é, assim, validade 
no interior do sistema positivo. Normas de outra procedência, ou de outro conteúdo, para ingressar no 
sistema, requerem regra-de-regra que as juridicize, que as convalide. A correspondência com tais 
regras ‘processuais’ dá-lhes relação-de-pertinência em face do sistema positivo.” (VILANOVA, 
Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. 4.ed. São Paulo: Noeses, 2010.p. 
19). 
 
6
 A enunciação do intérprete legitimado pelo direito é a fonte do direito, são os eventos aos quais a 

ordem jurídica atribui teor de juridicidade. A enunciação pressupõe a pessoa credenciada pelo 
sistema (competência), o seu ato de vontade e o procedimento previsto também pelo sistema. Estão 
legitimados para injetarem normas jurídicas no sistema: o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o 
Poder Judiciário e os particulares. 
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1.3 A importância da teoria da linguagem 

 

Distingue-se fato e evento. Fato jurídico tributário é o enunciado 

linguístico que “constitui” um “evento” como jurídico, pois a constituição do fato 

jurídico se dá através da linguagem (a linguagem jurídica se altera através da 

própria linguagem jurídica).  

É a linguagem das provas que compõe o fato jurídico no tempo e no 

espaço e identifica seus sujeitos, ou seja, é a linguagem das provas que certifica a 

veracidade dos fatos subsumidos. A linguagem das provas relata que um evento 

ocorreu, participando, portanto, da própria constituição do fato jurídico. 

Não se conhece o evento em si, não se tem acesso a ele, o que se 

conhece é a linguagem que o relata. A linguagem não reflete o “ser”, mas sim “cria o 

ser”. 

A lição de Paulo de Barros Carvalho é precisa: 

Muita diferença existe entre os mundos do “ser” e do dever-ser. São 

duas realidades que não se confundem, apresentando peculiaridades 

tais que nos levam a uma consideração própria e exclusiva. São dois 

corpos de linguagem, dois discursos linguísticos, cada qual portador 

de um tipo de organização lógica e de funções semânticas e 

pragmáticas diversas. O mundo normativo tem sua existência 

própria7. 

 

Evento, para Vilém Flusser é o “dado bruto”, aquilo apreendido pelos 

sentidos, é pelo intelecto que os dados brutos se tornam “realidade”, já que por meio 

dele é vertido em linguagem. Os dados brutos se tornam “reais” apenas no contexto 

da língua, pois é a linguagem que cria, altera e propaga a realidade. A realidade, 

portanto, é texto e não um “conjunto de dados brutos”8. 

Assim, não conhecemos o dado bruto em si, não temos acesso a ele, o 

que conhecemos é a linguagem que o relata. A linguagem se autorrefere e se 

autossustenta, ou seja, ela não tem outro fundamento além de si mesma. A 

                                                           
7
 Apud CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. São Paulo: 

Noeses, 2015. p. 225-226. 
8
 FLUSSER, Vilém. Língua e realidade. 3.ed. São Paulo: Annablume, 2007. 
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linguagem se mantém e se desconstitui mediante outras linguagens e não por 

acontecimentos ou pelos objetos por ela descritos. 

Como dito, o Direito é constituído por linguagem, sendo, portanto, um 

objeto cultural, que tem duas faces: o suporte da linguagem e o significado 

construído pela interpretação impregnada de valores9. O Direito é objeto cultural, 

produzido pelo homem para disciplinar condutas intersubjetivas, canalizando-as em 

direção a certos valores que a sociedade deseja ver realizados.  

A linguagem, por representar a comunicação entre os homens, é fruto 

da Cultura10. Por sua vez, o direito é texto, sendo a linguagem o elemento que o 

integra e o constitui11. 

Utilizamos a teoria dos objetos de Edmund Husserl, que identifica cinco 

regiões ônticas, para explicar o que são os objetos culturais12: 

 

 

O ser humano (região ôntica 1) é o ponto de referência e confluência 

das outras quatro regiões.   

Os objetos físicos ou naturais (região ôntica 2) são reais, localizáveis 

em coordenadas de espaço e tempo, têm valor neutro e estão no campo da 

                                                           
9
 “Compreensão é a atitude gnosiológica própria aos objetos culturais, precisamente ali onde se 

demora o Direito.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e positivação no direito tributário. 
São Paulo: Noeses, 2011. v. 1. p. XXVII). 
10

 “O jurista é, par excellence, um homem do “discurso”, onde o racional tem sua expressão.” 
(VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. 4. ed. São Paulo: 
Noeses, 2010. p. XXV). 
11

 CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e positivação no direito tributário. São Paulo: Noeses, 
2011. v. 1. p. 32. 
12

 Apud CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. São Paulo: 
Noeses, 2015. p. 16. 
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experiência, de onde ser constroem as leis físicas. O ato gnosiológico desta região é 

a “explicação” e o método é o “empírico-indutivo”. 

Os objetos ideais (região ôntica 3) são irreais, não localizáveis em 

coordenadas de espaço e tempo, são neutros de valor e não estão no campo da 

experiência, não sendo, portanto, possível seu conhecimento empírico. O ato 

gnosiológico desta região é a “intelecção” e o método é o “racional-dedutivo”. 

Os objetos culturais (região ôntica 4) são reais, localizáveis em 

coordenadas de espaço e tempo, são sujeitos à experiência e valorados positiva ou 

negativamente. O ato gnosiológico desta região é a “compreensão” e o método é o 

“empírico-dialético”, no qual há o confronto entre o resultado da experiência e os 

valores do sujeito; desse confronto surge a compreensão do objeto que se pretende 

conhecer. 

Por fim, os objetos metafísicos (região ôntica 5) são reais, localizáveis 

em coordenadas de espaço e tempo e são valorados positiva ou negativamente. 

Não estão no campo da experiência, sendo justificados pela crença (doxa) e sujeitos 

à retórica de quem neles creem.  

Cultura representa a modificação da natureza que cerca o homem, com 

a implantação de valores. Por isso, o direito é um objeto cultural. 

O Direito é fruto de construção intelectual. A Ciência do Direito parte 

dos textos de lei para a construção dos sentidos. Os textos de direito positivo são 

sempre passíveis de interpretação, não há textos que não permitam mais de uma 

interpretação. 

A verdade é uma relação que se dá entre linguagens, daí porque sendo 

enunciados construídos pelo homem, a verdade é criada pelo ser humano no interior 

de determinado sistema.  

No Direito, a verdade será aquilo vertido em linguagem competente. 

Por exemplo, se o contribuinte tiver contra si lavrado um AIIM, mas não lhe foi dado 

o direito à defesa, a existência do crédito tributário é uma verdade no sistema. 

Contudo, se este mesmo AIIM for submetido à prestação jurisdicional e o juiz 

considerar que o lançamento é nulo, então a verdade será o cancelamento do auto. 

De acordo com Fabiana Del Padre Tomé, podemos tomar  
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a verdade como o valor em nome do qual se fala, caracterizando 

necessidade lógica do discurso. Sempre que alguém transmite uma 

mensagem de teor descritivo, o faz em nome de uma ‘verdade’ que 

pretende seja aceita. Sem essa pretensão veritativa, a informação 

não tem sentido13. 

 

Em conclusão, “verdade jurídica não é material nem formal, mas 

verdade lógico-semântica, construída a partir da relação entre linguagens de 

determinado sistema”14. 

Portanto, a verdade, o conhecimento e a cultura pressupõem a 

linguagem. 

 

1.3.1 As posturas analítica e hermenêutica adotadas pelo constructivismo lógico-

semântico 

A teoria analítica e a teoria hermenêutica – ambas – valem-se da 

linguagem. Por isso, o “constructivismo lógico semântico” trata o Direito segundo a 

concepção hermenêutica-analítica. 

 

1.3.1.1 A teoria analítica 

 

A teoria analítica, com amparo nas Ciências da Linguagem e na 

Lógica, cerca os termos da linguagem com vistas à redução de ambiguidade, 

vaguidade e porosidade, prezando pela coerência e rigor da linguagem.  

O Constructivismo Lógico-Semântico aplica a semiótica ao estudo do 

direito para tratar da estrutura da linguagem jurídica em seus aspectos sintático, 

semântico e pragmático. 

O plano sintático investiga as relações entre os signos no discurso. O 

plano semântico investiga a relação de significado/representação do sentido dos 

                                                           
13

 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2011. p. 17. 
14

 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2011. p. 24. 
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signos. O plano pragmático identifica os fatores contextuais que determinam os usos 

dos signos nas situações de comunicação. 

A utilização dos planos semióticos na análise da linguagem jurídica 

favorece o estudo analítico do direito. Os três planos são indissociáveis, trata-se 

apenas de corte metodológico. 

 

1.3.1.2 A teoria hermenêutica 

 

O Direito, enquanto objeto cultural, está permeado de valores em seu 

texto, bem como há os valores culturais que são do próprio intérprete. Por isso, tem-

se a aplicação da Teoria Hermenêutica. 

A Teoria dos Valores e da Decisão são relevantes, pois nos permitem 

identificar as circunstâncias culturais e ideológicas dos sentidos atribuídos ao texto 

positivado. 

A Ciência que tem por objeto a interpretação dos textos do direito 

positivo é a hermenêutica jurídica, a qual leva em consideração três elementos: 

leitura, compreensão e interpretação. 

Interpretar é construir as significações do texto jurídico, mediante atos 

de valoração e dentro dos limites dos referenciais linguísticos do intérprete.  

O percurso gerador de sentido, proposto por Paulo de Barros Carvalho, 

é o conjunto das etapas mentais para construção da interpretação, ou seja, para 

construção da norma jurídica.  

São os planos S1 a S4: parte-se do documento jurídico-prescritivo 

(plano da expressão – S1), vai-se avançando em vários níveis de compreensão até 

se atingir a construção do sentido do texto (significação/proposição – S2). Em 

seguida, é construída a norma jurídica (S3), que é a significação a partir da leitura 

dos textos positivados, ou seja, é o juízo hipotético-condicional D(HC) que a leitura 

do texto de lei provoca no intérprete.  

A combinação das normas se dá na etapa S4 do percurso gerador de 

sentido, construindo o sistema jurídico entrelaçado pelos vínculos de hierarquia e 
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pelas relações de coordenação entre as normas de mesma hierarquia, verificando a 

existência de inconstitucionalidade ou ilegalidade.  

Não há ordenamento jurídico sem estrutura hierárquica, já que a norma 

inferior busca seu fundamento de validade nas normas superiores. Portanto, 

podemos concluir peremptoriamente que o princípio da hierarquia é um axioma, tal 

como a norma hipotética fundamental15. 

Assim:  

A ordem jurídica apresenta normas dispostas numa estrutura 

hierarquizada, regida pela fundamentação ou derivação, a qual se 

opera tanto no aspecto material quanto no formal ou processual, o 

que lhe imprime possibilidade dinâmica, regulando, ela própria, sua 

criação e seus modos de transformação. Examinando o sistema de 

baixo para cima, cada unidade normativa encontra-se fundada, 

material e formalmente, em normas superiores. Invertendo-se o 

prisma de observação, verifica-se que das regras superiores 

derivam, material e formalmente, regras de menor hierarquia. E a 

Carta Magna exerce esse papel fundamental na dinâmica do 

sistema16.  

 

O processo de compreensão/interpretação é infinito, pois subsiste a 

possibilidade de se atribuir novos valores na construção dos sentidos Assim, novas 

interpretações ou reinterpretações são inesgotáveis.  

Dessa forma, partindo-se de um mesmo texto (suporte físico, texto em 

sentido estrito), é possível a construção de inúmeras significações próprias para 

cada intérprete (textos em sentido amplo). E as significações mudam de acordo com 

o contexto e os referenciais. 

Os axiomas da interpretação são premissas que sustentam o processo 

interpretativo, são eles: intertextualidade e inesgotabilidade. 

                                                           
15

 “A descoberta da norma hipotética fundamental, empreendida por Hans Kelsen, é o postulado 
capaz de dar sustentação à Ciência do Direito, demarcando-lhe o campo especulativo e atribuindo 
unidade ao objeto de investigação. A norma hipotética fundamental, entretanto, não se prova nem se 
explica. É uma proposição axiomática, que se toma sem discussão de sua origem genética, para que 
seja possível edificar o conhecimento científico de determinado direito positivo. Ela dá legitimidade à 
Constituição, não cabendo cogitações de fatos que a antecedam” (CARVALHO, Paulo de Barros. 
Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015. p. 219).  
16

 CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e positivação no direito tributário. São Paulo: Noeses, 
2013. v. 2. p. 250. 
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Intertextualidade é a relação entre os diversos textos: a significação 

encontrada a partir do texto (construção da norma jurídica) é relacionada com todas 

as demais normas do ordenamento jurídico – constitucionais, ordinárias, 

complementares (intertextualidade intrajurídica) e também é confrontada com textos 

de fora do Direito, como os da Sociologia do Direito (intertextualidade extrajurídica). 

Inesgotabilidade é a característica do processo de 

compreensão/interpretação que o torna infinito. Subsistindo a possibilidade de se 

atribuir novos valores na construção dos sentidos, novas e infinitas interpretações ou 

reinterpretações são possíveis. 

 

1.4 A linguagem do direito positivo e a linguagem da Ciência do Direito 

 

A realidade e o Direito são textos, pois ambos resultam da construção 

pelo homem por meio da linguagem. Especificamente quando nos referimos ao 

Direito, podemos afirmar que ele é formado tanto por linguagem-objeto (o direito 

positivo) quanto por sobrelinguagem (a Ciência do Direito).  

Há que se fazer a separação entre três linguagens: a linguagem social 

(do mundo real), a linguagem técnica (a do legislador) e a linguagem científica 

(linguagem artificialmente criada para construção da Ciência do Direito). 

O fato social, o fato econômico, o fato contábil, o fato histórico e o fato 

jurídico são recortes construídos por linguagem (Sistema Social-Comunicação). A 

partir de um mesmo evento se constrói diversos fatos, não há fatos puros, apenas 

recortes. Sem a linguagem do Direito, um fato não adquire qualificação de fato 

jurídico.  

Nada ingressa no sistema do direito que não seja pelo modo por ele 

próprio prescrito: a forma normativa. 

O fato social é diferente do fato econômico, que são diferentes do fato 

jurídico. Os fatos que manifestarem cunho econômico no “plano social”, mas não 

estiverem vertidos em linguagem competente, estarão fora do campo de incidência 

tributária.  
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O direito positivo e a Ciência do Direito são constituídos por linguagem. 

Contudo, essas linguagens são diferentes, porque os signos que compõem a 

linguagem do direito positivo são diferentes dos que compõem a linguagem da 

Ciência do Direito.  

A linguagem do legislador é a prescritiva para regular as condutas 

intersubjetivas. Já as definições jurídicas são atividades da Ciência do Direito, que 

tem linguagem descritiva, que as utiliza para melhor compreender o direito positivo, 

favorecendo a harmonia e a precisão das significações17.  

O direito positivo é constituído por linguagem prescritiva (dever ser, seu 

objeto é a regulação de condutas intersubjetivas); por sua vez, a Ciência do Direito é 

constituída por linguagem descritiva (“S é P”, é uma metalinguagem).  

No direito positivo, o suporte físico são os textos de lei lato sensu 

(artigos, incisos, alíneas). O significado são as condutas intersubjetivas que regulam 

a convivência em sociedade. Na mente de quem lê e interpreta os textos de lei, são 

construídas as normas jurídicas. Dessa forma, a significação é a construção dessas 

normas jurídicas. 

O direito positivo: 1 – tem linguagem prescritiva, de regular as condutas 

intersubjetivas, com o modal deôntico interproposicional “dever ser” (instrumento de 

comunicação normativa)18 ; 2 – estrutura-se sob a forma “H C”, onde H é a 

hipótese antecedente (que descreve o fato), e “C” a consequência: “Se H, deve ser 

C”; 3 – a consequência C aparece com os valores “obrigatório”, “proibido” e 

“permitido”, que são os valores do comportamento humano (“se H deve ser 

obrigatório/permitido/proibido”), modais deônticos intraproposicionais 19 ; 4 – As 

                                                           
17

 “Vale registrar que nenhuma linguagem exerce uma única função, em seu estado puro. Trata-se, 
apenas, de predominância, e não de exclusividade.” (TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito 
tributário. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2011. p. 31). 
18

 “Falamos, por isso, num operador deôntico interproposicional, ponente da implicação. Não fora o 
ato de vontade da autoridade que legisla e a proposição-hipótese não estaria conectada à 
proposição-tese. Daí por que esse operador deôntico seja chamado de neutro, visto que nunca 
aparece modalizado.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. 
São Paulo: Noeses, 2015. p. 124). 
19  “Cumpre acrescentar, contudo, que no arcabouço normativo, enquanto estrutura lógica, 

encontraremos outro dever-ser expresso num dos operadores deônticos, mas inserto no consequente 
da norma, dentro da proposição-tese, ostentando caráter intraproposicional e aproximando dois ou 
mais sujeitos, em torno de uma previsão de conduta que deve ser cumprida por um e pode ser 
exigida pelo outro. Este dever-ser, na condição de conectivo intraproposicional, triparte-se nos 
modais “proibido” (V), “permitido” (P) e “obrigatório” (O), diferentemente do primeiro, responsável pela 
implicação, e que nunca se modaliza. Se chamarmos de “functor deôntico” aquele presente na 
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normas no direito positivo são válidas ou inválidas, e; 5 – é linguagem-objeto da 

Ciência do Direito. 

O direito positivo admite repetições (ex. legalidade no art. 5º e 150, da 

Constituição Federal e, no CTN, art. 97). 

Já na linguagem da Ciência do Direito, o suporte físico da linguagem 

são os textos descritivos (linhas e parágrafos) que compõem o texto da doutrina. 

Seu significado é o direito positivo; a significação, a construção dos juízos “S é P”.  

A Ciência do Direito tem subjetividade, pois usa linguagem descritiva. 

O ser humano interfere no seu objeto de análise (caráter linguístico), porque a 

interpretação é a atribuição de sentidos e tem limite não da palavra, mas sim da 

cultura do intérprete.  

A Ciência do Direito admite proposições verdadeiras ou falsas, e não 

admite repetição. 

A Ciência do Direito: 1 – tem linguagem descritiva e científica; como 

linguagem descritiva, submete-se aos valores de Verdade e Falsidade; o direito 

positivo é descrito de forma crítica e explicativamente; é uma sobrelinguagem; 

estrutura-se sob a forma “S é P”, onde S é sujeito e P é Predicado; o predicado P 

aparece com dois modalizadores N (necessário) e M (possível). Assim: “S é 

necessariamente/possivelmente P”. 

Assim, bem sintetiza Tárek Moysés Moussallem:  

 

O sistema do direito positivo dirige-se à linguagem da realidade 

social com o fim de regulá-la, e o sistema da Ciência do Direito 

refere-se à linguagem do sistema do direito positivo a fim de estuda-

lo20. 

 

                                                                                                                                                                                     
proposição-tese da norma jurídica, seguindo a terminologia de Georges Kalinowski, o primeiro será 
“functor-de functor”, uma vez que, inaugurando a relação implicacional, é ponente também do functor 
intraproposicional.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. 
São Paulo: Noeses, 2015. p. 124-125). 

 
20

 MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Fontes do direito tributário. São Paulo: Noeses, 2006. p. 49. 
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Importa distinguir direito positivo e Ciência do Direito para melhor 

compreendermos o Direito, como uma forma de superar os inúmeros obstáculos 

gerados no percurso da interpretação. 

Nem toda construção de sentido do direito positivo é Ciência do Direito, 

apenas será Ciência se houver a aplicação de um método para conferir coerência e 

credibilidade ao discurso. 

 

1.5 Constructivismo lógico-semântico e teoria da norma 

 

Importa a Teoria da Norma como ponto de referência para as 

construções interpretativas do Direito, pois norma jurídica é termo ambíguo. A Teoria 

da Norma pressupõe a análise semiótica das normas que compõem o sistema 

jurídico, no arcabouço lógico e nas projeções semânticas e pragmáticas, 

examinando a norma em enfoques intranormativos e extranormativos. Trata-se de 

uma evolução da doutrina que outrora partiu da “obrigação tributária” e do “fato 

gerador”. 

Quanto à Teoria da Norma, são inúmeras as contribuições no estudo 

do Direito: o sentido de norma jurídica completa (norma primária e norma 

secundária), as espécies normativas – norma geral e abstrata, norma geral e 

concreta, norma individual e abstrata e norma individual e concreta e, a estrutura da 

regra-matriz de incidência tributária. 

A classificação nessas quatro espécies normativas baseia-se no fato 

descrito no antecedente como “fato abstrato” ou “fato concreto” e na individualidade 

ou generalidade de sujeitos prescrita no consequente. 

Os princípios estão implícitos ou explícitos no sistema jurídico, têm alto 

grau de generalidade e conferem unidade lógica às demais normas. São linhas 

diretivas que informam a interpretação das demais normas jurídicas que compõem o 

sistema. 

Os princípios são enunciados prescritivos carregados de forte conotação 

axiológica, ou seja, introduzem valores relevantes para o sistema jurídico. 
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O signo “princípio” pode ser entendido como “valor” ou como “limite-

objetivo”. Os valores estão insertos em regras jurídicas de posição privilegiada, ao 

passo que os limites-objetivos são os mecanismos de realização dos valores. Assim, 

são valores: a segurança jurídica, a certeza do direito, a dignidade da pessoa 

humana, a justiça, a liberdade, ao passo que são limites-objetivos a legalidade, a 

anterioridade, a irretroatividade, a não cumulatividade, a tipicidade tributária, a 

capacidade contributiva etc.21. 

 

1.5.1 Norma em sentido amplo e norma em sentido estrito 

 

Há de se fazer a distinção entre: (i) documento normativo; (ii) 

enunciado prescritivo; (iii) proposição jurídica; e (iv) norma jurídica: 

(i) Documento normativo: é o texto de lei, o suporte físico;  

(ii) Enunciado prescritivo: são os enunciados (frases com sentido 

completo) do direito positivo e que, portanto, são prescritivos de conduta. Também 

denominado “norma em sentido amplo”;  

(iii) Proposição jurídica: é a significação construída a partir de um 

enunciado. É juízo formado pela leitura e interpretação na mente do intérprete. Para 

Paulo de Barros Carvalho, “o pensamento começa pelo ato da afirmação, que põe o 

juízo, enquanto este último se exterioriza pela proposição”22;  

(iv) Normas jurídicas: norma jurídica tem três acepções: norma jurídica 

em sentido amplo (enunciados prescritivos); a norma jurídica em sentido estrito, a 

qual agrega dois ou mais enunciados prescritivos e estrutura-se em juízo hipotético-

condicional, ou seja, tem sentido deôntico completo. Falamos também em norma em 

sentido completo, quando consideramos a bimembridade “norma primária e norma 

secundária”. 

                                                           
21

 “Os “limites objetivos” distinguem-se dos valores, pois são concebidos para atingir certas metas, 
certos fins. Estes, sim, assumem o porte de valores. Aqueles limites não são valores, são 
procedimentos, se os considerarmos em si mesmos, mas voltam-se para realizar valores, de forma 
indireta, mediata, que são os fins para os quais estão preordenados os procedimentos.” (CARVALHO, 
Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015. p. 299). 
22

 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 
2015. p. 67. 
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A norma jurídica em sentido amplo engloba os enunciados prescritivos 

que compõem o direito positivo e a norma jurídica em sentido estrito é aquela que 

agrega dois ou mais enunciados prescritivos e estrutura-se em juízo hipotético-

condicional, ou seja, tem sentido deôntico completo, é um juízo construído pelo 

intérprete. 

As normas jurídicas em sentido estrito são significações estruturadas 

na forma hipotético-condicional D(HC). A “H” é a hipótese antecedente (que 

descreve o fato), e “C” a consequência: “Se H, deve ser C” (se ocorrer o fato F, 

instalar-se-á a relação deôntica R entre os sujeitos ativo e passivo”). Os comandos 

voltados para o comportamento (a regulação de condutas intersubjetivas) são um 

dos três seguintes modais deônticos: “permitido”, “proibido” ou “obrigatório”. 

 

1.5.2 Norma em sentido completo; normas gerais e individuais, abstratas e 

concretas 

 

O sentido de norma jurídica completa engloba as normas primária e 

secundária. 

Como ensina Lourival Vilanova, a norma primária é aquela que 

prescreve a conduta (o dever ser), e norma secundária a que prevê o ilícito, 

consubstanciado no descumprimento da primária e a imputação de uma sanção 

coercitiva.  

A norma primária pode ser dispositiva (ex. a regra-matriz de incidência 

tributária) ou sancionatória (imposição de multa por falta de pagamento do tributo). 

A norma secundária é a norma processual, presente a figura do Poder 

Judiciário. 

Confira-se a lição 23: 

O sentido de norma jurídica completa engloba as normas primária e 

secundária. Norma primária é aquela que prescreve a conduta (o 

dever-ser), e norma secundária a que prevê o ilícito, 

                                                           
23

 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. 4. ed. São Paulo: 
Noeses, 2010. p. 93. 
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consubstanciado no descumprimento da primária e a imputação de 

uma sanção coercitiva. A norma primária pode ser dispositiva (ex. a 

regra-matriz de incidência tributária) ou sancionatória (imposição de 

multa por falta de pagamento do tributo). A norma secundária é a 

norma processual, presente a figura do Poder Judiciário. Para 

Lourival Vilanova, norma primária e norma secundária compõem a 

“bimembridade” da norma jurídica: a primária sem a secundária 

desjuridiciza-se; a secundária sem a primária reduz-se a instrumento, 

meio, sem fim material, a adjetivo sem o suporte do substantivo. 

 

Não há normas sem sanção, já que o direito se volta à regulação de 

condutas, é imperativo. A norma jurídica pressupõe a coerção, como aponta Paulo 

de Barros Carvalho:  

 

Inexistem regras jurídicas sem as correspondentes sanções, isto é, 

normas sancionatórias. A organização interna de cada qual, porém, 

será sempre a mesma, o que permite produzir-se um único estudo 

lógico para a análise de ambas. Tanto na primária como na 

secundária, a estrutura formal é uma só [D (p->q)]. Varia tão-

somente o lado semântico, porque na norma secundária o 

antecedente aponta, necessariamente, para um comportamento 

violador de dever previsto na tese de norma primária, ao passo que o 

consequente prescreve relação jurídica em que o sujeito ativo é o 

mesmo, mas agora o Estado, exercitando sua função jurisdicional, 

passa a ocupar a posição de sujeito passivo. Por isso, o que existe 

entre ambas é uma relação-de-ordem não simétrica, como 

agudamente pondera Lourival Vilanova24. 

 

As normas gerais destinam-se a um conjunto indeterminado de 

sujeitos, já as normas individuais destinam-se a um indivíduo ou grupo identificado 

de sujeitos. 

O modo como o fato descrito no antecedente é tomado, caracteriza a 

abstração ou a concretude de uma norma. A abstração (conotação) descreve 

abstratamente um conjunto de fatos a serem realizados. A concretude descreve fato 

(denotação), caracterizado no espaço e no tempo. 

                                                           
24

 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 

2015. p. 138. 
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Como visto, as espécies normativas – norma geral e abstrata, norma 

geral e concreta, norma individual e abstrata e norma individual e concreta – são 

classificadas de acordo com o fato descrito no antecedente como “fato abstrato” ou 

“fato concreto” e, na individualidade ou generalidade de sujeitos prescrita no 

consequente. 

Paulo de Barros Carvalho aponta que: 

as normas gerais e abstratas reivindicam, para a regulação efetiva 

dos comportamentos interpessoais, a expedição de normas 

individuais e concretas. E no campo tributário não poderia ser 

diferente. Sendo a regra-matriz u’a norma geral e abstrata, 

obviamente está por requerer norma individual e concreta para 

chegar às condutas e discipliná-las positivamente25. 

 

E ainda,  

Na hierarquia do direito posto, há forte tendência de que as normas 

gerais e abstratas se concentrem nos escalões mais altos, surgindo 

as gerais e concretas, individuais e abstratas e individuais e 

concretas à medida que o direito vai se positivando, com vistas à 

regulação efetiva das condutas interpessoais. Caracteriza-se o 

processo de positivação exatamente por esse avanço em direção 

aos comportamentos das pessoas. As normas gerais e abstratas, 

dada sua generalidade e posta sua abstração, não têm condições 

efetivas de atuar num caso materialmente definido. Ao projetar-se em 

direção à região das interações sociais, desencadeiam uma 

continuidade de regras que progridem para atingir o caso 

especificado. E nessa sucessão de normas, baixando incisivamente 

para o plano das condutas efetivas, que chamamos “processo de 

positivação do direito”, entre duas unidades estará sempre o ser 

humano praticando aqueles fatos conhecidos como fontes de 

produção normativa. Vale repetir que é o homem que movimenta as 

estruturas do direito, sacando de normas gerais e abstratas outras 

gerais e abstratas, gerais e concretas, individuais e abstratas e 

individuais e concretas, para disciplinar juridicamente os 

comportamentos intersubjetivos. 

 

                                                           
25

 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário - fundamentos jurídicos da incidência. 9. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 138.   
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É o que pondera Karl Engish:  

 

“Ora, a forma sob a qual o Direito adquire um significado 

determinante do nosso viver consiste em ele dizer-nos algo sobre o 

modo como in concreto nos devemos conduzir. Nesta conformidade 

o Direito, se há de lograr significação para a nossa vida, tem de 

destilar-se em concretas regras de dever-ser”26. 

 

 

A teoria da norma tem também como subproduto a “regra-matriz de 

incidência tributária”, que é um instrumento metódico de organização do texto bruto 

do direito positivo, conforme se verá a seguir. 

 

1.6 Competência tributária e a regra-matriz de incidência tributária 

 

A Constituição é o conjunto de normas constitucionais de uma nação, 

que institucionaliza o Poder Público e dá a disciplina fundamental das relações entre 

este e os indivíduos. É ela o alicerce de todo o sistema jurídico. 

O subsistema constitucional tributário é o conjunto ordenado de normas 

constitucionais que versam sobre matéria tributária. O sistema constitucional 

tributário traz princípios, normas de competência tributária e todo o delineamento da 

tributação27. 

O sistema constitucional tributário brasileiro é rígido, completo e 

exaustivo. Como já lecionava Geraldo Ataliba28: 

 

O sistema constitucional brasileiro é o mais rígido de quantos se 

conhece, além de complexo e extenso. Em matéria tributária tudo foi 

feito pelo constituinte, que afeiçoou integralmente o sistema, 

                                                           
26 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário - fundamentos jurídicos da incidência. 9. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012. p. 58-59.   
27

 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1966. p. 8. 
28

 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1966. p. 21. 
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entregando-o pronto e acabado ao legislador ordinário, a quem cabe 

somente obedecê-lo, em nada podendo contribuir para plasmá-lo. 

 

A competência tributária na Constituição Federal engloba: a 

competência tributária positiva, que é a repartição entre os entes políticos e 

competência negativa (os casos de imunidades tributárias) 29 . A repartição da 

competência, por ser decorrente do princípio federativo, não pode ser alterada por 

emenda constitucional, porque é cláusula pétrea (art. 60, § 4º, I, da CF).  

Sobre o papel da Constituição, no ápice do sistema jurídico, os 

ensinamentos de Elizabeth Nazar Carrazza: 

 

A Constituição é a lei das leis. Paira sobranceira sobre todo o ordenamento 

jurídico. Toda produção normativa infraconstitucional está limitada pelos 

parâmetros por ela fixados. Ela estabelece os limites da atuação do Estado, 

quer no exercício da legislação, quer no de qualquer outra de suas atividades. 

A Constituição, para o Estado, é a Carta das Competências. Ele só pode agir 

nos termos nela admitidos. O Poder estatal desaparece, como tal, como 

possibilidade livre de atuação do poder público, após a edição do texto 

constitucional. A partir de sua vigência, não se pode mais falar em poder (em 

sentido lato) do Estado, mas apenas em competências.  

Assim, a atividade do Estado está delimitada na Constituição. O Estado só 

pode agir nos estritos termos de sua competência constitucional, tanto 

quando exerce funções legislativas, quanto quando exerce funções 

administrativas ou judiciárias30. 

 

                                                           
29

 Na aplicação do método do Constructivismo Lógico-Semântico, a competência tributária pode ser 
vista como uma norma jurídica em sentido estrito, ou seja, a partir da interpretação dos enunciados 
da Constituição Federal, é construído o juízo hipotético condicional da norma jurídica de competência 
tributária. Nesse sentido, temos a doutrina de Tácio Lacerda Gama, que elenca os elementos 
aglutinados da norma de competência: “i) qualificação do sujeito que pode criar normas; ii) indicação 
do processo de criação das normas, sugerindo todos os atos que devem ser preordenados para o 
alcance desse fim; iii) indicação das coordenadas de espaço em que a ação de criar normas deve se 
realizar; iv) indicação das condições de tempo em que esta ação deve ser desempenhada; v) 
estabelecimento do vínculo que existe entre quem cria a norma e quem deve se sujeitar à sua 
prescrição, segundo as condições estabelecidas pelo próprio direito; vi) modalização da conduta de 
criar outra norma, se obrigatória, permitida ou proibida; e vii) estabelecimento da programação 
material da norma inferior que é feita segundo quatro variáveis – sujeito, espaço, tempo e 
comportamento.” (GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária: fundamentos para uma teoria da 
nulidade. São Paulo: Noeses, 2011. p. 53). 
30

 CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade – igualdade e capacidade contributiva. 2. 
ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 47. 



33 
 

 
 

A lei tributária que cria ou institui tributo deve: ser editada pela pessoa 

política competente; ser geral e abstrata; observar a igualdade, a irretroatividade e o 

não confisco. A legalidade garante o direito de propriedade e a segurança jurídica do 

contribuinte. 

A legalidade garante, ademais, que a lei deve criar os deveres 

instrumentais em matéria tributária, regular o pagamento do tributo, definir a 

cobrança, lançamento e fiscalização dos tributos, prever as penalidades e as 

sanções cabíveis31 e os benefícios fiscais e os requisitos necessários para usufruí-

los32. Despiciendo dizer que a pessoa política só pode criar deveres instrumentais 

para os tributos de sua própria competência. 

A lei tributária deve prever os elementos do fato descrito na hipótese de 

incidência (materialidade) e os dados do consequente normativo (sujeitos ativo e 

passivo, a base de cálculo e a alíquota), possibilitando a subsunção do fato à norma. 

Veiculada a lei, necessária se faz a subsunção do fato à norma. Não se 

verificando o perfeito enquadramento do fato à norma, inexistirá obrigação tributária. 

Assim, (i) sem lei anterior que descreva o fato, não nasce a obrigação; (ii) tampouco 

sem subsunção do evento descrito à hipótese normativa, e: (iii) havendo previsão 

legal e a correspondente subsunção do fato à norma, os elementos do liame jurídico 

irradiado devem equivaler àqueles prescritos na lei. São condições imprescindíveis 

para a regular constituição do vínculo obrigacional. 

Com o exercício da competência tributária tem-se a edição das demais 

normas tributárias, dentre elas, a regra-matriz de incidência. 

A regra-matriz de incidência tributária traz os elementos da exação 

tributária, da instituição do tributo: 

Na regra-matriz de incidência tributária, vale dizer, aquela 

responsável pelo impacto da exação, quando reduzida à sua 

estrutura formal, no mínimo irredutível que é o ponto de confluência 

das indagações lógicas, vamos encontrar o pressuposto ou 

antecedente representado simbolicamente da maneira 

                                                           
31

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 30. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2015. p. 281. 
32

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 30. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2015. p. 291. 
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supramencionada. Sabemos, contudo, que a interpretação não se 

esgota no plano formal, havendo necessidade de investigarmos os 

conteúdos de significação que a linguagem do direito positivo carrega 

e, ainda, os modos como os utentes dessa linguagem empregam 

seus signos. O passo subsequente, então, será preencher as 

variáveis daquela fórmula lógica com as constantes do direito 

posto33. 

 

A “regra-matriz de incidência tributária”, que é um instrumento metódico 

de organização do texto bruto do direito positivo e pode ser compreendida em dois 

sentidos (i) é uma norma jurídica em sentido estrito e (ii) é uma estrutura lógica.  

A respeito da utilidade do método, Paulo de Barros Carvalho discorre: 

 

Dentre os recursos epistemológicos mais úteis e operativos para a 

compreensão do fenômeno jurídico-tributário, segundo penso, 

inscreve-se o esquema da regra-matriz de incidência. 

Além de oferecer ao analista um ponto de partida rigorosamente 

correto, sob o ângulo formal, favorece o trabalho subsequente de 

ingresso nos planos semântico e pragmático, tendo em vista a 

substituição de suas variáveis lógicas pelos conteúdos da linguagem 

do direito positivo. 

Com efeito, o conhecimento do sistema jurídico-prescritivo não pode 

continuar livre e descomprometido de padrões metodológicos como 

tem acontecido em múltiplas manifestações de nossa doutrina. Antes 

de tudo, a investigação científica requer método, como critério seguro 

para conduzir o pensamento na caminhada expositiva. Feito isso, 

pode o autor até trazer para o espaço discursivo proposições de 

outras áreas, as quais permanecerão como elementos ancilares, ao 

longo do eixo temático, este sim, governado por uma diretriz definida 

e, obviamente, compatível com o fenômeno-objeto34. 

 

                                                           
33

 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 

2015. p. 156. 
34

 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 

2015. p. 153-154. 
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Dessa forma, o antecedente da regra-matriz é composto pelos critérios: 

material, consubstanciado em verbo, seguido de complemento; espacial, 

determinação do local relevante; temporal – momento relevante.  

Por sua vez, o consequente da regra-matriz é formado por: critério 

pessoal – sujeitos da relação, ativo e passivo – e quantitativo – objeto da prestação 

que, no caso da regra-matriz de incidência tributária, consubstancia-se na base de 

cálculo e na alíquota.  

Seu núcleo lógico estrutural é: 

D{[Cm(v.c).Ce.Ct  → [Cp(Sa.Sp).Cq(bc.al)]} 

“D” é o dever ser neutro, interproposicional, que, outorgando validade à 

norma jurídica, incide sobre o conectivo implicacional para juridicizar o vínculo entre 

a hipótese e a consequência. “[Cm(v.c).Ce.Ct]” é a hipótese normativa, em que “Cm” 

é o critério material da hipótese, núcleo da descrição fática; “v” é o verbo, sempre 

pessoal e de predicação incompleta; “c” é o complemento do verbo; “Ce” é o critério 

espacial; “Ct”, o critério temporal; e “.” é o conectivo conjuntor. “” é o símbolo do 

conectivo condicional, interproposicional; e “[Cp(Sa.Sp).Cq(bc.al)]” é o consequente 

normativo, onde “Cp” é o critério pessoal; “Sa” é o sujeito ativo da obrigação; “Sp” é 

o sujeito passivo; “bc” é a base de cálculo; e “al” é a alíquota35. 

Cabe ao intérprete preencher essas variáveis lógicas, dentro do 

processo de derivação, a partir da norma geral e abstrata, e construir a norma 

individual e concreta. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 

2015. p. 157. 
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1.7 A incidência tributária 

 

Para que ocorra o surgimento de uma relação jurídica tributária, 

deflagrando uma obrigação tributária para o sujeito passivo, é necessário que ocorra 

um fato que coincida com uma hipótese prevista na lei que instituiu o tributo. A 

incidência jurídica pressupõe a ocorrência de um fato previsto abstratamente na 

norma geral e abstrata, o que se denomina “subsunção”. As normas não incidem 

“por si só”, ou seja, há um ente competente que realiza a segunda operação lógica 

da incidência, a implicação. Por isso, diz-se que a incidência não se dá de forma 

automática e infalível. 

A incidência tributária comporta duas operações lógicas: a subsunção e 

a implicação. Reiterando, não se transita livremente do mundo do “dever ser” para o 

do “ser”. Entre esses dois universos, está a vontade do ser humano. Por isso, a 

incidência tributária demanda um agente que promova a subsunção e a implicação 

do preceito da norma geral e abstrata, fazendo nascer o vínculo obrigacional, ou 

seja, produzindo novas normas jurídicas.  

Cumprir trazer a colação a explicação de Rosana Oleinik: 

Em termos lógicos a incidência é uma operação de inclusão de 

classes e de implicação: um elemento, pertencente à classe dos 

fatos, é inserido na classe dos fatos previstos em lei, o que implicará 

o nascimento da obrigação. Contudo, a linguagem jurídica não se 

resume ao plano lógico, há os planos semântico e pragmático, de 

modo que, o funcionamento do direito dependerá do ser humano, 

que ao interpretar a amplitude do texto da lei e examinar as 

condições do fato concreto, emite uma norma individual e concreta 

que atenderá aquele caso. Portanto, o sujeito interpreta o direito 

posto e o faz incidir ao aplicá-lo por meio de linguagem exigida pelo 

próprio direito, de modo que afirmamos ser sua incidência e 

aplicação coincidentes, ocorrem num mesmo momento, não podendo 

ser discernidas36. 

 

Subsunção é a operação lógica que se verifica entre linguagens de 

níveis diferentes. Fato e norma são linguagens. 
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 CARVALHO, Paulo de Barros (coord.); CARVALHO, Aurora Tomazini de. (org.). Constructivismo 
lógico-semântico. São Paulo: Editora Noeses, 2014. v. 1. p. 310. 
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Há subsunção quando o fato jurídico tributário guardar absoluta 

identidade com o desenho normativo da hipótese de incidência. Esse 

enquadramento tem de ser completo, preenchendo todos os critérios. 

Parte-se da norma geral e abstrata (hipótese de incidência tributária e 

consequência) para construir a norma individual e concreta (fato jurídico tributário e 

relação jurídica tributária). 

Causalidade jurídica é a imputação, ou seja, ocorrido o fato, nasce a 

relação jurídica, que atrela dois sujeitos à uma prestação modalizada pelos 

operadores deônticos O, P ou V. 

A incidência se dá com a produção da linguagem competente. A 

aplicação do direito é ato de interpretação do comando legal, positivando-o no caso 

concreto para regular a conduta intersubjetiva e expedir a norma individual e 

concreta.  

O processo de positivação das normas jurídicas parte da norma geral e 

abstrata (regra-matriz de incidência) para construção da norma individual e concreta. 

No antecedente da norma individual e concreta figura “o fato jurídico tributário” e no 

consequente a “relação jurídica tributária”. 

Por isso, Paulo de Barros Carvalho afirma: 

A norma geral e abstrata, para alcançar o inteiro teor de sua 

juridicidade, reivindica, incisivamente, a edição de norma individual e 

concreta. Uma ordem jurídica não se realiza de modo efetivo, 

motivando alterações no terreno da realidade social, sem que os 

comandos gerais e abstratos ganhem concreção em normas 

individuais37. 

 

Aplicar o direito é dar curso ao processo de positivação, extraindo de 

regras superiores o fundamento de validade para a edição de outras regras. É o ato 

mediante o qual alguém interpreta a amplitude do preceito geral, fazendo-o incidir no 

caso particular e sacando, assim, a norma individual. 

A aplicação das normas jurídicas consiste no trabalho de relatar, 

mediante o emprego de linguagem competente, os eventos concretos descritos no 
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 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 
2015. p. 141. 
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antecedente de norma geral e abstrata, bem como as relações jurídicas 

individualizadas, prescritas no consequente das mesmas regras. Isso significa 

equiparar, em tudo e por tudo, aplicação e incidência, de tal modo que aplicar uma 

norma é fazê-la incidir na situação por ela juridicizada. 

A aplicação do direito e a incidência jurídica se dão em mesmo 

momento: aplicar o direito = criar o direito. 

Sobre a construção do Direito, vejamos a lição de Paulo de Barros 

Carvalho: 

 

É pela aplicação que se constrói o direito em cadeias sucessivas de 

regras, a contar da norma fundamental, axioma básico da existência 

do direito enquanto sistema, passando pelas normas gerais, até 

chegar àquelas particulares, não passíveis de ulteriores 

desdobramentos, e que funcionam como pontos terminais do 

processo derivativo de produção do direito38. 

 

Fato jurídico tributário é o enunciado linguístico que “constitui” um 

“acontecimento” como jurídico, pois a constituição do fato jurídico se dá por meio da 

linguagem (a linguagem jurídica se altera pela própria linguagem jurídica).  

Na incidência tributária, dado o fato F ocorrido, deve ser que então se 

instale a relação jurídica concreta R entre os sujeitos. Para se aplicar o direito, ou 

seja, para se operar a incidência tributária, o fato deve estar localizado no tempo e 

no espaço e deve ser descrito pela linguagem das provas.  

Assim, é a linguagem das provas que compõe o fato jurídico no tempo 

e no espaço e identifica seus sujeitos, ou seja, é a linguagem das provas que 

certifica a veracidade dos fatos subsumidos. A linguagem das provas relata que um 

evento ocorreu, participando, portanto, da própria constituição do fato jurídico. 

O fato jurídico tributário tem caráter declaratório apenas em relação ao 

evento, porque traz para o mundo jurídico esse “evento”. O fato é sempre passado, 

é “o relato do acontecimento pretérito”, o evento não existiria para o Direito sem sua 

constituição em linguagem jurídica. Fato jurídico tributário é o enunciado linguístico 

                                                           
38

 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 
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que “constitui” um “acontecimento” como jurídico. Novamente, fatos sociais, 

econômicos, históricos e jurídicos são recortes construídos por linguagem. Por isso, 

não há falar-se em “fato puro”39. 

A relação jurídica-tributária é composta por: 1 – o objeto, que é dar 

dinheiro aos cofres públicos a título de tributo; 2 – o sujeito ativo, que tem o direito 

subjetivo de exigir o cumprimento da obrigação (é, portanto, titular do “crédito 

tributário”; 3 – o sujeito passivo, que tem o dever jurídico, a obrigação tributária, de 

pagar o tributo (o débito tributário). Dessa forma, não há obrigação sem crédito. 

  

                                                           
39 (...) “fica a ressalva de que não há fatos jurídicos puros ou fatos econômicos puros. O que existe 

são cortes de linguagem. Nós, juristas, montamos a realidade jurídica que representa o corte. Desta 
maneira, construímos a interpretação jurídica. Nada disso impede que economistas tomem a mesma 
base objetiva e produzam enunciados econômicos sobre ela. Produzem-se, por sua vez, outros 
cortes sobre o mesmo acontecimento, compondo novo signo.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito 
tributário - fundamentos jurídicos da incidência. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 174).  
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2 REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO IPTU – CRITÉRIOS DO ANTECEDENTE 

 

2.1 Linhas gerais sobre a regra-matriz de incidência tributária do IPTU 

  

O direito positivo, constituído por linguagem prescritiva, disciplina as 

condutas intersubjetivas em obrigatórias, proibidas ou permitidas. É o conjunto das 

normas jurídicas válidas em determinado intervalo de tempo e sobre certo espaço 

territorial, inter-relacionadas sintática e semanticamente. 

As normas jurídicas são as significações construídas a partir dos textos 

positivados e estruturadas consoante a forma lógica dos juízos condicionais, 

compostos pela associação de duas ou mais proposições prescritivas, 

apresentando-se como mensagens deônticas portadoras de sentido completo. 

Pressupõem uma proposição-antecedente, descritiva de possível evento do mundo 

social, na condição de suposto normativo, implicando uma proposição-tese, de 

caráter relacional, no tópico do consequente, funcionando como prescritora de 

condutas intersubjetivas.  

A norma jurídica em sentido estrito contém o mínimo de estrutura 

formal/lógica para que a manifestação do dever ser possa ser compreendida pelo 

receptor da mensagem. Tem a seguinte representação lógica D[FS’RS”)], que 

significa: “deve ser que, dado o fato F, então se instale a relação jurídica R, entre os 

sujeitos S’ e S”.” No antecedente, localiza-se a conduta no tempo e no espaço e, no 

consequente, verifica-se a relação jurídica.  

A “regra-matriz de incidência tributária” é um instrumento metódico40 de 

organização do texto bruto do direito positivo e pode ser compreendida em dois 

sentidos: (i) é uma norma jurídica em sentido estrito e; (ii) é uma estrutura lógica. 

                                                           
40

 “A construção da regra-matriz de incidência, como instrumento metódico que organiza o texto bruto 
do direito positivo, propondo a compreensão da mensagem legislada num contexto comunicacional 
bem concebido e racionalmente estruturado, é um subproduto da teoria da norma jurídica, o que 
significa reconhecer tratar-se de contribuição efetiva da Teoria Geral e da Filosofia do Direito, 
expandindo as fronteiras do território científico. É claro que nesse percurso vai um reposicionamento 
do agente do saber jurídico que assume uma cosmo-visão situada, declaradamente, no âmbito do 
chamado “giro-linguístico”. De qualquer modo, o esquema da regra-matriz é um desdobramento 
aplicativo do “constructivismo lógico-semântico” sugerido com tanta precisão na obra e no 
pensamento de Lourival Vilanova (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e 
método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015). 
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Cabe ao intérprete 41  preencher as variáveis lógicas, dentro do processo de 

derivação, partir da norma geral e abstrata e construir a norma individual e concreta. 

Seu núcleo lógico estrutural é: D{[Cm(v.c).Ce.Ct  → [Cp(Sa.Sp).Cq(bc.al)]}, o qual 

quer significar, conforme discorrido acima, que: “D” é o dever ser neutro, 

interproposicional, que, outorgando validade à norma jurídica, incide sobre o 

conectivo implicacional para juridicizar o vínculo entre a hipótese e a consequência. 

“[Cm(v.c).Ce.Ct]” é a hipótese normativa, em que “Cm” é o critério material da 

hipótese, núcleo da descrição fática; “v” é o verbo, sempre pessoal e de predicação 

incompleta; “c” é o complemento do verbo; “Ce” é o critério espacial; “Ct”, o critério 

temporal; e “.” é o conectivo conjuntor. “” é o símbolo do conectivo condicional, 

interproposicional; e “[Cp(Sa.Sp).Cq(bc.al)]” é o consequente normativo, onde “Cp” é 

o critério pessoal; “Sa” é o sujeito ativo da obrigação; “Sp” é o sujeito passivo; “bc” é 

a base de cálculo; e “al” é a alíquota. 

A regra-matriz de incidência tributária é a norma jurídica que dá o 

impacto da exação. O antecedente descreve um fato lícito com conteúdo econômico 

e seu consequente estabelece uma relação jurídica que tem por sujeito ativo o 

Estado. O sujeito passivo desta relação será uma pessoa física ou jurídica, 

acometida do dever jurídico de prestar o objeto, que é pagar o tributo. Trata-se de 

norma primária, geral e abstrata. 

O critério material refere-se ao comportamento de pessoas físicas ou 

jurídicas que representam os signos presuntivos de riqueza, cuja verificação em 

determinadas coordenadas de tempo e espaço, acompanhadas do relato pela 

linguagem prevista no ordenamento, acarretará o fenômeno da incidência tributária.  

                                                           
41

 Interpretar é construir as significações do texto jurídico, mediante atos de valoração e dentro dos 
limites dos referenciais linguísticos do intérprete. Na construção da significação, o intérprete como 
primeiro passo, depara-se com o suporte físico, o texto bruto de lei (S1). Não há nos signos que 
compõem um enunciado prescritivo, um conteúdo mínimo de significação, assim não há interpretação 
literal, mas sim a construção dos sentidos dos enunciados prescritivos (as proposições, S2). Após, há 
a estruturação das significações (construção das normas jurídicas) sob a forma “H C”, onde H é a 
hipótese antecedente (que descreve o fato), e “C” a consequência: “Se H, deve ser C” (S3). A seguir 
o intérprete estabelece os vínculos de subordinação e coordenação entre as normas por ele 
construídas e as demais normas do ordenamento jurídico, verificando a existência de 
inconstitucionalidade ou ilegalidade (S4). A esse processo de interpretação dá-se o nome de 
“percurso gerador de sentido”, ou seja, o conjunto das etapas mentais para construção da 
interpretação. O processo de compreensão/interpretação é infinito, pois subsiste a possibilidade de se 
atribuir novos valores na construção dos sentidos, as novas interpretações ou reinterpretações são 
inesgotáveis.  
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O critério material é o núcleo da hipótese de incidência, conforme a 

lição de Paulo de Barros Carvalho: 

 

O critério material da hipótese tributária pode bem ser chamado de 

núcleo, pois é o dado central que o legislador passa a condicionar, 

quando faz menção aos demais critérios.  

Parece-nos incorreta a tentativa de designá-lo como a descrição 

objetiva do fato, posto que tal descrição pressupõe as circunstâncias 

de espaço e de tempo que o condicionam. Estar-se-ia conceituando 

a própria hipótese tributária. Essa é uma entre as muitas dificuldades 

que se nos antolham quando pretendemos cindir, mesmo que em 

termos lógicos, entidade una e indecomponível. E nesse engano 

incidem quase todos os autores que versam a matéria. Tem-se esse 

critério, como envolvente dos outros dois, isto é, daqueles que 

expressam as condicionantes de espaço e de tempo42. 

 

O critério temporal traz as coordenadas de tempo, indicando o 

momento em que se considera ocorrido o evento tributário, determinando a 

legislação tributária a ser aplicada: 

 

Afastada a medida da relevância, posto que todos os critérios são 

imprescindíveis para identificar o fato jurídico, este conjunto de 

elementos que nos dará a conhecer a circunstância limitadora 

temporal apresenta interessante matéria para a especulação 

científica. Basta dizer que define o momento em que nasce aquele 

vínculo jurídico disciplinador de comportamentos humanos. Seu 

exato conhecimento importa determinar, com precisão, em que átimo 

surge o direito subjetivo público de o Estado exigir de alguém 

prestações pecuniárias, por força do acontecimento de um fato lícito, 

que não um concerto de vontades43. 

 

O critério espacial determina o lugar em que o evento deve ocorrer 

para que seja tido por fato tributável. No critério espacial, “se precisam os elementos 

                                                           
42

 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 
2015. p. 482. 
43

 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 
2015. p. 491. 
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necessários e suficientes para identificarmos a circunstância de lugar que condiciona 

o acontecimento do fato jurídico”44. 

Sobre o critério espacial, discorre Paulo de Barros Carvalho: 

 

Acreditamos que os elementos indicadores da condição de espaço, 

nos supostos das normas tributárias, hão de guardar uma dessas 

três formas compositivas, diretriz que nos conduz a classificar o 

gênero tributo na conformidade do grau de elaboração do critério 

espacial da respectiva hipótese tributária: 

a) hipótese cujo critério espacial faz menção a determinado local 

para a ocorrência do fato típico; 

b) hipótese em que o critério espacial alude a áreas específicas, de 

tal sorte que o acontecimento apenas ocorrerá se dentro delas 

estiver geograficamente contido; 

c) hipótese de critério espacial bem genérico, onde todo e qualquer 

fato, que suceda sob o manto da vigência territorial da lei instituidora, 

estará apto a desencadear seus efeitos peculiares45. 

 

O critério pessoal indica as pessoas que integrarão o vínculo tributário, 

a obrigação tributária, tanto no polo ativo (credor) como no passivo (devedor).  

O critério quantitativo indica os critérios para quantificar a obrigação 

tributária – a base de cálculo e a alíquota.  

Como ocorre em relação a todos os impostos, ainda que de maneira 

implícita, o legislador constitucional consignou, ao atribuir aos Municípios a 

competência tributária para instituição do IPTU, o momento em que se reputa 

ocorrido o fato jurídico-tributário, o local em que se dá a respectiva incidência, o 

sujeito passivo possível, o sujeito ativo possível, assim como a base de cálculo 

possível do tributo. 

A Constituição estabeleceu, portanto, para todos os tributos, os seus 

contornos. Ante tal premissa, o legislador infraconstitucional, ao descrever os vários 

critérios da regra-matriz de incidência, deve observar com rigor os parâmetros 

estabelecidos no texto constitucional, que disciplinam e orientam o exercício da 

competência tributária. 
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 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 
2015. p. 487. 
45

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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Nesse sentido, a lição de Elizabeth Nazar Carrazza: 

Portanto, o art. 156 da CF traça a regra-matriz, o arquétipo genérico, 

deste imposto, estabelecendo que o IPTU deve ter, por hipótese de 

incidência (fato gerador in abstrato), a circunstância de uma pessoa 

física ou jurídica ser detentora do direito de propriedade, de bem 

imóvel situado na zona urbana do Município46.  

 
 

Assim, o IPTU incide, sobre a propriedade predial e territorial urbana. É 

esse o núcleo da regra-matriz do tributo; é esse, portanto, seu critério material. No 

entanto, não é qualquer propriedade que gera a incidência do IPTU. 

O momento em que se reputa ocorrido o fato jurídico-tributário é aquele 

em que ocorre o respectivo comportamento. O local, por sua vez, é aquele em que 

este se ultima.  

Assim, para o IPTU, o critério temporal é o primeiro de janeiro de cada 

ano e o critério espacial é a zona urbana do Município. 

O sujeito passivo, destinatário constitucional tributário, é o proprietário, 

possuidor e titular de domínio útil do imóvel urbano. O sujeito ativo é o Município, 

onde efetivamente esteja localizada a propriedade imobiliária urbana. 

Quanto à base de cálculo, por inferência do disposto no art. 156, II, do 

Texto Constitucional, há de ser o valor da propriedade urbana. É esse o único 

critério apto a determinar a quantificação do critério material da hipótese. 

Todos os impostos discriminados na Constituição Federal incidem 

sobre fatos reveladores de capacidade contributiva. Assim, também, a propriedade 

predial e territorial urbana foi eleita pelo constituinte como uma manifestação de 

riqueza passível de tributação. 

Quanto à alíquota, por determinação constitucional devem ser 

progressivas. 

Genericamente, são estes os critérios da regra-matriz de incidência do 

IPTU possível, decorrente do arquétipo constitucional, sobre os quais trataremos 

com mais vagar a seguir. 
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 CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade. Igualdade e Capacidade Contributiva. 2. 
ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 174. 
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2.2 Do critério material do IPTU 

 

O critério material revela o núcleo da regra-matriz de incidência e indica 

o fato tributável, o qual há de ser identificado pela busca de um verbo pessoal e de 

predicação incompleta, agregado a um complemento. No critério material há 

referência a um comportamento de pessoas, físicas ou jurídicas, condicionado por 

circunstâncias de espaço e tempo (critérios especial e temporal). Ou seja, ressalta 

que o comportamento de uma pessoa está representado na hipótese por um verbo 

agregado a um complemento, considerando-se determinadas condições espaciais e 

temporais, e afastando a utilização de verbos impessoais.  

A Constituição atribuiu à legislação complementar a função de inserir 

no sistema as “normas gerais de direito tributário”, que atuam na regulação das 

limitações constitucionais ao poder de tributar e regendo matérias especiais.  

A lei complementar, referida no art. 146 da Constituição da República47, 

é o Código Tributário Nacional, que veicula as normas gerais, delimitando os 

caracteres da hipótese de incidência do IPTU, assim como a base para sua 

quantificação. Ao disciplinar sobre o assunto, faz em consonância com o teor 

constitucional, explicitando, nos arts. 32 a 34, alguns dos aspectos inerentes à 
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 Art. 146. Cabe à lei complementar: 
I – dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios; 
II – regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 
III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. 
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de 
pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, 
II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 
239. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 
Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um regime 
único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, observado que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
I – será opcional para o contribuinte;   
II – poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado;   
III – o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes 
aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento;  
IV – a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, 
adotado cadastro nacional único de contribuintes. 
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norma de competência veiculada no art. 156, I, da Constituição, servindo como base 

para a estruturação da regra-matriz de incidência tributária 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. 

§ 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. 

 § 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, 

ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos 

órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao 

comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos 

termos do parágrafo anterior. 

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. 

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do 

seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 

 

Dessa forma, a materialidade do IPTU é “ser proprietário”, “ter o domínio 

útil” ou “ter a posse de bem imóvel”, predial e territorial, desde que situado na área 

urbana do Município. Observa-se aqui os verbos “ter” e “ser” e seus complementos.  

De forma sintética, são os seguintes elementos da regra-matriz do ITR: 

Hipótese 

 Critério material: ser proprietário, ter o domínio útil ou ter a 

posse de bem imóvel;  
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 Critério espacial: zona rural do território brasileiro;  

 Critério temporal: 1º de janeiro de cada ano. 

Consequente 

 Critério pessoal: 

             sujeito ativo: União;  

             sujeito passivo: quem for proprietário, tiver o domínio útil ou a 

posse do imóvel rural;  

 Critério quantitativo: base de cálculo: valor da terra nua 

tributável; alíquota: varia de 0,03% a 20%, sendo determinada 

em função da produtividade do imóvel, medida pelo grau de 

utilização e sua área total.  

 

A base de cálculo do ITR é o valor da terra nua tributável (obtido pela 

multiplicação do valor da terra nua de todo o imóvel pelo quociente entre a área 

tributável e a área total do imóvel). O valor da terra nua é o valor venal do imóvel 

subtraídos os valores de construções, instalações, benfeitorias, culturas, pastagens 

e florestas plantadas (não se excluindo o valor das florestas naturais), apurado em 

1º de janeiro do exercício. 

Ressalte-se que o IPTU incide sobre a propriedade predial (a construção) 

e sobre a propriedade territorial (o terreno), diferentemente do ITR, que incide 

apenas sobre a propriedade territorial (sua base de cálculo é o valor da terra nua), 

como bem aponta Hugo de Brito Machado48: 

Sobre o conceito de bem imóvel lembramos o que foi dito a respeito 

do fato gerador do imposto sobre a propriedade territorial rural, 

destacando que aquele imposto incide apenas sobre o bem imóvel 

por natureza, enquanto o imposto ora examinado incide sobre os 

bens imóveis por natureza e também sobre os imóveis por acessão 

física. Isto, em outras palavras, significa que o imposto sobre a 

propriedade territorial rural não incide sobre edificações, mas 

somente sobre a terra, enquanto o urbano incide sobre a terra e 

também sobre as edificações. 
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 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2012.  
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De acordo com o art. 156, I, da CF, compete aos Municípios instituir 

imposto sobre “propriedade territorial e rural urbana”. Por sua vez, o art. 32, caput, 

do Código Tributário Nacional dispõe que o IPTU 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. 

Não obstante a Constituição autorize o Município a tributar a 

“propriedade territorial urbana”, o Código Tributário Nacional, no art. 32, considera o 

fato jurídico tributário desse imposto “a propriedade, o domínio útil ou a posse de 

imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana do Município”. 

Surge, portanto, a dúvida que a leitura dos textos sugere: se a 

Constituição alude apenas à “propriedade” do imóvel urbano, como pode a norma de 

inferior hierarquia (CTN), bem como as leis ordinárias do Município, fazerem menção 

“à propriedade, ao domínio útil ou à posse”? Esses veículos normativos estariam 

ultrapassando os limites instituídos constitucionalmente?  

Indaga-se se o art. 32, caput, seria uma ampliação inconstitucional da 

materialidade do IPTU prevista na Constituição, ao acrescentar “domínio útil” e 

“posse” como hipóteses de incidência do IPTU. 

Sobre isso trataremos a seguir. 
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2.2.1 Os conceitos de direito privado e a delimitação da competência tributária  

 

As disposições veiculadas pelos arts. 109 e 110 do CTN são as 

seguintes: 

 

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da 

definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, 

mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. 

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance 

de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou 

implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, 

ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou 

limitar competências tributárias. 

 

A rígida repartição constitucional das competências tributárias não 

subsistiria se a lei infraconstitucional pudesse ampliar, modificar ou restringir os 

conceitos utilizados na delimitação das faixas de competências oferecidas às 

pessoas políticas. Por conseguinte, a inalterabilidade dos institutos de direito privado 

empregados na demarcação da competência tributária é uma imposição lógica da 

unidade e da hierarquia do sistema jurídico. Não cabe ao legislador 

infraconstitucional estender os conceitos de direito privado para atingir situações não 

abrangidas na sua competência constitucionalmente atribuída e, tampouco, efetuar a 

alteração de conceitos para restringir sua própria amplitude de atuação, em afronta 

ao princípio da irrenunciabilidade da competência tributária.   

Veja-se trecho do voto do Ministro Sepúlveda Pertence, no RE 

116.121-3/SP:  

 

Sr. Presidente, o art. 110 do Código Tributário Nacional prescreve: 

“a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o 

alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, 

utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, 

pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do 

Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar 

competências tributárias”. Trata-se de uma disposição de valor 

puramente didático, expletivo: a meu ver, ele está implícito na 
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discriminação constitucional de competências tributárias. Sem 

leva-lo estritamente em conta, a discriminação constitucional de 

competências se torna caótica, quando não ociosa” (STF, Tribunal 

Pleno, RE 116.121-3/SP, Rel. Min. Octavio Gallotti, Rel. para 

acórdão Min. Marco Aurélio, j. 11.10.2000, DJ 25.05.2001). 

 

Não é compatível com o direito admitir-se, para o signo “propriedade”, 

um sentido no Direito Civil e outro sentido no Direito Tributário, pois o Direito é uno. 

Oportunas as lições de Rubens Gomes de Sousa, ao comentar o aludido art. 110 do 

Código Tributário Nacional: 

 

Se a Constituição se refere a uma figura de direito privado, sem ela 

própria a alterar para efeitos fiscais, incorpora ao direito tributário 

aquela figura de direito privado que, por conseguinte, se torna 

imutável para o legislador fiscal ordinário, porque se converteu em 

figura constitucional49.  

 

Sobre o assunto, afirmou Alfredo Augusto Becker, de modo peremptório:  

 

Não existe um legislador tributário distinto e contraponível a um 

legislador civil ou comercial. Os vários ramos do direito não 

constituem compartimentos estanques, mas são partes de um único 

sistema jurídico, de modo que qualquer regra jurídica exprimirá 

sempre uma única regra (conceito ou categoria ou instituto jurídico) 

válida para a totalidade daquele único sistema jurídico. Esta 

interessante fenomenologia jurídica recebeu a denominação de 

cânone hermenêutico da totalidade do sistema jurídico50. 

 

Em suma, o constituinte valeu-se do conceito preexistente no direito 

civil do signo propriedade, forçoso seja construída uma norma compatível com esse 

sentido, sob pena de modificação da competência tributária. 
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 Normas de interpretação no Código Tributário Municipal. In: ATALIBA, Geraldo. Interpretação 
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2.2.2 Conceito de propriedade 

 

O art. 5º da CF prescreve: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

XXII – é garantido o direito de propriedade; 

(...) 

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social; 

(...) 

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes; 

(...) 

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata. 

 

Sobre o status constitucional do direito de propriedade, é incisa a lição 

de Elizabeth Nazar Carrazza: 

O art. 5º traz em seu bojo o núcleo do estatuto constitucional da 

propriedade, garantindo o direito de propriedade como um direito 

fundamental, individual e inviolável, em consonância com a opção 

declarada de um sistema de um sistema capitalista pautado pela livre 

iniciativa (art. 1º, IV da Carta Magna), mas ao mesmo tempo 

obtemperando este regime com o alcance da justiça social, através 

da vinculação desse direito a certos limites51. 

 

Sobre a propriedade discorre Aires Fernandino Barreto, nos seguintes 

termos:  
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 CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade – igualdade e capacidade contributiva. 2. 
ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 149. 
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Amiúde se sustenta, para convalidar o artigo 29 do CTN, que a 

Constituição não teria empregado o vocábulo “propriedade” no seu 

sentido preciso definido pela legislação civil, mas sim como uma 

singela relação do sujeito para com o bem (o que poderia se chamar 

de propriedade em sentido amplo). Assim o termo propriedade 

adotado no Texto Constitucional englobaria, pois, qualquer daqueles 

poderes da propriedade em seu sentido técnico (ou propriedade em 

sentido estrito), a saber, o uso, gozo e disposição52. 

 

O Código Civil, no art. 1.225, consagra a propriedade dentro do rol dos 

direitos reais. Já o art. 1.228 dispõe, verbis: “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.” 

A propriedade de titularidade da pessoa física ou jurídica, prevista nos 

art. 1.228 e seguintes do Código Civil, é o direito de uso, gozo e disposição do bem 

e de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha. É o direito real exercido de forma 

plena, dentro dos limites da lei. 

Seus elementos essenciais são, portanto, usar (retirar da propriedade 

todas as suas utilidades); gozar (exploração econômica da propriedade, percebendo 

os seus frutos e utilizando os seus produtos); dispor (poder de alienar a propriedade 

a título oneroso ou gratuito e de gravá-la com ônus reais) e reivindicar (obter de 

quem injusta ou ilegitimamente possua ou detenha a propriedade). 

O princípio que rege a propriedade é o da universalidade do domínio, 

adotando-se como critério a utilidade do aproveitamento ou do exercício à luz da 

função social da propriedade. Mas o direito de propriedade não é absoluto, porque 

deve cumprir sua função social.  

A função social da propriedade, prevista nos arts. 5º, XXIII; 170; 182, § 

2º; e 186, é a destinação economicamente útil da propriedade, em nome do 

interesse público. 

E assim já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal: 
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 BARRETO, Aires Fernandino. Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (coord.). Curso de direito tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 710. 
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RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FUNDIÁRIA – O CARÁTER 
RELATIVO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – A FUNÇÃO SOCIAL 
DA PROPRIEDADE – IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE 
REFORMA AGRÁRIA – NECESSIDADE DE NEUTRALIZAR O 
ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO CONTRA BENS 
PÚBLICOS E CONTRA A PROPRIEDADE PRIVADA – A PRIMAZIA 
DAS LEIS E DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NO ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO. – O direito de propriedade não se 
reveste de caráter absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave hipoteca 
social, a significar que, descumprida a função social que lhe é 
inerente (CF, art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a intervenção estatal na 
esfera dominial privada, observados, contudo, para esse efeito, os 
limites, as formas e os procedimentos fixados na própria Constituição 
da República. – O acesso à terra, a solução dos conflitos sociais, o 
aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização 
apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do 
meio ambiente constituem elementos de realização da função social 
da propriedade. A desapropriação, nesse contexto – enquanto 
sanção constitucional imponível ao descumprimento da função social 
da propriedade – reflete importante instrumento destinado a dar 
consequência aos compromissos assumidos pelo Estado na ordem 
econômica e social. – Incumbe, ao proprietário da terra, o dever 
jurídico-social de cultivá-la e de explorá-la adequadamente, sob pena 
de incidir nas disposições constitucionais e legais que sancionam os 
senhores de imóveis ociosos, não cultivados e/ou improdutivos, pois 
só se tem por atendida a função social que condiciona o exercício do 
direito de propriedade, quando o titular do domínio cumprir a 
obrigação (1) de favorecer o bem-estar dos que na terra labutam; (2) 
de manter níveis satisfatórios de produtividade; (3) de assegurar a 
conservação dos recursos naturais; e (4) de observar as disposições 
legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que 
possuem o domínio e aqueles que cultivam a propriedade (ADI 2213 
MC / DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 23.04.2004). 

 

O art. 1.228, § 1º, do Código Civil estabelece que o direito de 

propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas 

e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido 

em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o 

patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. 

Assim, há limitação ao direito de propriedade para que seu uso seja compatível com 

a destinação socioeconômica do bem, que respeite o meio ambiente e que não 

represente o abuso de domínio. 

Quanto aos poderes, a propriedade pode ser plena, quando o 

proprietário puder exercer todos os poderes inerentes ao domínio em toda a sua 

extensão; ou limitada, quando houver algum desmembramento de poderes inerente 

ao domínio, como no caso da enfiteuse ou da hipoteca. 
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São formas de aquisição da propriedade 53 : usucapião, acessão, 

casamento, união estável e sucessão, sendo que todas pressupõem a transcrição 

no registro imobiliário. 

São casos de perda da propriedade: perecimento, abandono, renúncia, 

morte, alienação e desapropriação54. 

Enfim, indaga-se: o domínio útil e a posse são tributados por 

significarem o exercício de poderes inerentes à propriedade? 

 

2.2.3 Domínio útil (enfiteuse) 

 

Figura do então vigente Código Civil de 1916, com previsão nos artigos 

678 a 69455, domínio útil é o direito real do enfiteuta de usufruir das qualidades do 
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 Vide artigos 1.238 e ss; artigos 1.511 e ss; 1.723 e ss. do Código Civil de 2002. 
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 Vide artigos 1.275 e 1276 do Código Civil de 2002. 
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 Código Civil/1916: Art. 678. Dá-se a enfiteuse, aforamento, ou emprazamento, quando por ato 
entre vivos, ou de última vontade, o proprietário atribui à outro o domínio útil do imóvel, pagando a 
pessoa, que o adquire, e assim se constitui enfiteuta, ao senhorio direto uma pensão, ou foro, anual, 
certo e invariável. 
Art. 679. O contrato de enfiteuse é perpétuo. A enfiteuse por tempo limitado considera-se 
arrendamento, e com tal se rege. 
Art. 680. Só podem ser objeto de enfiteuse terras não cultivadas ou terrenos que se destinem a 
edificação. 
Art. 681. Os bens enfitêuticos transmitem-se por herança na mesma ordem estabelecida a respeito 
dos alodiais neste Código, arts. 1.603 e 1619; mas, não podem ser divididos em glebas sem 
consentimento do senhorio. 
Art. 682. É obrigado o enfiteuta a satisfazer os impostos e os ônus reais que gravarem o imóvel. 
Art. 683. O enfiteuta, ou foreiro, não pode vender nem dar em pagamento o domínio útil, sem prévio 
aviso ao senhorio direto, para que este exerça o direito de opção; e o senhorio direto tem trinta dias 
para declarar, por escrito, datado e assinado, que quer a preferência na alienação, pelo mesmo preço 
e nas mesmas condições. 
Se dentro do prazo indicado, não responder ou não oferecer o preço da alienação, poderá o foreiro 
efetuá-la com quem entender. 
Art. 684. Compete igualmente ao foreiro o direito de preferência, no caso de querer o senhorio vender 
o domínio direto ou dá-lo em pagamento. Para este efeito, ficará o dito senhorio sujeito à mesma 
obrigação imposta, em semelhantes circunstâncias, ao foreiro. 
Art. 685. Se o enfiteuta não cumprir o disposto no art. 683, poderá o senhorio direto usar, não 
obstante, de seu direito de preferência, havendo do adquirente o prédio pelo preço da aquisição. 
Art. 686. Sempre que se realizar a transferência do domínio útil, por venda ou doação em pagamento, 
o senhorio direto, que não usar da opção, terá direito de receber do alienante o laudêmio, que será de 
dois e meio por cento sobre o preço da alienação, se outro não se tiver fixado no título de aforamento. 
Art. 687. O foreiro não tem direito à remissão do foro, por esterilidade ou destruição parcial do prédio 
enfitêutico, nem pela perda total de seus frutos; pode, em tais casos, porém, abandoná-lo ao senhorio 
direto, e, independentemente do seu consenso, fazer inscrever o ato da renúncia (art.691). 
Art. 688. É lícito ao enfiteuta doar, dar em dote, ou trocar por coisa não fungível o prédio aforado, 
avisando o senhorio direto, dentro em sessenta dias, contados do ato da transmissão, sob pena de 
continuar responsável pelo pagamento do foro. 
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bem, sem destruir a sua substância pagando ao senhorio uma remuneração anual 

invariável (foro).  

Eduardo Marcial Ferreira Jardim define domínio útil, nos seguintes 

termos: 

Domínio útil 

O vocábulo em apreço simboliza uma das manifestações do direito 

de propriedade em relação às coisas materiais ou corpóreas, além 

de se desdobrar em útil e direto. O primeiro diz respeito ao desfrute 

da coisa, objeto da propriedade, cujo exercício opera-se de forma 

ampla, na qual o titular do domínio útil pode, inclusive, efetivar a 

transmissão do bem, ao passo que o domínio direto representa 

desdobramento do direito de propriedade em que o dominus vê-se 

privado do gozo, do uso e da disposição do bem. O domínio útil, por 

seu turno, exprime uma das condutas que integram a hipótese de 

incidência do imposto sobre a propriedade territorial rural e do 

                                                                                                                                                                                     
Art. 689. Fazendo-se penhora, por dívidas do enfiteuta, sobre o prédio emprazado, será citado o 
senhorio direto, para assistir à praça, e terá preferência, quer no caso de arrematação, sobre os 
demais lançadores, em condições iguais, quer, em falta deles, no caso de adjudicação. 
Art. 690. Quando o prédio emprazado vier a pertencer a várias pessoas, estas, dentro em seis 
meses, elegerão um cabecel, sob pena de se devolver ao senhorio o direito de escolha. 
§ 1º Feita a escolha, todas as ações do senhorio contra os foreiros serão propostas contra o cabecel, 
salvo a este o direito regressivo contra os outros pelas respectivas quotas. 
§ 2º Se, porém, o senhorio direto convier na divisão do prazo, cada uma das glebas em que for 
dividido constituirá prazo distinto. 
Art. 691. Se o enfiteuta pretender abandonar gratuitamente ao senhorio o prédio aforado, poderão 
opor-se os credores prejudicados com o abandono, prestando caução pelas pensões futuras, até que 
sejam pagos de suas dívidas. 
Art. 692. A enfiteuse extingue-se: 
I – Pela natural deterioração do prédio aforado, quando chegue a não valer o capital correspondente 
ao fôro e mais um quinto deste. 
II – Pelo compromisso, deixando o foreiro de pagar as pensões devidas, por três anos consecutivos, 
caso em que o senhorio o indenizará das benfeitorias necessárias. 
III – Falecendo o emfiteuta, sem herdeiros, salvo o direito dos credores. 
Art. 693. Todos os aforamentos, salvo acordo entre as partes, são resgatáveis trinta anos depois de 
constituídos, mediante pagamento de vinte pensões anuais pelo foreiro, que não poderá no seu 
contrato renunciar o direito ao resgate, nem contrariar a disposições imperativas deste capítulo. 
Art. 693. Todos os aforamentos, salvo acôrdo entre as partes, são resgatáveis vinte anos depois de 
constituídos, mediante pagamento de vinte pensões anuais pelo foreiro, que não poderá, no seu 
contrato, renunciar o direito ao resgate, nem contrariar as disposições imperativas dêste 
capítulo.          
Art. 693. Todos os aforamentos, inclusive os constituídos anteriormente a este Código, salvo acordo 
entre as partes, são resgatáveis dez anos depois de constituídos, mediante pagamento de um 
laudêmio, que será de dois e meio por cento sobre o valor atual da propriedade plena, e de dez 
pensões anuais pelo foreiro, que não poderá no seu contrato renunciar ao direito de resgate, nem 
contrariar as disposições imperativas deste capítulo.   
Art. 694. A sub-emfiteuse está sujeita às mesmas disposições que a enfiteuse. A dos terrenos de 
marinha e acrescidos será regulada em lei especial. 
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imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, nos termos 

dos arts. 29 e 32 do Código Tributário Nacional56. 

 

Dominío útil pertence ao enfiteuta ou foreiro, que tem o direito de fruir 

de todas as qualidades da coisa enfitêutica, sem destruir a sua substância, mediante 

a obrigação de pagar ao proprietário (senhorio direto) uma pensão invariável (o 

foro). 

O domínio útil tem as seguintes características: existência de terras 

incultas ou destinadas à edificação; pagamento anual do foro; perpetuidade e 

averbação junto ao registro imobiliário. 

O enfiteuta pode dividir o imóvel em glebas, tem direito à percepção 

dos frutos e rendimentos; tem a obrigação de pagamento de foro ou laudêmio, é 

responsável pela venda sem autorização do proprietário do imóvel, pois a existência 

de enfiteuse não impede a alienação do imóvel. 

O Código Civil de 2002 prescreve, em seu art. 2.038, que fica proibida 

a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se as existentes, até sua 

extinção, às disposições do Código Civil anterior, Lei 3.071, de 1º de janeiro de 

1916, e leis posteriores. 

 

2.2.4 Posse 

 

A posse, prevista no art. 1.196 e seguintes do Código Civil 57 , é 

composta de dois elementos: o poder sobre o bem, defendendo-o para si e o animus 

domini, que é a intenção de exercer sobre o bem o direto de propriedade. 

                                                           
56

 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Dicionário de direito tributário. São Paulo: Noeses, 2011. p. 
127. 
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 Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum 
dos poderes inerentes à propriedade. 
Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de 
direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto 
defender a sua posse contra o indireto. 
Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com 
outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. 
Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em 
relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário. 
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Para Silvio de Salvo Venosa, posse é: 

 

Enfim o conceito de posse nunca logrará atingir unanimidade na 

doutrina e nas legislações. Na acepção mais aceita, o vocábulo 

posse provém de possidere; ao verbo sedere, opõe-se o prefixo 

enfático por. Nesse sentido semântico, posse prende-se ao poder 

físico de alguém sobre a coisa. 

De qualquer ponto que se decole para compreender a posse devem 

ser caracterizados os dois elementos integrantes do conceito: o 

corpus e o animus. 

O corpus é a relação material do homem com a coisa, ou a 

exterioridade da propriedade, por esse motivo não podem ser objetos 

de posse bens não passíveis de apropriação. 

Posse e propriedade, em compreensão jurídica caminham juntas. 

O animus é o elemento subjetivo, a intenção de proceder com a 

coisa como normalmente o proprietário 58. 

 

A posse é o exercício de um dos direitos inerentes à propriedade. O 

sujeito detém ou frui da propriedade, mas a posse é distinta desta, pode existir 

isoladamente ou coexistir com a propriedade. 

Segundo o art. 1.204 do Código Civil, adquire-se a posse desde o 

momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos 

poderes inerentes à propriedade59.  

A posse pode ser direta ou indireta. Maria Helena Diniz as distingue 

nos seguintes termos: 

 

                                                                                                                                                                                     
Art. 1.199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela 
atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. 
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. 
Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição 
da coisa. 
Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em 
contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção. 
Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as 
circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. 
Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi 
adquirida. 
58

 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil (direitos reais). São Paulo: Atlas, 2001. 
59

 Art. 1.205. A posse pode ser adquirida: 
I – pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante; 
II – por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. 

 



58 
 

 
 

A posse direta ou imediata é a do possuidor que recebe o bem, em 

razão de direito real, ou pessoal, ou de contrato. Por exemplo, no 

usufruto, o usufrutuário tem o uso e o gozo da coisa frutuária, 

portanto a posse direta, porque a detém materialmente, utilizando-a 

economicamente como o faria o proprietário. A posse direta é 

derivada, porque procede de alguém, exigindo sempre um 

intermediário. Logo, abrange todos os casos em que a posse de um 

bem passa a outrem em virtude de obrigação ou direito, tais como: o 

do usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, do arrendatário, 

do comodatário, do depositário, do testamenteiro, do inventariante 

etc. É sempre temporária, por basear-se numa relação transitória de 

direito pessoal ou real; o possuidor detém materialmente a coisa, e 

quando molestado pode usar dos interditos possessórios, até mesmo 

contra o possuidor indireto. 

A posse indireta ou mediata é a do possuidor indireto que cede o uso 

do bem a outrem. Assim, no usufruto, o nu-proprietário tem a posse 

indireta, porque concedeu ao usufrutuário o direito de possuir, 

conservado apenas a nua propriedade, ou seja, a substância da 

coisa. É, portanto, a de quem temporariamente concdeu a outrem 

(possuidor direto) o exercício do direito de possuir a coisa, enquanto 

durar a relação jurídica que o levou a isso, Exitinta esta, readquire o 

possuidor indireto a posse direta60.  

 

Questiona-se qual a posse que se subsome à materialidade do IPTU, 

qual o limite semântico da expressão “possuidor a qualquer título”, a que se refere o 

CTN. 

A posse de bem imóvel a que se refere o CTN deve ser entendida 

como a posse ad usucapionem, ou seja, aquela que pode levar ao domínio, por ser 

a posse direta e por representar conteúdo econômico.  

Quando o Código Tributário Nacional trata do possuidor a qualquer 

título, a expressão volta-se apenas para as situações em que há posse ad 

usucapionem, ou seja, posse que pode conduzir à propriedade.  

Assim, não se pode pretender que o locatário seja contribuinte do 

imposto. Igualmente o comodatário, ou outras pessoas, cuja posse, por suas 

características, não se pode em si mesma, conduzir à propriedade. 
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 DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 819-820. 
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2.2.5 Direito de superfície 

 

O direito de superfície é o direito real de fruição sobre coisa alheia pelo 

qual o proprietário concede, por prazo determinado, a outrem o direito de construir 

ou plantar em seu terreiro. Pode se dar a título gratuito ou oneroso, mas deve estar 

assentado no registro imobiliário. No Código Civil, suas prescrições estão 

estabelecidas nos arts. 1.369 a 1.370 61 . Segundo o art. 1.371, o superficiário 

responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. 

Compõem o seu regime jurídico os seguintes elementos: 

a) O direito de superfície não se estende ao subsolo, proibindo-se nele 

a realização de qualquer obra; 

b) A concessão do direito pode ser feita a título oneroso mediante 

pagamento periódico ou não; ou ainda, a título gratuito; 

c) O superficiário tem o direito de uso, fruição e disposição da 

superfície, podendo oferecer a superfície como garantia de pagamento de dívidas; 

d) O superficiário poderá construir ou plantar, inclusive reconstruir a 

coisa eventualmente perecida, nos termos do registro imobiliário; 
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 Art. 1.369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu 
terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de 
Registro de Imóveis. 
Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto 
da concessão. 
Art. 1.370. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa; se onerosa, estipularão as partes se o 
pagamento será feito de uma só vez, ou parceladamente. 
Art. 1.371. O superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. 
Art. 1.372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus 
herdeiros. 
Parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo concedente, a nenhum título, qualquer pagamento 
pela transferência. 
Art. 1.373. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou o 
proprietário tem direito de preferência, em igualdade de condições. 
Art. 1.374. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno 
destinação diversa daquela para que foi concedida. 
Art. 1.375. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, 
construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado 
o contrário. 
Art. 1.376. No caso de extinção do direito de superfície em consequência de desapropriação, a 
indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada 
um. 
Art. 1.377. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público interno, rege-se 
por este Código, no que não for diversamente disciplinado em lei especial. 

 



60 
 

 
 

e) O superficiário tem o direito de preferência na aquisição do imóvel; 

f) O proprietário tem o direito de preferência na aquisição da superfície; 

g) O direito de superfície regulado pelo Estatuto da Cidade (Lei 

12.257/2001) admite a contemplação, no caso de óbito do superficiário, em prol de 

seus respectivos herdeiros. 

Dessa forma, o direito de superfície comporá a materialidade do IPTU, 

pois o superficiário tem o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, 

além desse exercício revelar expressão econômica.  

 

2.2.6 Incidência do IPTU sobre a propriedade, o domínio útil, a posse e o direito de 

superfície 

 

A materialidade do IPTU alcança todo aquele que detiver direito de gozo 

do imóvel, pleno ou ilimitado, com relação patrimonial de substrato econômico. 

Esse é o entendimento de Paulo de Barros Carvalho: 

 

O domínio útil e a posse são atributos intrínsecos a um direito maior, 

que é o direito de propriedade. Dessa maneira, as normas 

infraconstitucionais não estariam ampliando a previsão da Lei 

Fundamental, mas tão só desdobrando a relação jurídica 

“propriedade” em outras duas que, em princípio, nela estão 

integradas. 

Digamos que ambas contribuam para a formação da “situação 

jurídica” propriedade, entendendo aqui esse signo como o plexo de 

relações que têm, num único sujeito, pontos de referência62. 

 

E o de Elizabeth Nazar Carrazza: 

 

Sem maiores digressões nesse ponto, registra-se que propriedade 

stricto sensu é o direito que uma pessoa tem de, dentro dos limites 

normativos, usar, gozar e dispor de um bem e de reavê-lo de quem 

injustamente a possua ou detenha (cf. art. 1.228 do Código Civil). 

                                                           
62

 Derivação e positivação no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2013. v. 2. p. 295. 



61 
 

 
 

Domínio útil é direito real sobre coisa alheia, tendo todos os direitos 

inerentes à propriedade em sentido estrito, restando alguns direitos 

ao proprietário. A posse ad usucapionem consiste na manifestação 

de um dos poderes inerentes à propriedade, que pode conduzir ao 

domínio pleno. Por fim, o direito de superfície é a faculdade que o 

superficiário recebe de utilizar o terreno para construção ou cultivo, 

por tempo determinado (cf. art. 1.369 do Código Civil). Portanto, ao 

adotar como fatos geradores do IPTU, no seu art. 34, a propriedade, 

posse e domínio útil, o Código Tributário Nacional revelou-se afinado 

com o conteúdo constitucional da competência63. 

 

Em sentido contrário, para Eduardo Marcial Ferreira Jardim, o IPTU 

incide apenas sobre a propriedade e não sobre a posse, o domínio útil ou qualquer 

outra forma: 

 

Tributo de competência legislativa dos Municípios e do Distrito 

Federal, que tem por fato jurídico tributário a propriedade predial e 

territorial urbana. Com efeito, a expressão ‘propriedade’, bem como a 

cláusula relativa à zona urbana, merece especial atenção, porquanto 

representa a essência do fato sujeito à tributação, ou seja, o fato 

gerador.  Destarte, como noção cediça, a propriedade consiste na 

faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, o que não se confunde 

com os demais direitos impropriamente denominados direitos reais 

pelo art. 1.225 do Código Civil, a exemplo de servidão, usufruto, uso, 

habitação, direito do promitente comprador, entre outros. 

Assim, no ver deste Curso e fazendo coro com Leandro Paulsen 

(2006) e Jayr Viégas Gavaldão Junior (2000), a moldura 

constitucional investe os Municípios e o Distrito Federal de poderes 

para instituir o imposto sobre a propriedade e não sobre a posse, o 

domínio útil ou qualquer outra forma de manifestação dos 

designados direitos reais. Logo, não poderia o Código Tributário 

Nacional, por meio do art. 32, transpor o âmbito da propriedade e 

incluir no fato jurídico tributário o domínio útil ou a posse de bem 

imóvel, máxime porque lhe falta competência para qualificar como 

tributável aquilo que o Texto Supremo não autorizou64. 
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Em suma, o art. 156, I, da Constituição, autoriza a tributação da 

propriedade, e o CTN facultou à lei ordinária tomar para fato gerador do tributo a 

propriedade, o domínio útil ou a posse, vale dizer o direito pleno, total, que é a 

propriedade ou um dos seus elementos, o domínio útil, ou ainda a posse. Se a 

propriedade, com todos os seus elementos, está reunida em poder de uma pessoa, 

o tributo recai sobre ela. Se está fracionada, então o tributo recairia sobre o domínio 

útil ou a posse. O mesmo raciocínio aplica-se ao direito de superfície. 

 

2.3 Do critério espacial do IPTU 

 

O critério espacial é a indicação do local em que se reputa ocorrido o 

fato jurídico-tributário e pode estar explicitamente indicado na lei instituidora do 

tributo ou não, hipótese em que é dedutível do respectivo arquétipo constitucional, 

estando invariavelmente ligado à competência impositiva. Trata-se da coordenada 

de espaço em que ocorre o comportamento descrito no critério material da hipótese 

de incidência. 

Sobre o critério espacial, a lição de Paulo de Barros Carvalho: 

 

Há regras jurídicas que trazem expressos os locais em que o fato 

deve ocorrer, a fim de que irradie os efeitos que lhe são 

característicos. Outras, porém, nada mencionam, carregando 

implícitos os indícios que nos permitem saber onde nasceu o laço 

obrigacional. É uma opção do legislador. Aquilo que de real 

encontramos, no plano do direito positivo brasileiro, é uma dose 

maior ou menor de esmero na composição dos critérios espaciais, de 

tal modo que alguns são elaborados com mais cuidado que outros. 

Todavia, ainda que aparentemente pensemos ter o político se 

esquecido de mencioná-lo, haverá sempre um plexo de indicações, 

mesmo tácitas e latentes, para assinalar o lugar preciso em que 

aconteceu aquela ação, tomada como núcleo do suposto 

normativo65. 
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Lucas Galvão de Britto define critério espacial:  

 

Chamo critério espacial da regra-matriz de incidência tributária ao 

feixe de enunciados, implícitos ou explícitos, aptos a auxiliar o 

intérprete na identificação dos marcos espaciais que devem ser 

empregados para atribuir um lugar ao fato jurídico tributário. A cada 

vez que surge, na regra-matriz de incidência tributária, a expressão 

“critério”, faz-se para imprimir mais força à natureza seletora de 

propriedades de que é dotado cada elemento da norma padrão de 

incidência tributária: trata-se sempre de um recorte em que alguns 

dados da realidade social são selecionados e relatados na tessitura 

da realidade jurídica, sendo todo o restante, sobre o qual o texto do 

direito não tenha versado, irrelevante para a atribuição de efeitos 

jurídicos, por mais importância que tenha segundo outros critérios, 

como os utilizados pela economia, pela sociologia, pela contabilidade 

ou qualquer outra forma de conhecimento. Tais mecanismos de 

pensamento prestam-se à indispensável atividade redutora de 

complexidades que torna a ocorrência apreensível e, 

consequentemente, passível de ser registrada em um relato, como 

devem ser os fatos jurídicos. Assim, será possível realizar a 

operação de inclusão de classes para categorizar o fato em meio aos 

conceitos fundados pelas normas gerais e abstratas. É, dessa 

maneira, por meio da seleção das propriedades descritas no critério 

espacial de um tributo, que poderá a autoridade competente, 

desprezando todos os indicativos que não sejam aqueles prescritos 

na lei, suplantar a complexidade espacial de uma conduta para 

atribuir-lhe sentido e, desse modo, assignar um lugar para a 

ocorrência, determinar o lugar no fato, o lugar do tributo66. 

 

O art. 153, VI, da Constituição prescreve que à União cabe instituir 

imposto sobre a propriedade territorial rural, já o artigo 156, I, autoriza os Municípios 

a criarem imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, a delimitação da 

competência a ser exercida pela União ou pelo Município reside no caráter rural ou 

urbano do imóvel. Imóvel rural e imóvel urbano são conceitos excludentes entre si, 

ou seja, que não for imóvel rural será imóvel urbano e vice-versa. 
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Para o IPTU, o critério espacial é a zona urbana do Município, definida 

no art. 32 do CTN. Para correta identificação é necessária delimitação dos conceitos 

de propriedade urbana e rural, conforme se verá a seguir. 

Ressalte-se a especificidade do critério espacial do IPTU: 

 

É distinto o processo quanto a impostos que oneram a propriedade predial e 

territorial. A descrição normativa não fixa lugares exclusivos, não se detendo 

por oferecer um rol limitado de postos. Antes, prevê áreas, regiões, intervalos 

territoriais, extensos e dilatados, dentro dos quais, em qualquer de seus 

pontos, pode efetivar-se o evento. É o caso, por exemplo, do IPTU, em que 

são alcançados somente os bens imóveis situados nos limites interiores do 

perímetro urbano do Município. Diríamos que o critério de espaço mereceu 

uma relativa elaboração, estipulado que está de forma menos minuciosa, sem 

o cunho de singularidade que caracteriza a primeira espécie67. 

 

2.3.1 Zona urbana e zona rural – legislação aplicável 

 

O CTN, no art. 32, § 1º, dispõe que: 

 

§ 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. 

 

Segundo o art. 32, § 1º, do CTN, zona urbana é aquela definida na lei 

municipal, que tenha pelo menos dois dos melhoramentos do § 1º. Portanto, o 
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Código Tributário Nacional elegeu os critérios de localização e melhoramento para a 

caracterização da “zona urbana” no Município. 

No art. 32, § 2°, do CTN, observa-se outro critério para caracterização 

da zona urbana: 

 

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, 

ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos 

órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao 

comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos 

termos do parágrafo anterior. 

 

Dessa forma, as zonas urbanizáveis (art. 32, § 2º, CTN) são zonas 

urbanas por equiparação, criadas por lei municipal, mas sem a obrigatoriedade dos 

melhoramentos elencados no § 1º do art. 32, CTN, que se destinam a moradia, 

indústria e comércio.  

Os requisitos do art. 32 são cumulativos, ou seja, não basta que a lei 

defina como zona urbana, sendo necessário haver duas das benfeitorias 

relacionadas; não basta, por outro lado, ter duas das benfeitorias citadas, sendo 

necessário, cumulativamente, tratar-se de área definida pela lei municipal como 

zona urbana. As zonas urbanizáveis (art. 32, § 2º) são zonas urbanas por 

equiparação.  

Em 18 de novembro de 1966, antes da vigência da Lei 5.172/1966, foi 

editado o Decreto-Lei 57, inserindo exceção ao disposto no art. 32 do CTN: 

 

Art. 15. O disposto no art. 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 

1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado 

em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, 

incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o 

mesmo cobrados.  

 

Cotejando a evolução legislativa sobre a questão, o Min. José Delgado, 

no julgamento do AgRg. no Agravo de Instrumento 993.224 – SP (DJ 04.06.2008), 

esclarece de maneira didática: 
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Inicialmente, deve-se registrar que durante o período de vacatio legis 

do CTN foi editado o Decreto-Lei 57/66, estabelecendo que os 

imóveis situados na zona rural quando utilizados em exploração 

vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, ficariam sujeitos à 

incidência do ITR. Em dezembro de 1972, sobreveio a Lei 5.868, cujo 

art. 12 revogou os arts. 14 e 15 do Decreto-Lei 57/1966, substituindo-

os pelas regras do seu art. 6º, segundo o qual o imóvel rural, para 

fins de incidência do ITR, passou a ser o destinado à exploração 

agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial que, 

independentemente de sua localização, tivesse área superior a um 

hectare. Já o parágrafo único sujeitou os imóveis não enquadrados 

no caput à incidência do IPTU, independentemente de sua 

localização. Porém, esta norma foi declarada inconstitucional pelo 

STF (RE 938.508/MG, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 27.08.1982), 

sendo suspensa a sua execução pelo Senado Federal (Resolução 

313/83). 

Em seguida, foram editadas as Leis 8.847/1994 e 9.393/1996, que 

regularam a cobrança do ITR em sintonia com os critérios fixados no 

art. 32 do CTN. A questão foi submetida à apreciação do STF (RE 

140.773/SP), que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 

5.868/1972, no ponto em que revogou o art. 15 do Decreto-Lei 57/66. 

Logo, para tributar os imóveis localizados na zona urbana passou a 

ser adotado, também, o critério da sua destinação econômica. 

 

As prescrições veiculadas pelo Código Tributário Nacional (Lei 

5.172/1966) e pelo Decreto-Lei 57/1966 foram incorporados à ordem jurídica 

instaurada com a Constituição de 1988, por efeito da manifestação explícita contida 

no § 5º do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que assegura 

a validade sistêmica da “legislação anterior”, naquilo em que não for incompatível 

com o novo sistema tributário brasileiro. Considerando que ambas as normas são 

válidas, é necessário compatibilizá-las.  

O Código Tributário Nacional e o Decreto-Lei 57/1966 disciplinam 

matéria privativa de lei complementar, como é o caso da definição de imóvel rural e 

de imóvel urbano, para fins de exercício da competência tributária pela União e 

pelos Municípios.  

As normas gerais em matéria tributária têm dupla função, como aponta 

Paulo de Barros Carvalho: 
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Dispor sobre conflitos de competência (impedir a invasão de 

competência tributária entre as pessoas políticas) e regular as 

limitações constitucionais ao poder de tributar. A legislação 

complementar cumpre assim, em termos tributários, relevante papel 

de mecanismo de ajuste, calibrando a produção legislativa ordinária 

em sintonia com os mandamentos supremos da CF68. 

 

Para Tercio Sampaio Ferraz Jr., as normas gerais de direito tributário 

desempenham a dupla função requerida pela segurança jurídica: função-certeza e 

função-igualdade: 

 

Ao privilegiar a função-certeza e o papel das normas gerais 

tributárias como normas primárias, veremos o CTN como o conjunto 

de normas gerais capazes de dar unidade de conteúdo ao sistema 

tributário. Aqui a igualdade requerida pela segurança é função da 

certeza. Já ao se privilegiar a função-igualdade das normas gerais 

tributárias como normas que contêm os critérios gerais de solução 

dos conflitos de competência, veremos o CTN como um conjunto de 

normas secundárias que instauram uma unidade de competência 

para o sistema tributário. Aqui a certeza requerida pela segurança é 

função da igualdade69. 

 

Interessante o posicionamento de José Souto Maior Borges, sobre as 

funções das normas gerais em matéria tributária: 

 

A questão da dicotomia ou tricotomia das atribuições de normas 

gerais não é um problema em aberto – é um falso problema. As 

funções da lei de normas gerais são as que estão expressas e 

implícitas no art. 146, III. A versão dicotômica e restritiva (só conflitos 

e limitações) está equivocada, porque essa dicotomia desobedece 

aos pressupostos constitucionais do art. 146, III, mesmo se 

considerado isoladamente e com abstração da sua inserção no 

sistema constitucional. (...) E a versão tricotômica tampouco 

prevalece, porque a competência do art. 146, III autoriza o 

Congresso Nacional a editar amplamente normas gerais (= 

unificação dogmática). A disputa quantitativa tradicional do problema 

                                                           
68

 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 
2015. p. 392. 
69

 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Segurança jurídica e norma gerais tributárias. Revista de Direito 
Tributário, n. 17-18,1981.  



68 
 

 
 

das funções legislativas na área tributária (duas versus três) é, 

percebe-se, uma colocação inapropriada. Fonte tão só de equívocos 

na caracterização do regime constitucional de normas gerais. 

Equívocos de que não conseguiu escapar a doutrina criticada. E a 

corrente tricotômica não esconde, no fundo, um pleonasmo. 

Expressa o mesmo que diz o art. 146, com outras palavras e, salvo 

honrosas exceções, sem profundidade70. 

 

Portanto, os dois veículos normativos cumprem, desse modo, a função 

que foi outorgada à lei complementar pelo art. 146, I, do Texto Maior, objetivando 

evitar conflitos relativos à imposição de tributos. Logo, em face dessa orientação, 

foram esses documentos normativos acolhidos pelo ordenamento jurídico com a 

força vinculativa daquele estatuto, em função do assunto por eles regulado.  

 

2.3.2 Critérios de determinação 

 

O CTN, em seu art. 32, § 1º, estabelece ser zona urbana aquela 

definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de pelo menos 

dois melhoramentos dentre aqueles que ela própria indica. Nesse sentido, elege os 

critérios de localização e melhoramentos como determinantes para a identificação 

de imóvel rural. 

A despeito disso, no § 2º do art. 32, atribui relevância a destinação 

dada ao imóvel, sobrepondo-a aos demais critérios.  

Ainda no que diz respeito à destinação, o art. 32, § 2º, do CTN qualifica 

como urbanas as áreas constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos 

competentes, destinadas à habitação, indústria ou comércio.  

As zonas urbanizáveis (art. 32, § 2º, CTN) são zonas urbanas por 

equiparação, criadas por lei municipal, mas sem a obrigatoriedade dos 

melhoramentos elencados no § 1º do art. 32, CTN, que se destinam a moradia, 

indústria e comércio.  
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A identificação da natureza rural ou urbana de determinado imóvel, 

para fins de incidência do ITR ou do IPTU, depende, por conseguinte, da conjugação 

de três critérios: (i) geográfico, com base na localização; (ii) melhoramentos, sendo 

necessária a existência de benfeitorias urbanas para que se possa exigir o IPTU; e 

(iii) destinação dada ao imóvel. Nenhum desses critérios basta por si só, devendo 

ser considerados em conjunto e não isoladamente.  

A localização do imóvel, por exemplo, não é decisiva para fins de 

exigência de IPTU ou de ITR, sendo imprescindível considerar a utilização feita do 

bem. A localização é apenas um indicativo, prevalecendo na falta da comprovação 

do destino dado ao imóvel. Se, porém, comprovar-se que a destinação é rural, 

independentemente da localização, incidirá o imposto da União. Para sujeitar-se à 

tributação municipal é preciso que o imóvel esteja situado na zona urbana, 

apresente dois dos equipamentos mencionados na Lei e, simultaneamente, não seja 

destinado à atividade rural.  

Sintetizando os critérios possíveis, é possível destacar: 

Critério da destinação: não configura imóvel urbano aquele que for 

destinado à exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, ainda 

que localizado no perímetro urbano municipal (art. 15 do Decreto-Lei 57/1966). 

Critério da localização: caso não haja destinação agropastoril, 

considera-se imóvel urbano aquele situado dentro do perímetro urbano municipal 

(art. 32, caput, do CTN). 

Critério dos melhoramentos: para ser imóvel urbano tributável pelo 

IPTU é preciso que o imóvel apresente requisitos que comprovem sua urbanidade, 

consistentes em dois melhoramentos construídos ou mantidos pelo Poder Público 

(art. 32, § 1º, do CTN).  

Além de tais prescrições, e ainda considerando o critério da 

destinação, o legislador do Código Tributário Nacional estipulou, no art. 32, § 2º, que 

se consideram urbanas as áreas urbanizáveis, “constantes de loteamentos 

aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao 

comércio”. 
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A questão foi submetida ao STJ na forma de recurso representativo da 

controvérsia – Recurso Especial 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ 

28/08/2009, cujo resultado foi: 

 

IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL – IPTU – NÃO 

INCIDÊNCIA – ART. 15 DO DL 57/1966 – RECURSO REPETITIVO 

– ART. 543-C DO CPC. 

1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana 

do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração 

extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 

57/1966). 

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C 

do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. 

 

Em suma, o CTN e o Decreto 57/1966 disciplinam normas gerais em 

matéria tributária, para fins de definição de imóvel rural e imóvel urbano. Na 

identificação da natureza urbana ou rural de um imóvel, deve-se combinar as 

prescrições do art. 32 do CTN e as do art. 15 do Decreto-Lei 57/1966, ou seja, há 

que se combinar os critérios da localização (CTN) e da destinação (Decreto-Lei 

57/1966). 

Esses diplomas, dentre outras disposições, estipulam que a destinação 

do imóvel é relevante para determinar sua natureza, de modo que um imóvel 

utilizado na exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial não se 

subsome ao conceito de imóvel urbano.  

Por conseguinte, imóveis com tais destinações, ainda que localizados 

na zona urbana municipal, são considerados rurais e, como tal, não se sujeitam à 

incidência do IPTU, independentemente de haver previsão nas leis municipais a 

respeito do assunto.  
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2.4 Do critério temporal do IPTU 

 

O tempo também é uma construção linguística como aponta Robson 

Maia Lins:  

Por ser uma construção, a noção de tempo que se colhe da realidade 

social é também ela um recorte operado por meio de uma linguagem. 

E sobre ela, pode-se dizer que ocupa, em relação à metalinguagem 

do direito, a posição de objeto, formando a realidade social. 

(...) 

Nessa linha, o tempo jurídico surge como resultado de um discurso 

performativo produtor de ficções que permitem reduzir as 

complexidades do fenômeno extrajurídico e instituir uma medida – 

juridicamente – qualificada para o seu transcurso. 

(...)  

O tempo jurídico, portanto, é instalado e operado pela linguagem do 

direito positivo, cujos atos são performativos. É dizer: fazem existir 

aquilo em que é enunciado. O discurso jurídico quando trate do 

tempo inaugura, continua ou extingue uma realidade, que passa a 

ser qualificada como jurídica e que nem sempre coincidirá com 

aquela social71. 

 

Dessa forma, critério temporal é o lapso em que se considera ocorrido 

o fato jurídico tributário e, consequentemente, produzidos os seus efeitos. Indica que 

o momento em que se reputa ocorrido o fato jurídico-tributário é a condicionante de 

tempo do comportamento da pessoa física ou jurídica. Sendo certo que o 

comportamento praticado pelo sujeito passivo, há de acontecer em um determinado 

momento e em um local específico, o critério temporal reflete a coordenada de 

tempo em que nasce a relação jurídica tributária. 

Geraldo Ataliba define critério temporal como “a indicação das 

circunstâncias de tempo, importantes para a configuração dos fatos imponíveis. Esta 
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indicação pode ser implícita ou explícita. Na maioria das vezes é simplesmente 

implícita”72. 

Paulo de Barros Carvalho compreende o critério temporal como: 

 

O grupo de indicações, contidas no suposto da regra, e que nos 

oferecem elementos para saber, com exatidão, em que preciso 

instante acontece o fato descrito, passando a existir o liame jurídico 

que amarra devedor e credor, em função de um objeto – o 

pagamento de certa prestação pecuniária73. 
 

Cumpre ressaltar que o momento em que se considera reputada a 

ocorrência do fato jurídico tributário não faz nascer automaticamente o vínculo 

obrigacional entre os sujeitos da relação tributária, pois o vínculo relacional só 

existirá a partir da sua constituição em linguagem competente. Por isso, distingue-se 

o tempo em que o fato ocorreu e o tempo em que ele se constitui. Daí exsurge a 

classificação “tempo no fato” e “tempo do fato”. 

“Tempo do fato” é o momento em que o evento ocorrido no universo 

fenomênico foi vertido em linguagem competente, que pode ser uma sentença, um 

acórdão, um ato administrativo etc. Já “tempo no fato” é a data da ocorrência do 

evento. A regra-matriz de incidência se reporta ao “tempo no fato”, por se tratar de 

norma geral e abstrata. 

A respeito desta distinção, aduz Paulo de Barros Carvalho: 

 

O tempo do fato é aquele instante no qual o enunciado denotativo, 

perfeitamente integrado como expressão dotada de sentido, ingressa 

no ordenamento do direito posto, não importando se veiculado por 

sentença, por acórdão, por ato administrativo ou por qualquer outro 

instrumento introdutório de normas individuais e concretas. Tratando-

se de fato jurídico tributário, é o tempo em que o expediente próprio, 

realizado por quem detiver a competência e na conformidade do 

procedimento previsto em lei, for tido por ato jurídico válido. Quando 

por sentença, no momento em que, tendo sido prolatada, as partes 
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forem intimadas de seu inteiro teor, pressupondo-se também um juiz 

competente e a subordinação do processo aos critérios 

estabelecidos pelo sistema. E, assim por diante, seja qual for o 

veículo que introduzir o enunciado no ordenamento, no preciso 

instante em que o expediente considerar-se juridicamente válido. O 

surgimento do fato, em tais situações, irá coincidir com o 

aperfeiçoamento jurídico do enunciado. Configurado juridicamente, 

eis o fato passando a compor o plano da facticidade do direito, o que 

significa fazer nascer direitos e deveres correlatos. 

Algo diverso, porém, é o tempo no fato, isto é, a ocasião a que alude 

o enunciado factual, dando conta da ocorrência concreta de um 

evento. Quando se diz que, no dia 1º de janeiro de 1996, realizou-se 

o fato de alguém ser proprietário de bem imóvel, em certa localidade 

do Município de São Paulo, o fragmento de linguagem constitui um 

fato sobre o qual incide o IPTU. Se atribuirmos a data de 18 de maio, 

do mesmo ano, para que se tenha o relato acima como integrante do 

ato de lançamento tributário, celebrado por agente competente da 

Fazenda Pública e devidamente notificado ao sujeito passivo, será 

fácil perceber que 18 de maio é o tempo do fato, vale dizer, a 

unidade temporal em que o fato se configurou, ao passo que 1º de 

janeiro é o tempo no fato, quer significar, a marca de tempo a que se 

refere o enunciado fáctico. 

A dualidade de marcos temporais é sobremaneira fecunda. Além de 

assinalar, com clareza e segurança, os critérios de aplicação da 

legislação correspondente, indica os efeitos constitutivos e 

declaratórios que o fato apresenta. Se não, vejamos: como já ficou 

assentado, o tempo do fato vai ser o ponto de referência para a 

aplicação do direito positivo, no que toca à sua feitura como 

enunciado, disciplinando todos os procedimentos relativos à 

configuração factual, incluindo-se a própria competência do agente 

da Administração, ou do particular, para instituí-lo. Os atos relativos à 

estruturação formal do enunciado jurídico serão governados pela 

legislação que estiver em vigor no momento da sua realização, isto é, 

no átimo em que for produzido prescritivamente, o que significa 

reconhecer, na unidade de tempo em que a norma individual e 

concreta do lançamento ou aquela expedida pelo particular nos 

termos da autorização legal, ingressarem no sistema do direito 

posto74. 
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Assim, se no dia 1º de janeiro determinada pessoa for proprietária de 

imóvel urbano edificado ou não, será considerada tal situação como “tempo no fato”. 

Entretanto, se em maio do mesmo ano for realizado o lançamento tributário, tratar-

se-á de “tempo do fato”. 

O Código Tributário Nacional não esclarece explicitamente qual seria o 

critério temporal do IPTU. Comumente, é eleito pelo legislador o ano civil. Dessa 

forma, o critério temporal para o IPTU seria 1º de janeiro de cada ano. Todavia, não 

há óbice para que o legislador municipal estipule outro momento. Nesse sentido, as 

palavras de Alfredo Augusto Becker: 

 

(...) 

Por exemplo: o chamado imposto de propriedade territorial e predial 

tem como hipótese de incidência um estado de fato: a existência 

permanente, durante um ano civil, de imóvel objeto de direito de 

propriedade privada; todos os anos, enquanto o imóvel for objeto de 

direito de propriedade privada, o imposto será cobrado uma única 

vez e durante aquele ano não será cobrado outra vez o mesmo 

imposto, ainda que o imóvel, cada dia, tenha um proprietário 

diferente. 

Comumente, a medida de tempo que o legislador escolhe para a 

realização do estado de fato é o ano civil; porém, nada impede que o 

legislador tome medida de tempo maior ou menor que a do ano civil. 

Assim, a realização do estado de fato poderá completar-se num 

semestre ou num trimestre ou num dia. Não há fundamento lógico, 

nem jurídico, que proíba ao legislador criar imposto de propriedade 

imóvel mediante regra jurídica que incida cada dia e, 

consequentemente, crie um novo dever jurídico tributário de pagar 

aquele imposto todos os dias. 

A praticabilidade do sistema jurídico tributário do imposto pretendido 

e as diretrizes da política fiscal é que indicarão ao legislador qual a 

medida de tempo que ele deverá empregar na construção da regra 

jurídica tributária, isto é, quais as coordenadas de tempo que 

condicionarão a realização da hipótese de incidência75. 

 

Em síntese, se a lei instituidora do IPTU não previr explicitamente qual 

será o momento de ocorrência do fato tributário, será considerado como tal o dia 1º 
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de janeiro de cada ano. Se houver modificação na situação do imóvel, deixando de 

ser apenas territorial para ser também predial, sua cobrança, quando silente a 

norma, só poderá ser exigida no 1º de janeiro do exercício subsequente. 
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3 REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO IPTU – CRITÉRIOS DO CONSEQUENTE 

 

3.1 O consequente da regra-matriz de incidência tributária do IPTU 

 

O consequente da norma jurídica fornece os critérios para a determinação 

do vínculo jurídico que se instala com a ocorrência do fato jurídico. O vínculo 

representa o dever jurídico, ao qual está relacionado um direito subjetivo, de cumprir 

uma dada prestação. O objeto desta prestação satisfaz, a um só tempo, o direito 

subjetivo do credor e o dever jurídico do sujeito passivo. 

Estes critérios são: os sujeitos ativo e passivo da relação jurídica (critério 

pessoal) e o montante pecuniário a ser entregue, representado por uma alíquota que 

incidirá sobre uma base de cálculo (critério quantitativo). 

O vínculo obrigacional é assim representado76: 

 

 

 

SA é o sujeito ativo; 

SP é o sujeito passivo; 

$ é o objeto da prestação, uma quantia em dinheiro; 

“→” representa o direito subjetivo de que está investido o sujeito ativo 

de exigir a prestação: “crédito”; 

“←” representa o dever subjetivo (ou dever jurídico) de cumprir a 

prestação: “débito”; 
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“→” e “←” são dois vetores, com a mesma direção, mesma 

intensidade, porém, de sentidos contrários. 

 

3.2 Do critério pessoal do IPTU 

 

A Constituição não indica os sujeitos passivos, mas ao descrever a 

materialidade acaba, implicitamente, apontando para quem deve figurar no polo 

passivo, pois só poderá ser aquele que apresentar capacidade contributiva. 

Para Geraldo Ataliba, o aspecto pessoal é: 

 

a qualidade – inerente à hipótese de incidência – que determina os 

sujeitos da obrigação tributária, que o fato imponível fará nascer. 

Consiste numa conexão (relação de fato) entre o núcleo da hipótese 

de incidência e duas pessoas, que serão erigidas, em virtude do fato 

imponível e por força de lei, em sujeitos da obrigação. É, pois, um 

critério de identificação de sujeitos, que se contém na h.i.77. 

 

O critério pessoal compõe-se dos sujeitos da relação, o sujeito ativo e o 

passivo. O sujeito ativo é o Município e Distrito Federal. No caso de territórios não 

divididos em Municípios, o IPTU respectivo será de competência da União (art. 147, 

CF).  

O sujeito ativo é, em regra, a pessoa jurídica de direito público interno, 

competente para a instituição do tributo. Não se confunde competência 78  e 

capacidade tributária ativa. Como bem aponta Paulo de Barros Carvalho:  

 

Uma coisa é poder legislar, desenhando o perfil jurídico de um grava-

me ou regulando os expedientes necessários à sua funcionalidade; 
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outra é reunir credenciais para integrar a relação jurídica, no tópico 

de sujeito ativo. O estudo da competência tributária é um momento 

anterior à existência mesma do tributo, situando-se no plano 

constitucional. Já a capacidade tributária ativa, que tem como 

contranota a capacidade tributária passiva, é tema a ser considerado 

no ensejo do desempenho das competências, quando o legislador 

elege as pessoas componentes do vínculo abstrato, que se instala no 

instante em que acontece, no mundo físico, o fato previsto na 

hipótese normativa79. 

 

3.2.1 O artigo 34 do CTN 

 

O art. 34 do CTN prescreve que o contribuinte do IPTU é o proprietário 

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

São contribuintes do imposto municipal apenas os sujeitos que sejam 

proprietários, tenham o domínio útil ou a posse de imóvel urbano, no exato instante 

indicado pela lei do Município. Verificado o perfeito enquadramento em tal hipótese, 

surge o liame segundo o qual aquele sujeito deve recolher o tributo à 

municipalidade, calculado mediante aplicação de certa alíquota, indicada na 

respectiva lei, ao valor venal do imóvel.  

De acordo com o exposto no Capítulo II, o art. 156, I, da Constituição, 

autoriza a tributação da propriedade, e o CTN facultou à lei ordinária tomar para fato 

gerador do tributo a propriedade, o domínio útil ou a posse, vale dizer o direito pleno, 

total, que é a propriedade ou um dos seus elementos, o domínio útil, ou ainda a 

posse. Se a propriedade, com todos os seus elementos, está reunida em poder de 

uma pessoa, o tributo recai sobre ela. Se está fracionada, então o tributo recairia 

sobre o domínio útil ou a posse. O mesmo raciocínio aplica-se ao direito de 

superfície. 

Dessa forma, é possível apontar como sujeitos passivos do IPTU: o 

proprietário, o titular do domínio útil, o possuidor a qualquer título e o titular do direito 

de superfície. 
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Ainda conforme a exposição do Capítulo II, a posse a que se refere o 

Código Tributário Nacional é a posse ad usucapionem, ou seja, posse que pode 

conduzir à propriedade. Por isso, não se pode pretender que o locatário seja 

contribuinte do imposto. Igualmente o comodatário, ou outras pessoas, cuja posse, 

por suas características, não se pode em si mesma, conduzir à propriedade. 

Por conseguinte, a posse precária ou a clandestina, a do comodatário, 

a do locatário estão excluídas da incidência do IPTU, pela falta do animus domini, 

conquanto tais formas de posse jamais se tornarão efetiva propriedade.  

O STJ decidiu no sentido de que o “condomínio” não é contribuinte do 

IPTU, porque tem a qualidade de administrador de bens de terceiros, não 

exercendo, portanto, a posse com animus domini: 

 

IPTU – CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – 

CONDOMÍNIO – MERO ADMINISTRADOR.  

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de 

Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o 

acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 

2. O fato gerador do IPTU, conforme dispõe o art. 32 do CTN, é a 

propriedade, o domínio útil ou a posse. O contribuinte da exação é o 

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

qualquer título (art. 34 do CTN). 3. A jurisprudência do STJ é pacífica 

no sentido de que somente a posse com animus domini é apta a 

gerar a exação predial urbana, o que não ocorre com o condomínio, 

in casu, que apenas possui a qualidade de administrador de bens de 

terceiros. 4. "Não é qualquer posse que deseja ver tributada. Não é a 

posse direta do locatário, do comodatário, do arrendatário de terreno, 

do administrador de bem de terceiro, do usuário ou habitador (uso e 

habitação) ou do possuidor clandestino ou precário (posse nova etc.). 

A posse prevista no Código Tributário como tributável é a de pessoa 

que já é ou pode ser proprietária da coisa." (in Curso de Direito 

Tributário, Coordenador Ives Gandra da Silva Martins, 8ª Edição – 

Imposto Predial e Territorial Urbano, p. 736/737). REsp 

1.327.539/DF, DJ 14.08.2012. 

 

Por outro lado, o STJ identificou a posse com animus domini em 

condomínios irregulares: 
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IPTU SOBRE CONDOMÍNIOS IRREGULARES. 1. A divergência 

jurisprudencial deve ser demonstrada segundo o disposto no arts. 

541 do CPC e 255 do RISTJ, que exigem o cotejo analítico das teses 

dissidentes com a demonstração das circunstâncias que identifiquem 

ou assemelhem os casos confrontados. O desrespeito a esses 

requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso 

Especial com base na alínea “c” do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal. 2. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da 

incidência do IPTU sobre imóvel construído em condomínio irregular 

(em terrenos públicos). 3. A luz do disposto nos artigos 32 e 34 do 

CTN são contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, titular do seu 

domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. O CTN não 

estabelece qualquer limitação ou restrição ao tipo de posse, para fins 

de incidência do fato gerador do IPTU, e nem ao seu possuidor, 

como contribuinte. 4. É patente que o recorrente exerce alguns dos 

poderes inerentes à propriedade sobre o imóvel, já que exterioriza o 

seu ânimo de proprietário e, no plano fático dispõe do imóvel, ainda 

que por intermédio de contratos irregulares, realizados sem 

participação do real proprietário. 5. Cumpre esclarecer em que pese 

no caso o poder fático que exerce sobre os bens públicos não seja 

qualificado no plano jurídico como posse suficientemente capaz para 

gerar a aquisição da propriedade por usucapião ou a garantir a 

proteção possessória em face dos entes públicos, os detentores de 

bens públicos se caracterizam como possuidores a qualquer título, 

para efeito de incidência do IPTU, devendo ser considerados sujeitos 

passivos já que patente o seu inequívoco ânimo de se apossar 

definitivamente dos imóveis ou deles dispor mediante contrato 

oneroso. 6.Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte 

não provido. REsp 1.402.217 – DF, DJ 24/11/2015. 

 

Quanto ao promitente-vendedor e ao promitente-comprador são ambos 

contribuintes do IPTU, conforme o REsp 1.110.551, DJ 18.06.2009 (recurso 

repetitivo):  

 

IPTU – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR 

(PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO 

(PROMITENTE VENDEDOR). 



81 
 

 
 

1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o 

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

a qualquer título. 

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o 

promitente-comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto 

seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade 

registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis 

pelo pagamento do IPTU. 

Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira 

Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 

712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 

8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 

Segunda Turma, DJ de 11.09.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJ 01.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. 

Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.02.2006. 

3. “Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, 

contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a 

lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o 

possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar 

por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de 

arrecadação” (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 

27.09.2004). 

4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C 

do CPC e da Resolução STJ 08/08. REsp 1.110.551, DJ 18.06.2009. 

 

Contudo, este posicionamento supracitado não nos parece acertado, uma 

vez que o promitente comprador não é contribuinte do IPTU, por lhe faltar a 

capacidade contributiva. Não há que se admitir a inclusão, como sujeito passivo, 

daquele que não o é, apenas em favor da arrecadação. 

 

3.2.2 O art. 150, VI, alíneas a, b e c, da Constituição Federal 

 

A regra de competência tributária é formada por: regra de competência 

positiva (autoriza a tributação) e regra de competência negativa (imunidade: proíbe a 

tributação). 

Assim, imunidade tributária é regra de competência negativa, ou seja, 

proíbe a tributação. As imunidades tributárias colaboram, portanto, para delimitar o 
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exercício das competências tributárias. Por isso, Roque Antonio Carrazza afirma que 

“As regras de imunidade, defluindo diretamente da Carta Magna, contribuem 

decisivamente para dar a conformação das competências tributárias das pessoas 

políticas; e, em consequência, garantem direitos fundamentais dos contribuintes”80. 

A imunidade tributária protege valores constitucionalmente 

prestigiados: cultura, liberdade religiosa, isonomia, educação e outros.  

O estudo científico para conhecimento do alcance e do conteúdo das 

imunidades tributárias parte da interpretação dos enunciados constitucionais. A 

imunidade tributária deve ser bem correlacionada com as normas constitucionais de 

competência tributária, com os princípios constitucionais tributários e com as demais 

normas do sistema jurídico-tributário.  

Paulo de Barros Carvalho delimita o conceito de imunidade tributária 

como81: 

A classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas, 

contidas no texto da Constituição da República, e que estabelecem, 

de modo expresso, a incompetência das pessoas políticas de direito 

constitucional interno para expedir regras instituidoras de tributos que 

alcancem situações específicas e suficientemente caracterizadas. 

 

Para o jurista, o estudo das imunidades tributárias demanda a análise 

da imunidade tributária como norma jurídica82: 

 

Com indicar que as imunidades são normas jurídicas, estaremos 

afastando a ideia de imiscuirmos no seu conceito a multiplicidade de 

vedações tácitas, originadas pela lembrança do princípio ontológico 

mediante o qual o que não estiver permitido estará proibido, aplicável 

à disciplina do direito público. Este é um princípio implícito, utilíssimo 

para a compreensão do sistema positivo, como juízo enunciativo que 

é, mas não se reveste dos caracteres lógico-formais das regras 

jurídicas, como realidade que integre a região ôntica do jurídico-

normativo. 
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Na lição de José Souto Maior Borges83: 

 

A regra jurídica de imunidade insere-se no plano das regras de 

competência ou, mais precisamente, das regras negativas de 

competência. O setor do social abrangido pela imunidade está fora 

do âmbito da tributação. Previamente excluído, como vimos, não 

poderá ser objeto de exploração pelos entes públicos. A imunidade 

reduz a extensão do próprio poder de tributar, uma vez que, através 

dela, certos fatos ou pessoas são subtraídos do campo reservado ao 

exercício da competência tributária. 

A técnica constitucional brasileira não se circunscreve em repartir a 

matéria tributável; não se restringe à mera indicação, a cada pessoa 

jurídica de direito público interno, da esfera de tributação reservada à 

sua competência. Essa atribuição constitucional de competência é 

completada pela proibição – formal e material – de serem instituídos 

tributos abrangendo hipóteses constitucionalmente previstas como 

imunes. 

 

É necessário um corte na análise das imunidades tributárias, uma vez que 

o objeto deste estudo é o IPTU84. Neste tópico, cumpre ressaltar alguns aspectos 

das imunidades previstas no art. 150, VI, alíneas a, b e c, da Constituição Federal, 

que são: imunidade recíproca (alínea a); imunidade dos templos de qualquer culto 

(alínea b); imunidade do patrimônio, renda e serviços dos partidos políticos e suas 

fundações; imunidade do patrimônio, renda e serviços das entidades sindicais de 

trabalhadores; imunidade do patrimônio, renda e serviços das instituições de 
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educação; imunidade do patrimônio, renda e serviços das entidades de assistência 

social sem fins lucrativos (alínea c).  

 

3.2.2.1 Entes políticos e autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista 

 

A imunidade recíproca veda a instituição de impostos sobre patrimônio, 

renda ou serviços dos entes políticos, resguardando a isonomia entre as pessoas 

políticas de direito público interno e o pacto federativo (Federação). 

A imunidade recíproca veda a cobrança de IPTU sobre os imóveis dos 

entes políticos e das autarquias, das fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista, quando prestadoras de serviço público ou delegatárias de atos de 

polícia? É o que se discutirá a seguir.  

Os entes públicos não são detentores de capacidade contributiva, uma 

vez que seus recursos destinam-se à prestação de serviços públicos. Nesse sentido 

a precisa lição de Regina Helena Costa: “A imunidade recíproca assenta-se em dois 

pilares: 1) supremacia do interesse público sobre o privado e 2) ausência de 

capacidade contributiva das pessoas políticas”85. 

A imunidade recíproca é extensível às autarquias e fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e 

aos serviços públicos vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas 

decorrentes (art. 150, § 2º, da CF).   

As autarquias federais, as estaduais e as municipais têm personalidade 

jurídica de direito público: desempenham serviços públicos, são criadas por lei e 

submetem-se a controle do ente criador. Incluem-se também: 1 – as agências 

executivas, que são autarquias de regime especial (têm contrato de gestão com o 

ente público instituidor para supervisão e controle de metas a serem cumpridas pela 

Agência); 2 – as Agências Reguladoras (ANP, ANATEL, ANA etc.) e 3 – As 
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Associações Públicas, que são consórcios de personalidade de direito público (art. 

1º, § 1º, da Lei 11.107/2005).  

Quanto à extensão da imunidade recíproca às autarquias, a 

jurisprudência se posicionou:  

 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IPTU – ÔNUS DA PROVA. 

PRESUNÇÃO DE QUE O IMÓVEL SE DESTINA AOS FINS 

INSTITUCIONAIS DA PESSOA DE DIREITO PÚBLICO TITULAR. 

PROVA EM CONTRÁRIO: ÔNUS DO PODER TRIBUTANTE. 1. Há 

presunção que o imóvel de entidade autárquica está afetado a 

destinação compatível com os objetivos e finalidades institucionais. 

Logo, o ônus de provar o contrário, para fins de afastar a imunidade, 

recai sobre o poder público tributante. Precedentes: AgRg no REsp 

1.233.942/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

julgado em 18/09/2012, DJe 26/09/2012 e AgRg no AREsp 

236.545/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 20/11/2012, DJe 26.11.2012. AgRg no Ag. em 

REsp 304.126, DJ 22.08.2013. 
 

As fundações são criadas pelo Poder Público, têm personalidade 

jurídica de direito público: desempenham serviços públicos, têm o patrimônio 

formado por bens públicos e são regidas pelas normas de direito público. 

Contudo, prescreve o art. 150, § 3º, da CF que a imunidade recíproca 

não se aplica ao patrimônio, renda e serviços relacionados com exploração de 

atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos 

privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo 

usuário.  

Discute-se se as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista estariam sujeitas à imunidade recíproca. Julgamos que a melhor interpretação 

dessa questão seja: em se tratando de serviços relacionados com a exploração da 

atividade econômica (lucro, art. 175 da CF) afastada estará a imunidade tributária 

(Ex. Caixa Econômica Federal paga IPTU de suas agências bancárias), pois se 

trataria de concorrência desleal com a iniciativa privada a extensão da imunidade às 

empresas públicas ou sociedades de economia mista que explorassem a atividade 

econômica.  
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Serviço Público, para Celso Antônio Bandeira de Mello, é86: 

 

Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou 

comodidade material fruível diretamente pelos administrados, 

prestado pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime 

de Direito Público – portanto, consagrador de prerrogativas de 

supremacia e de restrições especiais – instituído pelo Estado em 

favor dos interesses que houver definido como próprios no sistema 

normativo. 

 

Portanto, serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ao 

contribuinte, prestada pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de 

direito público, nos termos do art. 79 do CTN. A concessão e a permissão não 

retiram o regime de direito público a que os serviços públicos estão sujeitos, sendo, 

portanto, possível o manto da imunidade tributária. 

Quanto à imunidade tributária em relação ao IPTU de imóveis de 

propriedade dos entes públicos, mas objeto de concessão de uso às empresas 

privadas, a questão encontra-se pendente de julgamento em sede de repercussão 

geral: “Imunidade Recíproca. IPTU. Imóvel de propriedade de ente público. 

Concessão de uso. Empresa privada exploradora de atividade econômica com fins 

lucrativos. Contribuinte do imposto. Qualificação. Existência de repercussão geral” 

(RE 601.720 RG/RJ, 28.06.2011). 

Dessa forma, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, 

quando delegatárias de serviços públicos ou de atos de polícia, são imunes pelo 

princípio da imunidade recíproca. 

Nesse sentido87: 

 

IMUNIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – 

ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO – IPTU – AFASTAMENTO NA 

ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO 

GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia 

acerca da obrigatoriedade de recolhimento do IPTU, incidente em 
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terreno localizado na área portuária de Santos, pertencente à União, 

pela Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS, mesmo quando esta 

estiver na condição de arrendatária da Companhia Docas do Estado 

de São Paulo – CODESP (RE 594.015 RG/SP, DJ 01.06.2011). 

 

Quando a empresa pública for executora de serviço público de prestação 

obrigatória, são longa manus das pessoas políticas que, por meio de lei, as criam e 

lhes apontam os objetivos a alcançar.  

Por isso, seriam imunes a Empresa de Correios e Telégrafos, que é 

empresa pública que se dedica ao serviço postal e ao correio aéreo (art. 21, X, CF) e 

a INFRAERO, que é empresa pública que se dedica ao serviço de infraestrutura 

aeroportuária (art. 21, XII, CF). 

Quanto à extensão da imunidade recíproca do IPTU aos Correios, a 

questão encontra-se pendente de julgamento em sede de repercussão geral: 

 

IPTU – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

(ECT). IMUNIDADE RECÍPROCA (ART. 150, VI, A, CF) – 

RELEVÂNCIA ECONÔMICA SOCIAL E JURÍDICA DA 

CONTROVÉRSIA – RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO – PRECEDENTES DA 

CORTE –RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE RECÍPROCA – 

RATIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO – POSSIBILIDADE – 

APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL 

(ART. 543-B, CPC). 1. Perfilhando a cisão estabelecida entre 

prestadoras de serviço público e exploradoras de atividade 

econômica, esta Corte sempre concebeu a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos como uma empresa prestadora de serviços 

públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. 

Precedentes. 2. No tocante aos tributos incidentes sobre o patrimônio 

das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde 

a ACO nº 765, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, na qual se 

tratava da imunidade da ECT relativamente a veículos de sua 

propriedade, iniciou-se, no Tribunal, a discussão sobre a 

necessidade de que a análise da capacidade contributiva para fins de 

imunidade se dê a partir da materialidade do tributo. 3. Capacidade 

contributiva que deve ser aferida a partir da propriedade imóvel 

individualmente considerada e não sobre todo o patrimônio do 

contribuinte. Noutras palavras, objetivamente falando, o princípio da 

capacidade contributiva deve consubstanciar a exteriorização de 
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riquezas capazes de suportar a incidência do ônus fiscal e não sobre 

outros signos presuntivos de riqueza. 4. No julgamento da citada 

ACO nº 765/RJ, em virtude de se tratar, como no presente caso, de 

imunidade tributária relativa a imposto incidente sobre a propriedade, 

entendeu a Corte, quanto ao IPVA, que não caberia fazer distinção 

entre os veículos afetados ao serviço eminentemente postal e o que 

seria de atividade econômica. 5. Na dúvida suscitada pela 

apreciação de um caso concreto, acerca de quais imóveis estariam 

afetados ao serviço público e quais não, não pode ser sacrificada a 

imunidade tributária do serviço público, sob pena de restar frustrada 

a integração nacional. 6. Mesmo no que concerne a tributos cuja 

materialidade envolva a própria atividade da ECT, tem o Plenário da 

Corte reconhecido a imunidade tributária a essa empresa pública, 

como foi o caso do ISS, julgado no RE nº 601.392/PR, Tribunal 

Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, redator para acórdão o 

Ministro Gilmar Mendes, julgado em 1/3/13. 7. Manifesto-me pela 

existência de repercussão geral da matéria constitucional e pela 

ratificação da pacífica jurisprudência deste Tribunal sobre o assunto 

discutido no apelo extremo e, em consequência, conheço do agravo, 

desde já, para negar provimento ao recurso extraordinário (ARE 

643.686 RG/BA, DJ 06.05.2013). 

 

Quanto à imunidade tributária da INFRAERO, assim se pronunciou o 

STF88: 

INFRAERO – EMPRESA PÚBLICA FEDERAL VOCACIONADA A 

EXECUTAR, COMO ATIVIDADE-FIM, EM FUNÇÃO DE SUA 

ESPECÍFICA DESTINAÇÃO INSTITUCIONAL, SERVIÇOS DE 

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – MATÉRIA SOB 

RESERVA CONSTITUCIONAL DE MONOPÓLIO ESTATAL (CF, 

ART. 21, XII, "C") – POSSIBILIDADE DE A UNIÃO FEDERAL 

OUTORGAR, POR LEI, A UMA EMPRESA GOVERNAMENTAL, O 

EXERCÍCIO DESSE ENCARGO, SEM QUE ESTE PERCA O 

ATRIBUTO DE ESTATALIDADE QUE LHE É PRÓPRIO – OPÇÃO 

CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMA – CRIAÇÃO DA INFRAERO 

COMO INSTRUMENTALIDADE ADMINISTRATIVA DA UNIÃO 

                                                           
88
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FEDERAL, INCUMBIDA, NESSA CONDIÇÃO INSTITUCIONAL, DE 

EXECUTAR TÍPICO SERVIÇO PÚBLICO (LEI Nº 5.862/1972) – 

CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA PÚBLICA, EM 

MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL 

FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 

RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, "A") – O ALTO SIGNIFICADO 

POLÍTICO-JURÍDICO DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL, QUE 

TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO 

POSTULADO DA FEDERAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA 

INFRAERO, EM FACE DO ISS, QUANTO ÀS ATIVIDADES 

EXECUTADAS NO DESEMPENHO DO ENCARGO, QUE, A ELA 

OUTORGADO, FOI DEFERIDO, CONSTITUCIONALMENTE, À 

UNIÃO FEDERAL – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA – 

PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO 

IMPROVIDO. A INFRAERO, que é empresa pública, executa, como 

atividade-fim, em regime de monopólio, serviços de infraestrutura 

aeroportuária constitucionalmente outorgados à União Federal, 

qualificando-se, em razão de sua específica destinação institucional, 

como entidade delegatária dos serviços públicos a que se refere o 

art. 21, inciso XII, alínea "c", da Lei Fundamental, o que exclui essa 

empresa governamental, em matéria de impostos, por efeito da 

imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, "a"), do poder de 

tributar dos entes políticos em geral. Consequente inexigibilidade, por 

parte do Município tributante, do ISS referente às atividades 

executadas pela INFRAERO na prestação dos serviços públicos de 

infraestrutura aeroportuária e daquelas necessárias à realização 

dessa atividade-fim. O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO 

DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA, QUE REPRESENTA 

VERDADEIRA GARANTIA INSTITUCIONAL DE PRESERVAÇÃO 

DO SISTEMA FEDERATIVO – DOUTRINA – PRECEDENTES DO 

STF – INAPLICABILIDADE, À INFRAERO, DA REGRA INSCRITA 

NO ART. 150, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. – A submissão ao regime 

jurídico das empresas do setor privado, inclusive quanto aos direitos 

e obrigações tributárias, somente se justifica, como consectário 

natural do postulado da livre concorrência (CF, art. 170, IV), se e 

quando as empresas governamentais explorarem atividade 

econômica em sentido estrito, não se aplicando, por isso mesmo, a 

disciplina prevista no art. 173, § 1º, da Constituição, às empresas 

públicas (caso da INFRAERO), às sociedades de economia mista e 

às suas subsidiárias que se qualifiquem como delegatárias de 

serviços públicos (RE-AgR 363.412, DJ 07.08.2007). 
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Por fim, o art. 150, § 3º, da CF, parte final, prescreve que a imunidade 

recíproca não exonera o promitente-comprador da obrigação de pagar imposto 

relativamente ao bem imóvel. Compromisso irretratável de compra e venda é um 

contrato no qual o proprietário (promitente-vendedor) se compromete a aliená-lo ao 

promitente-comprador de forma irrevogável. A transferência da propriedade se dará 

apenas ao final do contrato. Pela dicção constitucional, o promitente-comprador que 

firmar compromisso com um ente imune pagará o IPTU, ainda que a propriedade se 

mantenha com o ente imune até o término do contrato. 

Portanto, este dispositivo afronta a materialidade constitucional do 

IPTU, pois o promitente-comprador é titular apenas do direito real de aquisição.  

Em suma, a imunidade recíproca veda a cobrança de IPTU sobre os 

imóveis dos entes políticos e das autarquias, das fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista, quando prestadoras de serviço público ou 

delegatárias de atos de polícia. 

 

3.2.2.2 Os templos de qualquer culto  

 

A imunidade dos templos de qualquer culto veda a instituição de 

impostos sobre patrimônio, renda ou serviços decorrentes da prática do culto e 

vinculados às finalidades religiosas, conforme se verá nas linhas seguintes. O valor 

constitucional resguardado é a liberdade religiosa, consagrada no art. 5º, VI, VII e 

VIII, da Constituição Federal. 

Roque Antonio Carrazza afirma: 

 

a imunidade aos impostos, prevista no art. 150, VI, b, da Constituição 

Federal, materializa o interesse da sociedade em ver afastados 

procedimentos, ainda que normatizados, capazes de inibir a livre 

manifestação da religiosidade das pessoas e os atos de amor ao 

próximo, benemerência e promoção social, que dele derivarem. 

Daí que o fundamento da imunidade dos “templos de qualquer culto” 

não é a ausência de capacidade contributiva (aptidão econômica 

para contribuir com os gastos da coletividade), mas a proteção da 
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liberdade dos indivíduos, que restaria tolhida, caso as Igrejas 

tivessem que suportar os impostos incidentes “sobre o patrimônio, a 

renda ou os serviços”, mesmo quando tais fatos jurídico-econômicos 

guardassem sintonia com as “finalidades essenciais” (art. 150, § 4º, 

da CF) do culto89. 

 

Estará imune ao IPTU o imóvel utilizado para realização dos cultos, os 

conventos e mosteiros, os imóveis pertencentes aos templos que estejam alugados, 

desde que o valor do aluguel seja revertido às finalidades religiosas e os utilizados 

como escritório ou residência das instituições religiosas90. A imunidade prevista no 

art. 150, VI, b, CF, deve abranger não apenas os prédios destinados ao culto, mas, 

também, o patrimônio, a renda e os serviços "relacionados com as finalidades 

essenciais das entidades nelas mencionadas. 

Também serão imunes os cemitérios públicos e os particulares, os 

quais consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso, pela conjugação 

do disposto nos artigos 5º, VI, 19, I e 150, VI, b, da Constituição, eis que vinculados 

à questão religiosa do rito de passagem, relevante em qualquer religião. 

  

3.2.2.3 Os partidos políticos e suas fundações, instituições de educação; entidades 

de assistência social sem fins lucrativos e entidades sindicais dos trabalhadores 

 

A imunidade dos partidos políticos e de suas fundações, das 

instituições de educação, das entidades de assistência social sem fins lucrativos e 

das entidades sindicais dos trabalhadores protegem os seguintes valores 

constitucionais, respectivamente: a livre filiação partidária e liberdade política (art. 1º, 

V, da CF); a proteção da educação e do ensino (arts. 205, 208 e 214 da CF); a 

proteção à assistência social (arts. 203 e 204 da CF) no atendimento aos direitos 

sociais (art. 6º da CF) e a proteção ao trabalho (art. 8º da CF).  
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Confira-se a jurisprudência: 

 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS, ATENDIDOS OS 

REQUISITOS DA LEI – IPTU – Lote vago. Não incidência. A imunidade 

tributária, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, aplica-se aos bens imóveis, 

temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de 

assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais. 

Precedentes. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência. RE 

767.332, DJ 31.10.2013. 

 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO – 

INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EXIGÊNCIA DE IMPOSTO 

PREDIAL E TERRITORIAL URBANO SOBRE IMÓVEL DE PROPRIEDADE 

DA ENTIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE O ÔNUS PODE SER TRANSFERIDO 

AO INQUILINO. A norma inserta no art. 150, inciso VI, alínea c, da 

Constituição Federal prevê a imunidade fiscal das instituições de assistência 

social, de modo a impedir a obrigação tributária, quando satisfeitos os 

requisitos legais. Tratando-se de imunidade constitucional, que cobre 

patrimônio, rendas e serviços, não importa se os imóveis de propriedade da 

instituição de assistência social são de uso direto ou se são locados. Recurso 

não conhecido. RE 257.700/MG, DJ 29.09.2000. 

 

Imunidade tributária do patrimônio das instituições assistenciais (CF, art. 150, 

VI, c): sua aplicabilidade de modo a afastar a incidência do IPTU sobre imóvel 

de propriedade da entidade imune, ainda quando alugado a terceiro, sempre 

que a renda dos aluguéis seja aplicada em suas finalidades institucionais: 

precedentes. RE 390.451 AgR/MG, DJ 10.12.2004.  

 

IMUNIDADE – INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SEM FINS LUCRATIVOS – IMÓVEIS – ESCRITÓRIO E RESIDÊNCIA DE 

MEMBROS. O fato de os imóveis estarem sendo utilizados como escritório e 

residência de membros da entidade não afasta a imunidade prevista no artigo 

150, inciso VI, alínea "c", § 4º da Constituição Federal. RE 221.395/SP, DJ 

12.05.2000. 

 

A Súmula 724 do STF dispõe:  

Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o 

imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, 

VI, c, da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado 

nas atividades essenciais de tais entidades. 
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Importante ressaltar a Súmula Vinculante 52, verbis:  

 

Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o 

imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, 

VI, “c”, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja 

aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram 

constituídas. 

 

Assim, são imunes do IPTU:  

a) o imóvel pertencente ao sindicato de trabalhadores, usado para suas 

finalidades administrativas ou como colônia de férias dos trabalhadores da categoria;  

b) o imóvel pertencente ao partido político usado para a finalidade 

partidária, e;  

c) o imóvel pertencente à instituição de assistência social utilizado para 

suas finalidades, vago, alugado com renda revertida às suas finalidades ou utilizado 

como escritório e residência de membros da entidade beneficente.  

 

3.3 Do critério quantitativo do IPTU 

 

O critério quantitativo é o que determina, quantifica ou dimensiona o 

valor do tributo devido. Compõe-se de base de cálculo (em regra, o valor do 

negócio, bem ou serviço) e por uma alíquota (percentual que, aplicado à base de 

cálculo, determina o valor do tributo devido). 

Geraldo Ataliba denomina a base de cálculo como base imponível: 

“uma perspectiva dimensível do aspecto material da hipótese de incidência que a lei 

qualifica, com a finalidade de fixar critério para a determinação, em cada obrigação 

tributária concreta, do quantum debeatur91. 

Alfredo Augusto Becker, ao discorrer sobre a base de cálculo, ensina: 
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A base de cálculo foi escolhida pela própria regra jurídica, por isso 

ela é critério objetivo e jurídico. E porque esta escolha procedeu-se 

dentre os múltiplos elementos da hipótese de incidência, a base de 

cálculo é o núcleo da hipótese de incidência que estrutura a regra 

jurídica de tributação. 

Em síntese – O espectro atômico da hipótese de incidência da regra 

jurídica de tributação revela que em sua composição existe um 

núcleo e um, ou mais, elementos adjetivos. 

O núcleo é a base de cálculo e confere o gênero jurídico ao tributo. 

Os elementos adjetivos são todos os demais elementos que integram 

a composição da hipótese de incidência. Os elementos adjetivos 

conferem a espécie àquele gênero jurídico de tributo92. 

 

Para a identificação dos verdadeiros contornos do fato tributável, 

necessário se faz consultar a base de cálculo. Esta é a grandeza instituída no 

consequente da regra-matriz de incidência tributária, e que se destina, 

primordialmente, a dimensionar a intensidade do comportamento inserto no núcleo 

do fato jurídico, mensurando-o, para efeitos de tributação.  

São três as funções da base de cálculo: (a) função mensuradora (mede 

as proporções reais do fato); (b) função objetiva (determina o quantum a ser pago); e 

(c) função comparativa, de confirmar, infirmar ou afirmar o correto elemento material 

do antecedente normativo. Devido ao princípio da tipicidade, haverá a confirmação 

ou infirmação da espécie do tributo através do cotejo de sua base de cálculo com o 

critério material. Lembremos que a natureza jurídica do tributo é dada a partir da 

conjugação da hipótese de incidência e da base de cálculo (art. 145, § 2º, CF). 

 Cabe ao legislador ordinário municipal ao instituir o IPTU, dispor sobre 

os critérios de avaliação dos imóveis e fixar elementos ou parâmetro a ser adotado 

pela autoridade lançadora para a aferição do valor de sua base de cálculo, o valor 

venal do imóvel urbano. 

A base de cálculo corresponde ao valor venal do imóvel, segundo o art. 

33 do CTN: 

Art. 33. A base de 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 
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ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, 

aformoseamento ou comodidade. 

 

A base de cálculo do IPTU há de corresponder à medida do sinal de 

riqueza consistente na circunstância de ser proprietário de imóvel predial e territorial 

urbano no Município, em primeiro de janeiro de cada ano.  

 

3.3.1 Valor venal e a planta genérica de valores 

 

O valor venal 93  remete à noção de um preço normal, livre das 

contingências subjetivas e de difícil determinação que possam afetar as transações 

concretas. Já a Planta Genérica de Valores é o conjunto de disposições que atribui 

números precisos ao valor venal dos imóveis na extensão territorial do Município.  

Por isso, não pode confundir o sentido das expressões “valor venal” e o “valor do 

imóvel conforme a planta genérica de valores”.  

Fixada a base de cálculo do IPTU em lei municipal e partindo-se do 

pressuposto que referido diploma legal tenha adotado a previsão do CTN, atendido 

está o princípio da legalidade: a previsão de que o valor venal do imóvel deve ser a 

base de cálculo do referido imposto atende à determinação constitucional de que os 

critérios da regra-matriz de incidência tributária sejam veiculados pelo instrumento 

“lei”. 
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 O artigo 33 do Código Tributário Nacional trata da base de cálculo do IPTU, e o artigo 38 trata da 
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NECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA. 1. O valor venal do imóvel apurado para fins de ITBI não coincide, 
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demanda está em fase de execução e não há menção, nem mesmo implícita, à legislação municipal 
ou a eventual arbitramento realizado pelo Fisco local, matérias estranhas ao pleito recursal. 3. 
Recurso Especial provido. REsp 1.199.964/SP, DJ 23.10.2013. 
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Todavia, as Fazendas Municipais estão impossibilitadas de realizar a 

apuração individual do valor venal de cada imóvel. Trata-se de uma quase 

impossibilidade material facilmente perceptível, tendo em vista que os custos para 

tal proceder seriam desproporcionalmente elevados. Observa-se caso de uso da 

chamada “praticabilidade tributária” que, segundo Regina Helena Costa: 

 

A necessidade de aumentar a eficiência da arrecadação de tributos 

veio a impor a adoção de mecanismos voltados à simplificação do 

sistema, envolvendo medidas de ordem legislativa e administrativa. 

Tornar mais simples os sistemas tributários constitui, mesmo, um dos 

grandes objetivos da fiscalidade de nossos dias, já que, por razões 

várias, os ordenamentos fiscais se têm convertidos em realidades 

cada vez mais complexas94. 

 

As plantas genéricas de valores voltam-se a trazer uma avaliação em massa 

dos imóveis urbanos, deixando de lado algumas peculiaridades dos casos concretos 

para facilitação da aplicação do IPTU.  

Dessa forma, a Planta Genérica de Valores é expediente presuntivo de 

que se vale a Administração para determinar a base imponível do IPTU. A fixação do 

valor venal por meio de Plantas Genéricas de Valores é um expediente de que se 

serve o sujeito encarregado da incidência tributária para apontar o valor venal de um 

imóvel, não se confundindo com este.  

Caso o emprego da presunção registre aumento acima daquele de 

mercado para um imóvel qualquer, tal injustiça não será tolerada pelo ordenamento, 

que permite ao proprietário buscar a revisão do valor mediante a apresentação de 

outras provas que possam melhor esclarecer o preço normal do imóvel. 

Quanto à constitucionalidade da utilização da Planta Genérica de Valores, 

Elizabeth Nazar Carrazza assevera que a lei determina a base de cálculo in 

abstrato, a Planta Genérica de Valores define a base de cálculo in concreto: 

 

é dever do Legislativo determinar os parâmetros de tributação que 

serão utilizados para instituição, fiscalização e cobrança do IPTU. 
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Nesse mister, esse órgão deve elaborar critérios claros para serem 

aplicados pelo Executivo para o desenvolvimento das Plantas 

Genéricas de Valores (PGV) – sobretudo em razão da capacidade 

superior da Administração Pública de ter acesso às vicissitudes dos 

casos concretos de cada zona urbana (contrariamente à 

generalidade que a atuação legislativa deve guardar), elaborando 

plantas mais precisas e coerentes com a realidade da cidade. 

Além disso, a elaboração da planta de valores corresponde, na 

prática, a uma etapa preparatória do lançamento, onde se opera com 

os elementos da regra-matriz já delimitados na Constituição e na Lei, 

utilizando a planta apenas para determinar o valor da base imponível 

(e não para definir a própria base), atualizando o valor venal dos 

imóveis de acordo com os parâmetros legais95. 

 

E mais adiante explica: 

 

Evidentemente, apuração, ano a ano, do real valor de mercado do 

imóvel urbano não implica em aumento ou modificação de sua base 

de cálculo, nem está subordinada simplesmente aos índices de 

correção monetária. O imóvel urbano pode sofrer alterações de valor 

por razões de mercado, por força da construção, em suas 

imediações, de uma obra pública etc. 

Ou seja, a Fazenda municipal, ao atualizar os valores venais nas 

PGVs, para fins de cálculo do IPTU, não majora a sua base de 

cálculo in abstrato, mas apenas perquire a verdade material, levando 

em conta o mercado, as benfeitorias, obras públicas nas imediações 

etc. 

Como se isso não bastasse, o imóvel urbano pode ter sido mal 

avaliado num dado exercício financeiro. Isto não significa que, para 

sempre, o Município está obrigado a – quando muito – chegar aos 

índices de correção monetária96. 

 
E, por fim, conclui: 
 

Seria, sem dúvida, um contrassenso, exigir a edição de uma nova lei 

(mandando apurar o valor real do imóvel urbano) para que se cumpra 

a lei antiga (que exatamente manda apurar o valor real do imóvel 
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urbano). Dito em outros termos: aqueles que insistem na 

necessidade de uma nova lei autorizadora da atualização do valor do 

imóvel estão sustentando, em última análise, que é preciso uma lei 

para que a Fazenda Pública municipal cumpra a lei da tributação (a 

lei que a obriga a, todos os anos, apurar o valor venal do imóvel). 

O contribuinte só pode insurgir-se contra o lançamento do IPTU 

assim efetuado, se puder demonstrar que o valor efetivo de seu 

imóvel é inferior ao tomado, pela Fazenda Municipal, como base de 

cálculo do imposto que deve pagar97. 

 

Só a lei pode compelir as pessoas a praticar ou a deixar de praticar 

alguma conduta. A legalidade está prevista no art. 5º, II, da CF (“ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”) e irradia-

se sobre todos os domínios do Direito, aplica-se, inclusive, à Administração Pública, 

sendo repetido, enfaticamente, no art. 37, caput, do mesmo Diploma. 

Por força do princípio da legalidade (art. 5º, III e 150, I, da CF), as 

normas jurídicas inaugurais e as normas que majorem os tributos devem ser postas 

no sistema por lei em sentido estrito. A lei tributária deve prever os elementos do 

fato descrito na hipótese de incidência e os dados do consequente normativo (a 

relação jurídica), possibilitando a subsunção do fato à norma. 

O art. 150, III, b, da CF, dispõe que é vedada a cobrança de tributo no 

mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou. Já a alínea c, do mesmo dispositivo, prescreve sobre a anterioridade 

nonagesimal nos seguintes termos: é vedada a cobrança de tributo antes de 

decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou, observado o disposto na alínea b. 

 A EC 42/2003 inseriu a alínea c ao inciso III do art. 150 da CF, 

somando à anterioridade anual a anterioridade nonagesimal. Contudo, a própria EC 

42/2003, ao alterar a redação do § 1º do art. 150 estabeleceu exceções à 

anterioridade nonagesimal. Dentre essas exceções está a fixação da base de 

cálculo do IPTU. Com isso, o aumento da base de cálculo do IPTU não se sujeitaria 

à noventena.   
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Dessa forma, se aumentada a base de cálculo do IPTU no final do ano 

ou até mesmo no último dia do ano, já teria eficácia em 1º de janeiro do ano 

seguinte, o que feriria a segurança jurídica do contribuinte e a anterioridade. Dessa 

forma, a exceção deve ser interpretada apenas quanto à atualização da Planta 

Genérica de Valores. 

Todavia, a exceção à anterioridade nonagesimal não se estende ao 

aumento de alíquotas do IPTU. Havendo lei que majore as alíquotas, esta lei deve 

observar a anterioridade nonagesimal. Tratemos de um exemplo: se a lei que 

aumenta a alíquota for publicada em dezembro de 2015, sua eficácia seria possível 

em março de 2016, mas como o critério temporal da regra-matriz do IPTU é 1º de 

janeiro, a lei nova incidirá em 01.01.2017. 

A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, veiculado pela 

Planta Genérica de Valores do Município e que deve ser aprovada por lei em sentido 

estrito. 

Já a atualização monetária da Planta Genérica de Valores é possível ser 

feita por Decreto, desde que esta atualização seja dentro dos índices oficiais de 

inflação, conforme o art. 97, § 2º, do CTN, que dispõe que não constitui majoração 

de tributo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. 

Nesse sentido: 

 

IPTU – AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE 

PUBLICAÇÃO DA PLANTA DE VALORES DOS IMÓVEIS. 1. O 

Tribunal de Justiça decidiu que, nos termos da Lei Municipal n. 

5.753/2001, a planta genérica de valores veicularia os parâmetros 

para o arbitramento da base de cálculo do IPTU, no Município de 

Guarulhos, razão pela qual deveria ter sido publicada juntamente 

com a lei municipal que procedeu à majoração do tributo e instituição 

de alíquotas progressivas. Nessa linha, entendeu violado o art. 97 do 

CTN e o princípio constitucional da publicidade. 2. Não há como se 

admitir o recurso especial, porquanto a tese de que o art. 97 do CTN 

permitiria a majoração de tributos sem a publicação da tabela dos 

valores dos imóveis não pode ser acolhida sem o exame da 

legislação local, uma vez que sem essa tarefa não há como se 

conhecer a razão do aumento da base de cálculo do imposto. 

Incidência do entendimento da Súmula n. 280 do STF. 3. De outro 
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lado, o fundamento atinente ao princípio da publicidade confere 

natureza constitucional à fundamentação do acórdão, o que impede 

sua revisão pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Ademais, conforme 

sedimentado na Súmula n. 160 do STJ, é pacífico no âmbito do STJ 

o entendimento segundo o qual, com exceção da correção monetária 

do valor venal, não se pode majorar a base de cálculo do IPTU sem 

a edição de lei. 5. Agravo regimental não provido. AgRg no AREsp 

719.474/SP, DJ 03.09.2015. 

 

Todavia, se o índice utilizado na atualização for superior ao oficial, 

importará em aumento real da exação, o que viola o princípio da legalidade. Nesse 

sentido a Súmula 160 do STJ: “É defeso ao Município atualizar o IPTU, mediante 

decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária”. 

Em sentido contrário, Geraldo Ataliba pugnava pela veiculação das 

Plantas Genéricas por meio de decreto:  

 

[...] a planta de valores: – é ato simplesmente declaratório; não atribui 

valor a nenhum imóvel, mas revela, espelha o valor que nele existe 

(ou que ele tem); – não altera, por isso, a lei, não excedendo o limite 

que nela se contém; – se, eventualmente, em algum caso concreto, 

sua aplicação, mediante o prosseguimento do lançamento, levar a tal 

resultado, a ordem jurídica prevê correção administrativa ou judicial; 

– nesse caso, o que se compromete é ou uma interpretação da 

planta, ou parte da mesma, ou a própria planta concretamente 

individualizada; jamais a ideia de planta, ou a competência a que o 

Executivo recebe da lei, para expedi-la; – além do mais, a planta se 

insere na categoria de atos administrativos incumbentes ao 

Executivo, para instrumentar a ação dos agentes menores da 

Administração; – é ato de execução da lei. Ato privativo, por sua 

natureza, do Executivo, não altera a lei, mas dispõe no sentido de 

sua fiel “execução” (como o quer o n. III do art. 81 da Constituição); – 

é providência concreta administrativa para orientação dos 

funcionários; – é ato de aplicação do Direito. Como observa Celso 

Antônio Bandeira de Mello, não assume função inaugural, não invade 

o campo da lei, pela circunstância de constituir-se em instrumento de 

sua aplicação não a um só caso singular, mas a uma generalidade 

de casos98. 
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Para Cintia Estefania Fernandes, a Planta Genérica de Valores não 

demanda lei, mesmo que ultrapasse o índice de correção monetária: 

A planta de valores genéricos (PGV) deve ser feita ano a ano, não 

necessitando constar de edição legislativa, ainda que ultrapasse o 

índice da correção monetária, e será elaborada com base no preço 

corrente de mercado, observados os seguintes elementos: 

infraestrutura de cada logradouro, potencial construtivo, tipo de via, 

edificações e outros dados relevantes, contendo valores unitários 

para o metro quadrado do terreno, compatíveis com as 

características dos diferentes setores da área urbana e valores 

unitários para o metro quadrado da construção, em função do padrão 

de acabamento, materiais empregados e características de 

utilização. Também serão levadas em conta as características do 

imóvel, a serem consideradas na avaliação, tais como área, 

topografia, testadas, edificações com seu grau de obsolescência, 

fatores de correção e outros dados relevantes para determinação de 

valores imobiliários99. 

 

No Recurso Extraordinário 648.245, com repercussão geral 

reconhecida, estatuiu o STF que o reajuste do valor venal dos imóveis para fins de 

cálculo do IPTU não dispensa a edição de lei, a não ser no caso de correção 

monetária. Ademais, podemos citar: 

 

IPTU – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DECRETO. É 

inconstitucional a majoração, sem edição de lei em sentido formal, do 

valor venal de imóveis para efeito de cobrança do IPTU, acima dos 

índices oficiais de correção monetária. Com base nessa orientação, o 

Plenário negou provimento a recurso extraordinário em que se 

discutia a legitimidade da majoração, por decreto, da base de cálculo 

acima de índice inflacionário, em razão de a lei municipal prever 

critérios gerais que seriam aplicados quando da avaliação dos 

imóveis. Ressaltou-se que o aumento do valor venal dos imóveis não 

prescindiria da edição de lei, em sentido formal. Consignou-se que, 

salvo as exceções expressamente previstas no texto constitucional, a 

definição dos critérios que compõem a regra tributária e, 
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especificamente, a base de cálculo, seria matéria restrita à atuação 

do legislador. Deste modo, não poderia o Poder Executivo imiscuir-se 

nessa seara, seja para definir, seja para modificar qualquer dos 

elementos da relação tributária. Aduziu-se que os municípios não 

poderiam alterar ou majorar, por decreto, a base de cálculo do IPTU. 

Afirmou-se que eles poderiam apenas atualizar, anualmente, o valor 

dos imóveis, com base nos índices anuais de inflação, haja vista não 

constituir aumento de tributo (CTN, art. 97, § 1º) e, portanto, não se 

submeter à reserva legal imposta pelo art. 150, I, da CF. O Min. 

Roberto Barroso, embora tivesse acompanhado a conclusão do 

relator no tocante ao desprovimento do recurso, fez ressalva quanto 

à generalização da tese adotada pela Corte. Salientou que o caso 

concreto não envolveria questão de reserva de lei, mas de 

preferência de lei, haja vista a existência da referida espécie 

normativa a tratar da matéria, que não poderia ser modificada por 

decreto. RE 648.245/MG, j. 01.08.2013. 

 

Em sentido contrário, de que planta genérica de valores deve ser feita 

ano a ano, não necessitando constar de edição legislativa, ainda que ultrapasse o 

índice da correção monetária, é a ressalva do Ministro Luís Roberto Barroso, no RE 

648.245-MG, que afirma:  

 

Mas a discussão de exigir-se que lei estabeleça a base de cálculo 

para o IPTU, a meu ver, a jurisprudência do Supremo já oscilou, 

como sabem Vossas Excelências, e pessoalmente acho que esta é 

uma fórmula que engessa excessivamente o Município. Quer dizer, 

aqui é preciso encontrar um ponto de equilíbrio entre a proteção do 

contribuinte, que não deve ficar à mercê do alvedrio do Poder 

Executivo, mas também há um problema que, muitas vezes, o 

município e o prefeito ficam reféns da câmara municipal, que, por 

animosidade política ou às vezes por populismo, não aprova a lei que 

modifica a base de cálculo, o que priva o município, muitas vezes, de 

uma das suas principais fontes de receita. De modo que, se não 

neste caso, talvez em uma outra oportunidade, eu acho que seria, 

sim, hipótese de se discutir se não poderia o legislador, mediante 

uma delegação, com parâmetros objetivos razoáveis e controláveis, 

delegar ao Executivo uma atualização que pudesse extrapolar, em 

certos casos, a mera correção monetária. O que se vê é que essa é 

uma fonte importante de receita para os municípios, e com o 

congelamento, muitas vezes, dos valores reais nessas tabelas, o 

imposto fica efetivamente defasado quando o Código Tributário fala 
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em valor venal. Portanto, a lei complementar já diz qual é o critério, 

que é o valor venal. De modo que, se a lei municipal estabelecer 

critérios razoáveis e controláveis, eu não acho que haja uma 

impossibilidade desta delegação. 

 

Conclui-se que, ao observar as prescrições constitucionais, deve o 

IPTU ser criado por lei ordinária de cada um dos Municípios, lei que contenha os 

cinco critérios da regra-matriz de incidência tributária. E a lei que institui ou majora o 

tributo deve ser publicada antes que se finde o exercício que antecede aquele em 

que se pretende arrecadá-lo. 

 

3.3.2 Alíquota 

A alíquota comporta duas feições: a) fixa ou variável em relação às 

escalas progressivas da base de cálculo e; b) uma fração percentual ou não da base 

de cálculo, sendo proporcional invariável ou proporcional progressiva ou regressiva. 

A alíquota proporcional invariável é aquela que permanece a mesma 

independentemente da matéria tributável (ex: 5% sobre a base de cálculo 

independente do valor monetário desta). 

A alíquota proporcional progressiva ou proporcional regressiva é 

aquela cuja variação do percentual (na progressiva) aumentará, quanto maior for a 

base tributável (ex: o Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, com 5 alíquotas 

diversas, variáveis segundo a renda auferida ao longo do ano pelo contribuinte: 0% 

(isenção100); 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5% para os diferentes valores de renda). Na 

regressiva, ocorre exatamente o inverso, ou seja, quanto maior a base de cálculo, 

menor será a alíquota. 

No direito tributário, a “progressividade” é o fenômeno pelo qual a 

alíquota de um tributo sofre incrementos em conformidade com o aumento da base 

calculada, conforme um esquema genérico que estipula “faixas” na base de cálculo, 
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observado o princípio da anterioridade, para a garantia da segurança jurídica.  
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ou seja, o tributo incide de maneira mais gravosa sobre aqueles que detêm maior 

riqueza.  

Como dito anteriormente, há dois tipos de progressividade no direito 

brasileiro: a progressividade fiscal, determinada em função da capacidade 

econômica do contribuinte e que implica quanto maior a base tributável, maior a 

alíquota. E a progressividade extrafiscal, que implica a variação de alíquotas com a 

finalidade de modulação de condutas econômicas ou sociais, visando a objetivos 

outros que não apenas arrecadatórios.  

A Constituição Federal explicitamente elenca como progressivos os 

seguintes impostos: imposto sobre a renda101, ITR102 e IPTU e, implicitamente, o 

IPVA103, além dos impostos oriundos da chamada competência residual da União 

(art. 154, I). 

Entretanto, deve-se entender que para todos os impostos seja possível 

a progressividade para se atender a capacidade contributiva, porque todos os 

impostos são pessoais, ou seja, sempre pagos por pessoas, natural ou jurídica, que 

suportam o respectivo ônus financeiro, e ainda, porque todos os impostos incidem 

sobre alguma forma de disponibilidade econômica (propriedade de imóvel urbano, 

propriedade de imóvel rural, renda, propriedade de veículo automotor, 

disponibilidade econômica decorrente de transmissão de imóveis). 

Pontifica Elizabeth Nazar Carrazza104 : 

 

Sempre que se tributa o patrimônio do contribuinte, a exemplo do 

que ocorre no IPTU, só estará sendo respeitado o princípio da 
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 Art. 153, § 2º, I, da CF, dispõe que o imposto sobre a renda será informado pelos critérios da 
generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei. 
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 Art. 153, § 4º, I, da CF dispõe que o ITR será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a 
desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, que não cumpram sua função social.  
E note-se a prescrição do artigo 186 da CF:  
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
I – aproveitamento racional e adequado; 
II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
103

 Art. 155, § 6º, II, dispõe que o IPVA poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e 
utilização do veículo automotor.  
104

 CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade – igualdade e capacidade contributiva. 2. 
ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 128. 
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capacidade contributiva se a progressividade das alíquotas estiver 

presente. Este imposto deve ter como base de cálculo o valor do 

imóvel tributado e sua alíquota será maior ou menor, dependendo de 

seu valor. Só assim se respeitará o princípio da igualdade, insculpido 

nos arts. 5º, I e 150, II, da Magna Carta.  

 

Para o IPTU aplica-se: 1) a progressividade fiscal, decorrente da 

aplicação do princípio da capacidade contributiva, prevista no art. 156, § 1º, I (com 

redação da EC 29/2000) da Constituição; 2) a progressividade extrafiscal, 

assecuratória da função social da propriedade urbana, prevista no art. 156, § 1º, II 

(com redação da EC 29/2000) e; 3) a progressividade de natureza ordinatória e 

coercitiva, prevista no art. 182, § 4º, da CF. 

Por conseguinte, compondo o critério quantitativo, as alíquotas do IPTU 

devem estar previstas em lei ordinária municipal e serão progressivas em função do 

valor venal e do uso do imóvel, ou ainda, progressivas no tempo, conforme se 

demonstrará no Capítulo IV.   
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4 A PROGRESSIVIDADE DO IPTU 

4.1 Isonomia e capacidade contributiva – linhas gerais 

 

A isonomia decorre do Estado Democrático de Direito, estando sua 

previsão explícita nos arts. 1º e 5º, da CF: “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”. 

Trata-se do alicerce sem o qual não podemos falar em Democracia e 

República, pois sem igualdade, não há liberdade, segurança jurídica, justiça 

tributária, não-discriminação dos direitos dos cidadãos etc. Os destinatários do 

princípio da igualdade são o legislador e o aplicador do direito (por aplicador do 

direito, entendemos o Poder Executivo, o Poder Judiciário e os particulares). 

Na esfera tributária, a igualdade é replicada expressamente no art. 150, 

II, da CF, o que obriga a observância da isonomia na tributação de pessoas físicas e 

jurídicas em idênticas situações.  

Como enfatiza Elizabeth Nazar Carrazza: 

 

Sem igualdade não se pode falar em democracia. Sem igualdade 

não há República. É princípio constitucional de onde parte a 

fundamentação necessária da validade de todas as leis – pelo que 

não podem estas olvidar daquele – ao mesmo tempo em que sua 

força dominadora acaba mediando e limitando a interpretação dos 

textos legais, consubstanciando a necessidade de que leis sejam 

isônomas e que sua interpretação leve tais postulados até as últimas 

consequências no plano concreto de aplicação105. 

À vista do exposto, pode-se afirmar que a garantia do tratamento 

isonômico não se restringe à igualdade perante a lei. O princípio tem 

uma aplicação mais ampla. Visa impedir seja a lei editada em 

desconformidade com a isonomia. À lei é defeso favorecer uns e 

oprimir outros; deve sempre tratar equanimemente todos os homens. 

Vedados, pois, em tese, os privilégios, as regalias de classe, as 

isenções pessoais etc. 

                                                           
105

 CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade – igualdade e capacidade contributiva. 2. 
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Ora a verdadeira igualdade que parte da existência de desigualdades 

reais, aferíveis através de critérios lógicos, previamente fixados, não 

se confunde com a chamada igualdade material. Até porque não se 

pode afirmar que existam no mundo dos fenômenos físicos dois 

seres absolutamente idênticos. As semelhanças e as 

dessemelhanças são características intrínsecas do mundo real, do 

mundo material. Apenas no plano abstrato pode-se falar em 

igualdade absoluta, criada pela mente do homem106. 

 

A igualdade quanto aos impostos é garantida pela capacidade 

contributiva, quanto às taxas pelo princípio da retributividade do serviço público ou 

da atividade de polícia e, quanto às contribuições de melhoria, pelo princípio da 

proporcionalidade da atuação do Estado em relação ao contribuinte. 

Por fim, a igualdade é assegurada por outros princípios tributários 

como: generalidade e universalidade da tributação, capacidade contributiva, 

progressividade e vedação ao confisco107. 

Segundo o art. 145, § 1º, da CF, 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. 

A capacidade contributiva é exteriorizada pelos “fatos-signos 

presuntivos de riqueza”, eleitos pela Constituição para figurarem no critério material 

da hipótese de incidência tributária.  

Assim, são flagrantemente inconstitucionais os tributos fixos, por direta 

violação da capacidade contributiva. 

A escolha das situações da vida reveladoras de capacidade 

contributiva deve sempre estar referida na definição dos critérios de medida do 

tributo. A atividade econômica do particular descrita no critério material dos 

impostos, tais como ser proprietário, auferir renda, prestar serviço etc., é indicativa 
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da capacidade contributiva. Obedecida a repartição de competências para instituir 

impostos, presume-se observada a capacidade contributiva. 

O princípio da capacidade contributiva retrata a necessidade de 

escolha, pela autoridade legislativa competente (no ato de criação da regra-matriz 

de incidência), de fatos que ostentem signos de riqueza108.  

Sobre a relação entre a capacidade contributiva e os valores 

constitucionais, Eduardo Marcial Ferreira Jardim ensina: 

Assim, a capacidade contributiva consiste numa tributação que tem como 

fronteira o respeito a valores consagrados no Texto Excelso, como a vida, a 

igualdade, a propriedade, a vedação à confiscatoriedade, a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, a segurança e o lazer, num rol exemplificativo 

de direitos fundamentais e sociais enumerados nos arts. 5º e 6º da 

Constituição da República. 

É dizer, a capacidade contributiva é um direito que parametriza a 

quantificação da tributação, tendo como vértice um conjunto de direitos e 

garantias fundamentais conjugados com direitos sociais. Deveras, esse 

plexo de valores exprime o mínimo existencial, também denominado mínimo 

necessário ou mínimo vital, que corresponde a um mínimo suficiente para a 

manutenção do indivíduo e de sua família, donde essa premissa identifica 

um dado valor insuscetível de cobrança de tributos, representando, assim, 

uma verdadeira fronteira que impede o Estado de tributar, na esteira de 

lúcida ponderação de Eduardo Sabbag (2009)
109

. 

 

Para respeitar a capacidade contributiva, o IPTU há de recair, 

necessariamente, sobre o valor venal da propriedade predial e territorial urbana, por 

ser esse o signo de riqueza eleito pelo constituinte.  
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 Sobre atingir-se a justiça tributária através da capacidade contributiva: “Percebe-se, portanto, que 
o legislador ao criar em abstrato o tributo (descrevendo a norma jurídica em todos os seus aspectos) 
deve necessariamente levar em conta as exigências e implicações do princípio da capacidade 
contributiva. Lei criadora de imposto que afronte tal princípio, sobre ser injusta e arbitrária, é 
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nosso ordenamento jurídico. O destinatário do princípio da capacidade contributiva, é, pois, em 
primeiro lugar, o próprio legislador tributário. O princípio da capacidade contributiva é mais uma das 
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Ademais, no caso do IPTU, a capacidade contributiva é aferida em 

razão de cada unidade imobiliária, e não do conjunto patrimonial como um todo. 

Nesse sentido, pronunciou-se o STF, por ocasião do julgamento do ARE 

643.686/BA, sob o rito da Repercussão Geral: 

 

(...) 3. Capacidade contributiva que deve ser aferida a partir da 

propriedade imóvel individualmente considerada e não sobre todo o 

patrimônio do contribuinte. Noutras palavras, objetivamente falando, 

o princípio da capacidade contributiva deve consubstanciar a 

exteriorização de riquezas capazes de suportar a incidência do ônus 

fiscal e não sobre outros signos presuntivos de riqueza. (...)110  

 

Roque Antonio Carrazza aduz: 

Exige obediência ao princípio da capacidade contributiva o IPTU 

(imposto predial e territorial urbano). Agora, com a vigência da nova 

Carta, o proprietário de amplo e luxuoso imóvel, situado em bairro 

residencial, deve proporcionalmente ser mais tributado, por via do 

IPTU, do que o proprietário de casa modesta, localizada em bairro 

fabril. 

(...) 

Enfatizamos que a capacidade contributiva, para fins de tributação 

por via de IPTU, é aferida em função do próprio imóvel (sua 

localização, dimensões, luxo, características etc.), e não da fortuna 

em dinheiro de seu proprietário. Não fosse assim, além de incerteza 

e insegurança, proliferariam situações deste tipo: pessoa hoje pobre, 

mas que adquiriu caríssimo imóvel em período economicamente 

faustoso de sua vida profissional, estaria a salvo do IPTU. Ou deste: 

num prédio de alto luxo, com um apartamento por andar, cada 

proprietário pagaria um IPTU diferente (assim, v.g. o banqueiro bem-

sucedido pagaria o imposto no grau máximo e o aposentado, que 

recebe pensão previdenciária do INSS, nada pagaria). Não nos 

parece seja este o espírito do dispositivo constitucional. A nosso ver, 

a só propriedade do imóvel luxuoso constitui-se numa presunção 

iuris et de iure de existência de capacidade contributiva (pelo menos 

para fins de tributação pela via do IPTU). Estaria inaugurando o 

império da incerteza se a situação econômica individual do 
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contribuinte tivesse que ser considerada na hora do lançamento 

deste imposto111.  

 

Resumindo, para o IPTU, a capacidade contributiva revela-se com o 

próprio imóvel urbano. Assim, quanto mais luxuoso e caro o imóvel, maior se revela 

a capacidade contributiva. 

 

4.2 Princípio da vedação ao confisco 

 

A vedação ao confisco está determinada no art. 150, IV, da CF. 

Entretanto, não está expressamente prescrito o conceito do que seria o “confisco”. O 

problema reside na definição do conceito de “confisco”, na delimitação da ideia, 

como limite a partir do qual incide a vedação do art. 150, IV, da CF. Aquilo que, para 

alguns, tem efeitos confiscatórios, para outros, pode perfeitamente apresentar-se 

como forma lídima de exigência tributária, Por isso, a posição do STF no sentido de 

que o confisco deve ser aferido em cada caso concreto. 

Podemos vislumbrar o confisco se a tributação recai sobre o 

patrimônio, em um percentual de monta tão elevada que, com o passar de alguns 

anos, se tenha consequência similar a uma expropriação112.  

Por isso, confisco deve ser observado em cada caso concreto, como 

aponta Elizabeth Nazar Carrazza:  
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 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 30. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2015. p.132-133.  
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 Na jurisprudência podemos citar dois parâmetros na determinação dos limites, que se 
ultrapassados, configurado estaria o confisco:  
Para as multas punitivas, seriam confiscatórias aquelas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo 
devido: MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, 
DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. 
Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – 
e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. 
RE 833.106 AgR/GO, DJ 12.12.2014. 
E para as multas moratórias, aquelas que ultrapassem 20%: 
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multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, 
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727.872 AgR/RS, DJ 28.05.2015. 
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Não se trata apenas de afirmar a inexistência de parâmetros legais 

específicos para o não confisco, mas de pugnar a impossibilidade de 

que uma lei os estabeleça, haja vista que o parâmetro de 

confiscatoriedade varia no espaço e no tempo, a depender de 

diversas condições externas, das mais diversas ordens. Dessa 

forma, mais adequado ao reconhecimento do confisco nas exações 

tributárias é o juízo dos membros do Poder Judiciário, que no seu ato 

de concretização do Direito podem estabelecer a dialética entre o 

caso posto e o sistema jurídico e social, como forma de alcançar uma 

resposta justa e adequada para o problema113. 

 

Nesse sentido a decisão do STF, no Ag.Reg. no RE com Ag. 712.285: 

 

CONFISCO – PRETENDIDA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO 

NO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Caráter 

alegadamente confiscatório da multa tributária cominada em lei. 

Considerações em torno da vedação constitucional do tributo 

confiscatório. Indeterminação conceitual, no plano da Constituição da 

República, da noção de efeito confiscatório. Doutrina. Necessária 

indagação, em cada caso ocorrente, de elementos fáticos essenciais 

à constatação do caráter de confisco da obrigação tributária. 

Imprescindibilidade de reexame de índole fático-probatória. (...) 

Tratando-se do exame da aplicabilidade da cláusula vedatória 

constante do art. 150, inciso IV, da Carta Política, será necessário 

que se proceda à aferição do caráter confiscatório dos valores 

exigidos, a ser realizada em função de cada caso concreto ou em 

face de determinada situação individual ocorrente, eis que são 

amplos, na esfera de verificação concreta de constitucionalidade, 

tanto o exame de fatos quanto a produção probatória., DJ 

23.04.2014. 

 

Cumpre destacar os seguintes trechos do voto do Min. Celso de Mello: 

 

Como observei anteriormente, não há uma definição constitucional 

de confisco em matéria tributária. Trata-se, na realidade, de um 

conceito aberto, a ser utilizado pelo juiz, com apoio em seu prudente 
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critério, quando chamado a resolver os conflitos entre o Poder 

Público e os contribuintes. 

(...) 

A proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada 

mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer 

pretensão governamental que possa conduzir, no campo da 

fiscalidade – trate-se de tributos não vinculados ou cuide-se de 

tributos vinculados –, à injusta apropriação estatal, no todo ou em 

parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, 

comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o 

exercício do direito a uma existência digna, a prática de atividade 

profissional lícita e a regular satisfação de suas necessidades vitais 

(educação, saúde e habitação, por exemplo).(...) 

Tratando-se do exame da aplicabilidade da cláusula vedatória 

constante do art. 150, inciso IV, da Carta Política, será necessário 

que se proceda à aferição do caráter confiscatório dos valores 

exigidos, a ser realizada em função de cada caso concreto ou em 

face de determinada situação individual ocorrente, eis que são 

amplos, na esfera de verificação concreta de constitucionalidade, 

tanto o exame de fatos quanto a produção probatória. 

 

O confisco é a imposição da tributação superior à capacidade 

contributiva. A vedação ao confisco importa na tributação com moderação, da qual 

não resulte redução no patrimônio ou na renda do contribuinte, situação que violaria 

o direito de propriedade e a livre-concorrência114. 

 

4.3 Extrafiscalidade no sistema tributário brasileiro 

 

No direito tributário, empregam-se os termos fiscalidade e 

extrafiscalidade para indicar duas diferentes funções normativas. A “fiscalidade” é 

observada quando as disposições normativas do tributo manifestem finalidade 

arrecadatória. Por outro lado, verificando-se a indução de comportamentos sociais, 

políticos ou econômicos, por meio da oneração ou desoneração da carga tributária, 

trata-se de “extrafiscalidade”. 

                                                           
114

 “Não se admite, diante do sistema normativo vigente, a utilização do tributo como instrumento para 
a extinção da propriedade privada ou da livre concorrência (livre iniciativa), amplamente protegidas 
pela Constituição.” (CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade – Igualdade e 
Capacidade Contributiva. 2ª ed, São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 103). 
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Sobre extrafiscalidade, a lição de Geraldo Ataliba115: 

 

Consiste a extrafiscalidade no uso de instrumentos tributários para 

obtenção de finalidades não arrecadatórias, mas estimulantes, 

indutoras ou coibidoras de comportamentos, tendo em vista outros 

fins, a realização de outros valores constitucionalmente consagrados. 

 

Segundo leciona Paulo de Barros Carvalho, não existem tributos 

exclusivamente fiscais ou exclusivamente extrafiscais116: 

 

Há tributos que se prestam, admiravelmente, para a introdução de 

expedientes extrafiscais. Outros, no entanto, inclinam-se mais ao 

setor da fiscalidade. Não existe, porém, entidade tributária que se 

possa dizer pura, no sentido de realizar tão-só a fiscalidade, ou, 

unicamente, a extrafiscalidade. Os dois objetivos convivem, 

harmônicos, na mesma figura impositiva, sendo apenas lícito verificar 

que, por vezes, um predomina sobre outro. 

 

Sobre a coexistência da fiscalidade e da extrafiscalidade na construção 

jurídica de cada tributo, assim leciona Alfredo Augusto Becker117: 

 

Neste ponto germinal da metamorfose jurídica dos tributos, a 

transfiguração que ocorre é, em síntese, a seguinte: na construção 

jurídica de todos e de cada tributo, nunca mais estará ausente o 

finalismo extrafiscal, nem será esquecido o fiscal. Ambos coexistirão 

sempre agora de modo consciente e desejado – na construção 

jurídica de cada tributo; apenas haverá maior ou menor prevalência 

neste ou naquele sentido, a fim de melhor estabelecer o equilíbrio 

econômico-social do orçamento cíclico.  

 

Sobre a relação entre a extrafiscalidade e a capacidade contributiva, 

explica Elizabeth Nazar Carrazza:   

                                                           
115

 ATALIBA, Geraldo. IPTU – Progressividade. Revista de Direito Público n. 93/233. 
116

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 
228-229. 
117

 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2013. 
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Através da chamada extrafiscalidade, o Estado atua buscando atingir 

os fins que lhe foram traçados pela Carta Suprema. Para tanto, 

utiliza-se dos impostos que incidem sobre fatos econômicos que, 

tendo em vista o interesse público, são agravados ou minorados em 

suas alíquotas, independentemente de se aferir a capacidade 

contributiva das pessoas. 

Esta atividade extrafiscal está autorizada de maneira implícita ou 

explícita pela Constituição Federal. Exemplos típicos são os impostos 

que incidem sobre a importação e a exportação. Admite-se, nestes 

casos, o agravamento das alíquotas, com finalidades não tributárias, 

mas meramente ordinatórias. 

De qualquer forma, mesmo quando o princípio da capacidade 

contributiva é posto de lado, em razão da natureza específica do 

imposto, a igualdade de tratamento tributário não pode ser afastada. 

Explica-se: diante de um tributo com finalidade eminentemente fiscal, 

o ordenamento jurídico exige que a igualdade entre dois contribuintes 

distintos utilize como critério a capacidade contributiva de cada um, 

considerando elementos pessoais de cada um para distribuir de 

forma igualitária a carga tributária. Todavia, diante de tributos 

voltados às finalidades extrafiscais (ordinatórias), a capacidade 

contributiva deixa de ser a medida mais adequada, haja vista que o 

que se procura não é atingir o substrato econômico dos contribuintes, 

mas conduzi-los de uma forma preferida pelo Estado, voltada à 

realização de uma determinada finalidade118. 

 

Diversos são os tributos extrafiscais, como: o Imposto Territorial Rural 

(ITR), incidente de maneira mais onerosa no caso dos imóveis inexplorados ou de 

baixa produtividade, buscando atender, desse modo, à função social da propriedade 

e desestimulando latifúndios improdutivos; o IPI, no qual as alíquotas poderão ser 

seletivas em função da essencialidade dos produtos (art. 153, § 3º, I); os Impostos 

de Importação e de Exportação, os quais têm suas alíquotas elevadas ou reduzidas, 

conforme a política econômica adotada e; o IPTU, sobre o qual se falará a seguir. 

  A extrafiscalidade pode ser atingida através de benefícios fiscais, como 

anotam Geraldo Ataliba e José Artur Lima Gonçalves: 

 

                                                           
118

 CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade – igualdade e capacidade contributiva. 2. 

ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 96-97. 
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(...) fim último é, sempre, o de impulsionar ou atrair os particulares 

para a prática das atividades que o Estado elege como prioritárias, 

tornando, por assim dizer, os particulares em participantes e 

colaboradores das metas postas como desejáveis ao 

desenvolvimento econômico e social por meio da adoção do 

comportamento ao qual são condicionados119.  

 

Sobre o uso de incentivos e desestímulos fiscais como ferramenta da 

extrafiscalidade, cumpre mencionar novamente a opinião de Elizabeth Nazar 

Carrazza: 

 

A extrafiscalidade pode ser exercitada através de incentivos ou de 

desestímulos fiscais. Através de incentivos fiscais, o Poder Público, 

reduzindo ou eliminando determinado imposto, objetiva estimular os 

contribuintes a desempenharem certas atividades. De outro lado, ao 

agravar alíquotas tributárias, desestimula condutas consideradas 

lícitas, mas não convenientes, sob o aspecto econômico, político ou 

social. Nesses casos, a capacidade contributiva pode ser afastada, a 

fim de que sejam alcançados valores consagrados pela Constituição 

Federal120.  

 

No tocante à extrafiscalidade, voltada a estimular ou desestimular 

determinada prática econômica ou social, a capacidade contributiva e a vedação ao 

confisco devem ser respeitadas. Os tributos sempre guardarão um caráter de 

fiscalidade, pois a arrecadação sempre ocorrerá e, por isso, deve observar o 

princípio da capacidade contributiva. Quer isto dizer que, mesmo nas exações 

extrafiscais, a capacidade contributiva há de ser respeitada, sobretudo para que não 

assumam caráter confiscatório121. 

                                                           
119

 Crédito-prêmio de IPI – direito adquirido – recebimento em dinheiro. Revista de Direito Tributário 
n. 55, p. 167. 
120

 CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade – igualdade e capacidade contributiva. 2. 
ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 141. 
121

 “É o que ocorre, por exemplo, no IPTU. A Constituição da República prevê, de forma expressa, a 
progressividade da alíquota tributária no tempo, quando desatendida a função social da propriedade, 
nos termos do disposto no art. 182, § 4º. Mas, mesmo nesta hipótese, há de haver indenização pela 
perda da propriedade, ainda que não seja prévia e em dinheiro. Há uma expropriação compulsória de 
caráter sancionatório, já que decorre do descumprimento de um dever jurídico, limitador do exercício 
do direito de propriedade. Todavia, até nesse caso extremo, está prevista uma indenização em títulos 
da dívida pública.” (CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade – Igualdade e 
Capacidade Contributiva. 2ª ed, São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 106). 
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4.4 Função social da propriedade 

 

O exercício do direito de propriedade, em que pese ter como 

característica o fato de ser considerado um direito fundamental, encontra limites na 

destinação conferida pelo titular ao bem, que não pode ser contrária ao interesse 

público. Assim, a propriedade possui funções sociais decorrentes da política 

constitucionalmente traçada para ela. 

A propriedade privada e a função social da propriedade estão previstas 

na Constituição Federal de 1988 dentre os direitos e garantias individuais (art. 5º, 

XXIII), sendo pressupostos indispensáveis à promoção da política de 

desenvolvimento urbano (art. 182, § 2º) e rural (art. 186, I a IV). O atendimento pleno 

da função social da propriedade requer que a propriedade seja aproveitada de modo 

racional e adequado, os recursos naturais disponíveis sejam adequadamente 

utilizados e a preservação do meio ambiente seja observada. 

Discute-se qual o sentido constitucional de “função social da 

propriedade”, no exercício da competência tributária dos Municípios para a cobrança 

de IPTU progressivo.  

Para o deslinde dos contornos de “função social da propriedade 

urbana”, cumpri ressaltar os seguintes aspectos apontados por Elizabeth Nazar 

Carrazza:  

i) Em primeiro lugar, ela possui uma ampla dimensão 

constitucional: i.1) uma dimensão principiológica, que estabelece 

como estado de coisas a ser buscado o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade, a garantia do bem-estar de seus 

habitantes e o adequado aproveitamento do solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado; e i.2) uma dimensão de 

regra, cujas condutas conformes devem ser apuradas a partir de um 

diálogo entre o caso concreto e o sistema jurídico, através de um 

exame da proporcionalidade entre a conduta do proprietário e as 

finalidades estabelecidas pelo princípio da FSPU122; 

ii) Em segundo lugar, a existência de normas constitucionais 

decorrentes da FSPU exige que as legislações infraconstitucionais 

relativas à sua concretização respeitem materialmente essas 

                                                           
122

 FSPU é uma sigla utilizada, cujo significado é “função social da propriedade urbana”. 
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normas. É dizer, tanto a lei federal quanto as leis municipais devem 

estar de acordo com o exame de proporcionalidade entre as 

condutas abarcadas pela regra constitucional da FSPU; 

iii) Diante disso, a ausência de Plano Diretor em Municípios com 

menos de 20 mil habitantes não impede que a lei municipal 

estabeleça os termos de aplicação das sanções, desde que as 

materialidades sancionadas estejam também em desacordo com a 

regra constitucional supramencionada; 

iv) Apesar da possibilidade de uma atuação urbanística sem um 

Plano Diretor, a cobrança do IPTU previsto no art. 182, §4º, II da CF 

exige que tal legislação exista para sua constitucionalidade, ainda 

que, em caso de discordância material entre essa lei e a CF, a 

cobrança do referido imposto seria maculada, consequentemente;  

v) Em suma, a FSPU possui um conteúdo constitucional que deve 

ser respeitado não apenas para fins de política urbana, mas também 

para a determinação da possibilidade de instituição de um IPTU 

progressivo como instrumento de promoção de um adequado 

aproveitamento do solo urbano123. 

 

Tratando-se de propriedade urbana, submete-se à política urbana 

constitucional e ao plano diretor traçado pelo Município. Destaque-se ainda a lei 

federal que instituiu o Estatuto da Cidade. Assim, o descumprimento do plano diretor 

urbano acarreta as seguintes sanções: 

a) Parcelamento ou edificação compulsória da área; 

b) Incidência do IPTU progressivo; 

c) Desapropriação do imóvel. 

A aplicação dessas sanções é sucessiva, sendo somente aplicada a 

posterior em caso de descumprimento da anterior. 

O IPTU progressivo será tratado nos tópicos seguintes, em especial, 

item 4.7. 
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 CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade – Igualdade e Capacidade Contributiva. 

2ª ed, São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 163-164. 
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4.5 Os modelos de progressividade constitucionalmente admitidos no IPTU 

 

São três os enunciados constitucionais encarregados de prescrever da 

progressividade de alíquotas no IPTU: (1) o art. 156, § 1º, I, ao dispor que o tributo 

poderá “ser progressivo em razão do valor do imóvel”; (2) o inciso II dos mesmos 

artigo e parágrafo, pelo qual poderá essa exação “ter alíquotas diferentes de acordo 

com a localização e o uso do imóvel”; (3) o art. 182, § 4º, II, permite exigir do 

proprietário de imóvel em solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 

“imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo”. 

O primeiro retoma a expressão “progressividade” em sua acepção mais 

básica: permite-se a estipulação de alíquotas maiores em função do grau de 

elevação do valor do imóvel, a base de cálculo do tributo.  

Já o segundo aparece como expediente de extrafiscalidade voltado ao 

desenvolvimento do planejamento urbano. Poderá o Plano Diretor delimitar regiões 

em meio ao perímetro urbano e, mediante a estipulação de alíquotas distintas para 

diferentes tipos de imóvel em certos locais, estimular o desenvolvimento ordenado 

de diversas atividades no território do Município.  Não se vê incremento ou redução 

do imposto em função de maior ou menor capacidade contributiva manifestada pelo 

contribuinte, mas, sim, dos desígnios urbanísticos da Administração Municipal que, 

com a participação da Câmara de Vereadores, registra-os na lei apropriada.  

A terceira é marcada pela influência do valor “função social da 

propriedade”, com maior força. Ao estipular-se IPTU “progressivo no tempo” para o 

proprietário de imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, pretende-

se evitar tais situações, cada vez mais presentes nos grandes centros urbanos. O 

exercício desta progressividade do IPTU está condicionado à consonância com as 

disposições de lei federal a esse respeito, papel este desempenhado pela Lei 

10.257/2001, o “Estatuto da Cidade”. 

A preferência legislativa municipal por modelo diverso daquele referido 

no Estatuto da Cidade (como aqueles do art. 156, § 1º, I e II) é incapaz de gravar a 

lei municipal com inconstitucionalidade ou mesmo ilegalidade, como também 

acontecerá caso opte a municipalidade pela adoção, combinada, desses critérios. 
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O STF afetou à sistemática da repercussão geral as questões 

constitucionais envolvendo a progressividade das alíquotas do IPTU, bem como, na 

hipótese de nulidade da norma tributária, a incidência da alíquota mínima. Em 

04.11.2015, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o 

tema 226 (RE 602.347) da repercussão geral, conheceu e deu provimento ao 

recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não conhecia do recurso, e, no 

mérito, negava-lhe provimento. Também por maioria, o Tribunal fixou o 

entendimento de que: “declarada inconstitucional a progressividade de alíquota 

tributária, é devido o tributo calculado pela alíquota mínima correspondente, de 

acordo com a destinação do imóvel, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não 

fixava tese”.  

O resumo do julgado é o seguinte: 

Declarada inconstitucional a progressividade de alíquota tributária, é 

devido o tributo calculado pela alíquota mínima correspondente, de 

acordo com a destinação do imóvel. Essa a conclusão do Plenário 

que, por maioria, proveu recurso extraordinário em que discutida a 

possibilidade de cobrança do IPTU pela menor alíquota, entre 1995 e 

1999, nos casos de declaração de inconstitucionalidade de sua 

progressividade, antes do advento da Emenda Constitucional 

29/2000. O Colegiado destacou o Enunciado 668 da Súmula do STF 

(“É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da 

Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para 

o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função 

social da propriedade urbana”). Afirmou que a criação do imposto 

progressivo sobre a renda seria grande inovação em termos de 

tributo, tendo em vista seu papel central na redução da desigualdade. 

Segundo a jurisprudência da Corte, a progressividade deveria incidir 

sobre todas as espécies tributárias, à luz da capacidade contributiva 

do contribuinte. Nesse sentido, já se admitiria a progressividade de 

alíquota relativa ao ITCMD, imposto de caráter real e de competência 

tributária estadual, pois estaria em jogo a concretização 

constitucional da igualdade material tributária. No caso, cumpriria 

decidir somente se a inconstitucionalidade da progressividade de 

alíquotas inviabilizaria a cobrança do IPTU, durante o lapso temporal 

anterior à reforma constitucional em discussão. De acordo com a 

teoria da divisibilidade da lei, somente se deveria proferir a 

inconstitucionalidade das normas viciadas, não devendo estender o 

juízo de censura às outras partes da lei. Nesse sentido, a lei 
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municipal só seria inconstitucional no tocante à progressividade das 

alíquotas, de modo que a solução mais adequada seria manter a 

exigibilidade do tributo com redução da gravosidade ao patrimônio do 

contribuinte ao nível mínimo, ou seja, adotando-se a alíquota mínima 

como mandamento da norma tributária. Ressaltou que o 

reconhecimento da inconstitucionalidade da progressividade 

do IPTU não afastaria a cobrança total do tributo. Esta deveria ser 

realizada pela forma menos gravosa prevista em lei. Portanto, 

mesmo que a progressividade das alíquotas tenha sido declarada 

inconstitucional por tribunal de justiça, a única solução possível a 

compatibilizar a competência tributária dos Municípios e a exação 

menos gravosa possível ao contribuinte seria assentar a exigibilidade 

de IPTU na alíquota mínima prevista legalmente, alusiva a período 

anterior à EC 29/2000. Tal desfecho não incorreria em 

inconstitucionalidade, pois o IPTU seria cobrado de forma 

proporcional. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que não conhecia do 

recurso por reputar ausente o prequestionamento. No mérito, 

desprovia o extraordinário. RE 602347/MG, rel. Min. Edson Fachin, 

04.11.2015. (RE-602347). 

 

Ao aplicar o Enunciado 668 da Súmula do Supremo (“É inconstitucional 

a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, 

alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento 

da função social da propriedade urbana”), o STF deu provimento ao RE 355.046 

para que subsistisse, no período de vigência da lei municipal objeto do recurso, a 

tributação em alíquota única e mínima. Refere-se a norma municipal anterior à EC 

29/2000, que concedera isenções parciais de IPTU inversamente proporcionais ao 

valor venal de imóveis. Verbis:  

 

DIREITO TRIBUTÁRIO – IPTU – PROGRESSIVIDADE ANTES DA 

EC 29/00 – IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PELA VIA OBLÍQUOTA 

DE ISENÇÕES GRADUAIS.  

1.  O legislador Municipal não poderia, no período anterior a tal 

emenda constitucional, ter estabelecido graduação progressiva do 

montante devido pelos contribuintes a título de IPTU, tendo como 

critério o valor do imóvel. 

2. A utilização do instituto da isenção como instrumento de 

graduação de alíquotas, com aplicação à generalidade dos 

contribuintes, não corresponde à sua natureza jurídica. Nesse caso, 
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a isenção deixa de atuar como benefício fiscal. De norma de exceção 

que é, passa a compor o aspecto quantitativo da norma tributária 

impositiva, modelando toda a tabela de alíquotas e tendo como efeito 

a vedada progressividade. 

3. Aplicação da Súmula 668 do STF. RE 355046, DJ 30.08.2011, 

Rel. Min. Ellen Gracie. 

 

Tramita no STF a Proposta de Súmula Vinculante nos seguintes 

termos: “É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda 

Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a 

assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana”124. 

 

4.6 A progressividade fiscal e a EC 29/2000 

 

Após a EC 29/2000, a redação do art. 156, § 1º, I, da CF, passou a ser: 

“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”. 

Assim, a EC 29/2000 prescreveu explicitamente a progressividade 

fiscal do IPTU em razão do valor venal do imóvel.  

Até o advento da EC 29/2000, entendia o STF que o IPTU não poderia 

ser progressivo em razão do valor do imóvel, por se tratar de um imposto real. 

Possível apenas a progressividade extrafiscal para assegurar o cumprimento da 

função social da propriedade125. 

                                                           
124

 Informativo STF, 9 a 13 de março de 2015 - Nº 777: “O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Presidente), ao propor o acolhimento do enunciado, destacou que estaria consolidada a 
jurisprudência do STF no sentido da impossibilidade de os Municípios fixarem, para o período anterior 
à EC 29/2000, alíquotas progressivas para o cálculo do IPTU, exceto na hipótese de terem sido 
estabelecidas com o específico propósito de assegurar o cumprimento da função social da 
propriedade urbana. Contudo, a despeito da consolidação desse entendimento, muitos casos sobre a 
matéria continuariam a chegar ao STF. O tema albergado pelo enunciado proposto revelar-se-ia, 
portanto, atual – em função do grande número de processos ainda a tramitar na Corte e de outros 
processos ainda por vir –, e capaz de gerar insegurança jurídica e multiplicação de processos 
idênticos. Em seguida, o julgamento foi adiado. PSV 96/DF, 11.3.2015. (PSV-96)”. 
125

 Após o advento da EC 29/2000, o STF mudou o entendimento, passando a submeter o IPTU à 
progressividade em função do valor venal. Contudo, o STF tem orientação diversa para o ITBI, 
expresso na Súmula 656, verbis: “É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para 
o imposto de transmissão intervivos de bens imóveis – ITBI com base no valor venal do imóvel.”  
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Seriam impostos reais aqueles cujo critério material da hipótese de 

incidência limita-se a descrever um fato, ou estudo de fato, independentemente do 

critério pessoal, ou seja, indiferente ao eventual sujeito passivo e suas qualidades. E 

impostos pessoais, pelo contrário, aqueles cujo critério material da hipótese de 

incidência leva em consideração certos aspectos, juridicamente qualificados, dos 

possíveis sujeitos passivos. 

Ressaltamos que a classificação em impostos reais e pessoais não é 

uma classificação jurídica, é mera reprodução de conceitos formulados em instância 

econômica ou financeira. O conceito jurídico de tributo, bem como sua classificação 

jurídica, devem ser resultados de interpretação jurídica da Constituição.  

Sobre a classificação dos impostos em reais (ex: IPTU) e pessoais (ex: 

IRPJ), bem nos recorda Roque Antonio Carrazza: 

 

Esta distinção, sem dúvida, não é jurídica. Juridicamente, todos os 

impostos são pessoais, na medida em que o contribuinte é sempre 

uma pessoa (física ou jurídica). Dito de outro modo, no polo passivo 

das obrigações impositivas – como, de resto, de todas as relações 

jurídicas – só pode figurar uma pessoa; nunca uma coisa126. 

 

Para o STF, o princípio da capacidade contributiva seria respeitado nos 

impostos reais aplicando-se a proporcionalidade (a proporcionalidade é a aplicação 

de alíquota única sobre bases de cálculo variáveis: ITBI, ITCMD, IPTU etc.). E a 

seletividade seria o cumprimento da capacidade contributiva para os impostos 

indiretos (ICMS, IPI). 

Até o advento da EC 29/2000, o STF associava a progressividade aos 

impostos pessoais, conforme se verifica nos julgados: RE 204.827/SP e RE 

157.771/MG.  

Embora prevalecesse esse entendimento, as Súmulas 539 e 589 do 

STF remetem a uma “noção” de pessoalidade, verbis: 

 

                                                           
126

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 30. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2015. p. 624, nota 47. 
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Súmula 539. É constitucional a lei do município que reduz o imposto 

predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário, 

que não possua outro (1969).  

 

Súmula 589. É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do 

imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis 

do contribuinte (1976).   

 

Após a EC 29/2000, o questionamento a respeito da progressividade 

fiscal do IPTU continuou, sob vários fundamentos: 1 – que o IPTU seria imposto real, 

não admitido a progressividade, mas sim a proporcionalidade e seletividade; 2 – que 

o valor venal do imóvel não refletiria a efetiva condição econômica do sujeito 

passivo, violando a isonomia (ex: o contribuinte X tem um imóvel de 1 milhão e o 

contribuinte Y tem 10 imóveis de 100 mil) e 3 – que a EC 29/2000 violaria cláusulas 

pétreas. 

Para Aires F. Barreto 127 , a EC 29/2000 é inconstitucional, pois a 

progressidade é vedada nos impostos reais, os quais devem ser proporcionais: 

 

Ao promulgar a Emenda, o Congresso Nacional detinha apenas o 

poder constituinte derivado que, de um lado, lhe faculta a introdução 

de emendas à Constituição, mas, de outro, impõe-lhe manter íntegra 

a área constituída por cláusulas pétreas. Dentre estas estão, sem 

dúvida, as que garantem aos contribuintes o direito de só serem 

submetidos à progressividade, em face de impostos pessoais (art. 

145, § 1º). 

 

Após a EC 29/2000, passou o STF a considerar constitucional a 

progressividade fiscal, editando a Súmula 668 nos seguintes termos:  

 

É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da 

Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, 

salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da 

propriedade urbana. 

 

E dessa forma passou a decidir: 
                                                           
127

 BARRETO, Aires F. IPTU: progressividade e diferenciação. Revista Dialética de Direito 
Tributário, n. 76, p. 7-11. 
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IPTU – PROGRESSIVIDADE – LEI LOCAL INSTITUÍDA APÓS A 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000 – 

CONSTITUCIONALIDADE – CONDIÇÕES PREVISTAS PELO 

ESTATUTO DA CIDADE – INAPLICABILIDADE. 1. A 

progressividade extrafiscal, baseada na função social da 

propriedade, sempre foi permitida pelo texto constitucional. Esta é a 

modalidade de progressividade que se opera conforme as condições 

previstas pelo Estatuto da Cidade. 2. A progressividade fiscal, dita 

arrecadatória, só foi viabilizada após constar da Constituição Federal 

o permissivo trazido pela Emenda Constitucional nº 29/2000. Nesse 

caso, a progressividade é mecanismo de concreção da capacidade 

contributiva e opera-se com a majoração de alíquotas em relação 

diretamente proporcional ao aumento da base de cálculo. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. Ag.reg. no RE com Ag. 

639.632, DJ 22.10.2013, grifos nossos. 

 

IPTU – INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS ATÉ A EC 

29/2000 – RELEVÂNCIA ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA DA 

CONTROVÉRSIA – RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO DEDUZIDA NO APELO 

EXTREMO INTERPOSTO – PRECEDENTES DESTA CORTE A 

RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA 

PROGRESSIVA DO IPTU ANTES DA CITADA EMENDA. SÚMULA 

668 DESTE TRIBUNAL – RATIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO – 

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA 

REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 543-B). 1.  Mostram-se 

atendidos todos os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto 

à formal e expressa defesa pela repercussão geral da matéria 

submetida a esta Corte Suprema. Da mesma forma, o instrumento 

formado traz consigo todos os subsídios necessários ao perfeito 

exame do mérito da controvérsia. Conveniência da conversão dos 

autos em recurso extraordinário. 2.  A cobrança progressiva de IPTU 

antes da EC 29/2000 – assunto de indiscutível relevância econômica, 

social e jurídica – já teve a sua inconstitucionalidade reconhecida por 

esta Corte, tendo sido, inclusive, editada a Súmula 668 deste 

Tribunal. 3.  Ratificado o entendimento firmado por este Supremo 

Tribunal Federal, aplicam-se aos recursos extraordinários os 

mecanismos previstos no parágrafo 1º do art. 543-B, do CPC. 

4.  Questão de ordem resolvida, com a conversão do agravo de 

instrumento em recurso extraordinário, o reconhecimento da 

existência da repercussão geral da questão constitucional nele 

discutida, bem como ratificada a jurisprudência desta Corte a 
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respeito da matéria, a fim de possibilitar a aplicação do art. 543-B, do 

CPC. AI 712743 RG-QO, DJ 08.05.2009, grifos nossos. 

 

IPTU – ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS – IMÓVEIS RESIDENCIAIS, 

NÃO RESIDENCIAIS, EDIFICADOS E NÃO EDIFICADOS – 

PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000. 

Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à 

possibilidade de instituir alíquotas de IPTU distintas para imóveis 

residenciais, não residenciais, edificados e não edificados, no 

período anterior à Emenda Constitucional 29/2000. RE 666.156 RG, 

DJ 17.02.2012, grifos nossos. 

 

Ademais, a Súmula 589 do STF assegura que “é inconstitucional a 

fixação de adicional progressivo do imposto predial e territorial urbano em função do 

número de imóveis do contribuinte”. 

Dessa forma, o princípio da capacidade contributiva irradia efeitos 

sobre o IPTU fazendo variar a alíquota para maior tanto quanto maior o valor do 

imóvel, nos termos do art. 145, § 1º, da CF. Neste sentido, não haveria 

inconstitucionalidade na EC 29/2000, tampouco nas legislações municipais 

anteriores a ela, que instituíram a progressividade fiscal no IPTU.  

Para Eduardo Marcial Ferreira Jardim, o texto da EC 29/2000 é inútil: 

Não demasia dizer em alto e bom som que as normas constitucionais 

que aludem à progressividade, seletividade ou qualquer mecanismo 

de quantificação dos tributos não representam uma autorização, mas 

uma ordem, até porque, insista-se, se trata de elementos que 

integram a competência legislativa tributária. 

Ante essas observações, resta evidente o quão inútil representa a 

Emenda n. 29/00, pela simples razão que o seu texto autorizou o que 

já estava lógica e implicitamente autorizado! 

Entrementes, o problema não foi resolvido, nem mesmo depois 

dessa emenda, uma vez que, na visão do Supremo Tribunal Federal, 

o IPTU teria a natureza de imposto real e, por consequência, seria 

insuscetível de progressividade128. 

 

                                                           
128 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Curso de direito tributário. São Paulo: Noeses, 2013.p.194-

195. 
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Em suma, a EC 29/2000 tem caráter meramente declaratório, 

limitando-se a ratificar a progressividade fiscal para o IPTU, para graduá-lo segundo 

a capacidade contributiva. Isto porque a EC 29/2000 não aboliu nenhum direito ou 

garantia individual, visto que a redação original da Constituição Federal já versava a 

progressividade dos impostos e a consideração da capacidade econômica do 

contribuinte. 

 

4.7 A progressividade extrafiscal 

 

4.7.1 IPTU progressivo em razão da localização e uso do imóvel – art.156, § 1º, II, 

da CF 

 

A redação original do art. 156, § 1º, da CF prescrevia que o IPTU 

“poderá ser progressivo, nos termos de lei municipal, de forma a assegurar o 

cumprimento da função social da propriedade.” 

Após a EC 29/2000, a redação do art. 156, § 1º, II, passou a ser:  

 

Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, 

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

(...) 

II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do 

imóvel. 

 

O IPTU deve ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o 

uso do imóvel, em observância ao Plano Diretor do Município129, para assegurar a 

função social da propriedade. As alíquotas do IPTU devem variar para mais ou para 

menos, conforme o pior ou o melhor cumprimento da função social.  

Esta progressividade extrafiscal fica bem mais clara com o exemplo de 

Roque Antonio Carrazza130: 

                                                           
129

 O Plano Diretor é uma exigência para Municípios que tenham população superior a 20.000 (vinte 
mil) habitantes. 
130

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 30. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2015. p. 136-137. 
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Digamos que, nos termos do plano diretor do Município, exista 

interesse em que, no bairro “X”, se instalem apenas indústrias. A lei 

tributária pode perfeitamente, nesse caso, estabelecer que, se 

alguém construir um imóvel residencial em tal bairro, suportará uma 

alíquota de IPTU muito superior à que suportaria se o construísse no 

bairro “Y” (bairro que, sempre nos termos do plano diretor, interessa 

ao Município seja ocupado exclusivamente por residências). Haverá, 

aí, tributação mais gravosa não em função da capacidade 

contributiva do proprietário do imóvel, mas da conveniência do 

próprio Município, expressa em seu plano diretor. (Os grifos são do 

original). 

 

Por sua vez, não encontra amparo constitucional a adoção da 

dimensão dos imóveis como critério para a distinção de alíquotas: 

 

IPTU – ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DA METRAGEM 

DO IMÓVEL – CRITÉRIO SELETIVO NÃO PREVISTO NO ART. 

156, § 1º, I, CR. INCONSTITUCIONALIDADE. Nos termos do art. 

156 da Constituição da República, com redação dada pela EC nº 

29/00, o IPTU poderá ter alíquotas diferenciadas em razão do uso e 

da localização do imóvel, não encontrando amparo constitucional a 

adoção da dimensão dos imóveis como critério para a distinção de 

alíquotas. O princípio da seletividade (que passou a ser aplicado ao 

IPTU) está conectado originariamente com a cobrança de IPI 

(obrigatoriamente) e ICMS (facultativamente), aos quais aplica-se o 

critério de serem ou não essenciais os produtos (a matéria) sobre o 

qual vai incidir. Desta forma, cigarro e cerveja devem ser tributados 

com alíquota mais alta porque são menos essenciais que o feijão 

nosso de cada dia. Vale a essencialidade do bem tributado. O artigo 

58 da Lei 1.611/1983, na verdade, prevê alíquota diferenciada de 

IPTU para as áreas de terreno excedentes a 720 m2 e com finalidade 

residencial, o que não extrapola os limites postos pela Constituição 

nem viola o princípio da vedação do bis in idem. Conforme dispõe o 

Código Tributário Municipal de Contagem, a área do terreno é, de 

fato, utilizada para a apuração do valor venal do imóvel, que constitui 

a base de cálculo do IPTU. Entretanto, ao agregar e adscrever à área 

do terreno, concomitantemente, a utilidade "residencial", fazendo-o 

para integrar o cálculo do IPTU e justificar a incidência de alíquota 

diferenciada, não incide em bitributação pelo mesmo fato. A 

composição da hipótese é: a "parcela de área do imóvel" (acima de 
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720 m2) + uso do terreno (residencial) gera uma alíquota (única, sem 

progressividade) para a incidência do tributo. Releve-se: área do 

imóvel não significa "valor venal". É entendimento sedimentado neste 

egrégio Tribunal de Justiça, encontrando-se julgados desde 2006 

(Apelação Cível: 1.0079.04.172073-5/001 – Des. Jarbas Ladeira) e 

até 2014 (1.0079.12.068044-6/001 – Des. Fernando Brant), de todas 

as Câmaras da Unidade Goiás, no sentido de que a diferenciação de 

alíquotas prevista no Código Tributário de Contagem não se baseia 

na situação pessoal do contribuinte ou no valor venal do imóvel, mas 

sim na função do uso e destinação dos imóveis. Ainda antes da 

Emenda 20 o entendimento do Colendo STF seguia neste sentido. 

Confira-se o RE 229.223, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 

26.3.1999, segundo o qual a "simples duplicidade de alíquotas, em 

razão de encontrar-se, ou não, edificado o imóvel urbano, que não se 

confunde com a progressividade do tributo que o STF tem por 

inconstitucional quando não atendido o disposto no art. 156, § 1º, 

aplicado com as limitações expressamente constantes dos §§ 2º e 4º 

do art. 182 da Carta de 1988. Recurso não conhecido. Segundo se 

vê, a diversidade de alíquotas não está alicerçada na situação 

pessoal do contribuinte ou, de modo exclusivo, no valor venal ou na 

metragem do terreno, ganhando concretização em função do uso e 

destinação dos imóveis; e este fato não constitui progressividade e 

sim seletividade, também já denominada de progressividade 

extrafiscal, (relacionada com a função social do imóvel). A 

seletividade (destinação e aproveitamento), mesmo antes da edição 

da EC 29/00, já era permitida, conforme se observa da redação 

original do § 1º do art. 156 e do art. 182, § 4º, I, ambos da CF. 

TJ/MG, Arg. de Inconst. nº 1.0079.12.005343-8/003, j. 08.10.2014. 

 

Portanto, a EC 29/2000 prescreveu explicitamente a progressividade 

extrafiscal do IPTU em razão da localização e uso do imóvel. 
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4.7.2 IPTU progressivo no tempo – Art.182, § 4º da CF 

 

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor do 

Município, conforme o art. 182, § 2º, da CF. No caso de não cumprimento da função 

social da propriedade, nos termos do art. 182, § 4º, da CF, é facultado ao Poder 

Público Municipal a instituição do IPTU progressivo no tempo. 

A progressividade extrafiscal é indutora de condutas. Por meio dela, o 

Município induz o proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 

utilizado a promover seu adequado aproveitamento, cumprindo dessa forma a sua 

função social. Não se trata de uma “sanção” ao proprietário do imóvel, mas sim de 

indução de comportamento de forma coercitiva. 

A este respeito a lição precisa de Elizabeth Nazar Carrazza131: 

 

No caso do art. 182, § 4º da CF, não se está diante de uma atuação 

ilícita do contribuinte, porque o plano diretor traz diretrizes de 

desenvolvimento urbano, sem prescrever condutas a serem 

necessariamente seguidas pelos proprietários dos imóveis urbanos. 

Dessa forma, entendemos que a utilização da expressão “sanção“, 

quando relacionada à correção, pela pressão psicológica que gera 

sobre o sujeito, do que o sentido técnico do termo. 

 

Neste caso, não importa se o imóvel pertence a contribuinte mais ou 

menos rico, em região mais ou menos nobre, ou mesmo seu valor venal: tributa-se 

pela alíquota mais gravosa em função do tempo em que este permanece não-

utilizado, subutilizado, não edificado. 

A redação do art. 182, § 4º, da Constituição é:  

 

§ 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: 

                                                           
131

 CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade – igualdade e capacidade contributiva. 2. 
ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 195. 
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I – parcelamento ou edificação compulsórios; 
II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
progressivo no tempo; 
III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com 
prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 
legais. 

 

A lei federal a que alude o dispositivo é o Estatuto da Cidade (Lei 

10.257/2001), em especial art. 7º, § 1º a § 3º, 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 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. 

 

A Lei 10.257, de 10.07.2001, regulamentou o art. 182 e art. 183, ambos 

da Constituição, estabelecendo diretrizes gerais da política urbana, por isso mesmo, 

também denominada "Estatuto da Cidade” (art. 1°, parágrafo único, da citada Lei). 

Sua relação com o IPTU se revela na questão da progressividade no 

tempo, prevista no art. 182, § 4º, II, tendo em vista que tal parágrafo deste 

dispositivo impõe necessidade de lei federal para que os Municípios possam aplicar 

a progressividade no tempo ali estabelecida.  

Deste dispositivo constitucional, em que cuida da (também) 

progressividade no tempo do IPTU, podemos extrair algumas exigências ou 

necessidades para que os Municípios possam implementar tal IPTU. Tais como: 1) 
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lei especifica (municipal); 2) plano diretor; 3) lei federal; 4) propriedade urbana não 

edificada, subutilizada ou não utilizada; 5) não promoção do adequado 

aproveitamento da propriedade; 6) não parcelamento ou edificação compulsórios. 

Somente diante de todos esses elementos é que o Município estará 

apto para poder aplicar o IPTU no tempo, como reza o art. 182, § 4º, II, da 

Constituição.  

O IPTU progressivo no tempo está intimamente ligado à função social 

da propriedade. Por isso, há uma exigência constitucionalmente imposta: a 

existência de plano diretor.  

No Plano Diretor estarão as diretrizes, de cada Município, para se 

assegurar o cumprimento da função social da propriedade. É o pressuposto básico 

para que cada Município determine a função social da propriedade urbana. Mas não 

é só, pois há a necessidade de lei específica (municipal) para área incluída 

obrigatoriamente no plano diretor da cidade, conforme lei federal.  

Para que um Município possa impor IPTU progressivo no tempo, é 

necessário plano diretor mesmo aos Municípios com menos de 20 mil habitantes. 

Eis que surge a Lei 10.257/2001, também denominada "Estatuto da Cidade", pondo 

fim à discussão sobre a necessidade de lei prévia (mas persistindo outra: a questão 

do IPTU progressivo no tempo, por não deixar de ser matéria de cunho tributário, 

não implicaria necessidade de ser editada lei complementar, veiculando normas 

gerais, para informar as suas diretrizes, conforme reza o art. 146, III, a e b, da 

Constituição?).  

No caso de o contribuinte não promover o adequado aproveitamento 

da sua propriedade, será determinado o parcelamento ou edificação compulsórios, 

conforme disposição constitucional e o próprio art. 5º do Estatuto da Cidade.  

Já em seu art. 7º, estabelecendo as diretrizes deste IPTU progressivo 

no tempo, impõe alíquotas que podem ser aumentadas progressivamente, mas que 

não podem exceder a duas vezes o valor referente ao ano anterior, e com limite 

máximo de 15%. Caso o contribuinte se quedar inerte pelo período de 5 anos, ou 

seja, omisso, não promovendo parcelamento ou edificação da propriedade urbana 

não edificada, subutilizada ou não utilizada, poderá o Município manter a cobrança 

pela alíquota máxima até que se cumpra a referida obrigação, já estando, inclusive, 
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autorizado a promover a sua desapropriação, mediante pagamento em títulos da 

dívida pública, conforme prevê seu art. 8º. 

Cabe a cada Município legislar, adequando as normas gerais 

existentes no Estatuto da Cidade, à realidade local, à luz (e pressupondo-se a 

existência) de um plano diretor. São estes elementos, que se revelam como 

verdadeiros instrumentos, que garantirão a função social da propriedade urbana.  

Compete, portanto, à norma municipal estabelecer a alíquota da 

progressividade, o procedimento para a sua aplicação, lançamento e demais 

disposições necessárias à perfeita utilização deste instrumento.  
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CONCLUSÕES 

 

I- O direito é objeto cultural, produzido pelo homem para disciplinar as 

condutas intersubjetivas (em obrigatórias, proibidas ou permitidas), canalizando-as 

em direção a certos valores que a sociedade deseja ver realizados. 

II- O direito positivo dirige-se à linguagem da realidade social com o fim 

de regulá-la (o direito positivo consubstancia linguagem prescritiva), ao passo que o 

sistema da Ciência do Direito refere-se ao direito positivo a fim de estudá-lo 

(linguagem descritiva), ou seja, o ponto de partida do trabalho cognoscitivo da 

Ciência do Direito é o texto jurídico-normativo válido. 

III- A Constituição é o conjunto de prescrições constitucionais de um 

país, que institucionaliza o Poder Público e dá a disciplina fundamental das relações 

entre este e os indivíduos. É ela o alicerce de um sistema jurídico. 

IV- A previsão constitucional em matéria tributária é um subsistema, o 

subsistema constitucional tributário que é o conjunto ordenado de enunciados 

constitucionais que versam sobre matéria tributária. O sistema constitucional 

tributário traz princípios, normas de competência tributária e todo o delineamento da 

tributação. 

V- O sistema constitucional tributário brasileiro é rígido, completo e 

extenso, o que reduz a margem de atuação do legislador ordinário. Delimitam a 

competência tributária os princípios e as imunidades tributárias. A Constituição 

Federal, por ser rígida e exaustiva em matéria tributária, traz as materialidades 

possíveis de integrar o critério material da regra-matriz de incidência tributária.  

VI- Os princípios são enunciados prescritivos carregados de forte 

conotação axiológica, ou seja, introduzem valores relevantes para o sistema jurídico. 

O exercício da competência tributária do IPTU deve obediência aos princípios 

estabelecidos pela Constituição: legalidade, irretroatividade, anterioridade, isonomia, 

capacidade contributiva, progressividade e vedação ao confisco.  

VII- Adotando-se como premissa que o direito positivo é o conjunto de 

normas jurídicas válidas em determinado país. A relação que liga uma norma (N) ao 

sistema de direito positivo (S) é a relação de pertinencialidade (N E S). E, para 



134 
 

 
 

pertencer ao sistema do direito positivo, uma norma N deve ingressar no sistema por 

agente competente e mediante o procedimento previsto pelo próprio sistema. A 

Constituição Federal é o diploma de máxima hierarquia e a norma hipotética 

fundamental é um axioma, pressuposto gnosiológico do conhecimento jurídico. 

VIII- A norma jurídica é construída pelo intérprete, dentro do que se 

denomina percurso gerador de sentido. O percurso gerador de sentido é o conjunto 

das etapas mentais para construção da interpretação, ou seja, para construção da 

norma jurídica. São os planos S1 a S4: parte-se do documento jurídico-prescritivo 

(plano da expressão – S1) vai se avançando em vários níveis de compreensão até 

se atingir a construção do sentido do texto (significação/proposição – S2). Em 

seguida, é construída a norma jurídica (S3), que é a significação a partir da leitura 

dos textos positivados, ou seja, é o juízo hipotético-condicional D(HC) que a leitura 

do texto de lei provoca no intérprete. A combinação das normas se dá na etapa S4 

do percurso gerador de sentido, construindo o sistema jurídico entrelaçado pelos 

vínculos de hierarquia e pelas relações de coordenação entre as normas de mesma 

hierarquia, verificando a existência de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Partindo-

se de um mesmo enunciado, é possível a construção de inúmeras normas jurídicas 

diferentes, pois as significações mudam de acordo com o contexto e os referenciais, 

nos quais está inserido o intérprete. 

IX- A norma jurídica em sentido estrito contém o mínimo de estrutura 

formal/lógica para que a manifestação do “dever ser” possa ser compreendida pelo 

receptor da mensagem (mínimo irredutível do deôntico a que se refere Paulo de 

Barros Carvalho).  

X- A “Teoria da Norma” é ponto de referência para as construções 

interpretativas do Direito, pois norma jurídica é termo ambíguo. Essa teoria 

pressupõe a análise semiótica das normas que compõem o sistema jurídico, no 

arcabouço lógico e nas projeções semânticas e pragmáticas, examinando a norma 

em enfoques intranormativos e extranormativos. Trata-se de uma evolução da 

doutrina que outrora partiu da “obrigação tributária” e do “fato gerador”. São 

inúmeras as contribuições da “Teoria da Norma”: o sentido de norma jurídica 

completa (norma primária e norma secundária) e as espécies normativas – norma 
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geral e abstrata, norma geral e concreta, norma individual e abstrata e norma 

individual e concreta. 

XI- A norma geral e abstrata e a norma individual e concreta são 

ambas decorrentes de construção. Uma não subsiste sem a outra. Com o exercício 

da competência tributária tem-se a edição da regra-matriz de incidência tributária 

(que é a norma geral e abstrata que institui o tributo). 

XII- Não se transita livremente do mundo do “ser” (social) para o do 

“dever ser” (jurídico). Assim, entre esses dois universos está a vontade do ser 

humano. Por isso, a incidência tributária demanda um agente (ser humano) que 

promova a subsunção e a implicação do preceito da norma geral e abstrata, fazendo 

nascer o vínculo obrigacional, ou seja, produzindo novas normas jurídicas individuais 

e concretas.  

XIII- A incidência se dá com a produção da linguagem competente. A 

aplicação do direito é ato de interpretação do comando legal, positivando-o no caso 

concreto para regular a conduta intersubjetiva e expedir a norma individual e 

concreta. Com a incidência tributária, temos que dado o fato F ocorrido, deve ser 

que então se instale a relação jurídica concreta R entre os sujeitos ativo e passivo. 

Para se aplicar o direito/para operar-se a incidência tributária o fato deve estar 

localizado no tempo e no espaço, e deve ser descrito pela linguagem das provas.  

XIV- A regra-matriz de incidência tributária é um instrumento metódico 

de organização do texto bruto do direito positivo. A regra-matriz de incidência 

tributária tem dois sentidos – é uma norma jurídica em sentido estrito e é uma 

estrutura lógica. Cabe ao intérprete preencher essas variáveis lógicas, dentro do 

processo de derivação, partir da norma geral e abstrata e construir a norma 

individual e concreta.  

XV- A materialidade eleita pela Constituição para o IPTU é a 

“propriedade predial e territorial urbana” (art. 156, I, CF).  

XVI- O IPTU dever ser criado por lei ordinária de cada um dos 

Municípios, lei que contenha os cinco critérios da regra-matriz de incidência 

tributária. 
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XVII- O art. 156, I, da CF autoriza a tributação da propriedade, e o 

Código Tributário Nacional facultou à lei ordinária tomar para fato gerador do tributo 

a propriedade, o domínio útil ou a posse, vale dizer o direito pleno, total, que é a 

propriedade ou um dos seus elementos, o domínio útil, ou ainda a posse. Se a 

propriedade, com todos os seus elementos, está reunida em poder de uma pessoa, 

o tributo recai sobre ela. Se está fracionada, então o tributo recairia sobre o domínio 

útil ou a posse. O mesmo raciocínio aplica-se ao direito de superfície. 

XVIII- Os critérios materiais do IPTU e do ITR são semelhantes: “ser 

proprietário, ter o domínio útil ou a posse de bem imóvel”, o que desfaz o conflito 

normativo de incidência é a qualidade do imóvel ser rural ou urbano. O critério 

espacial do ITR é zona rural do território brasileiro. E o critério espacial do IPTU é a 

zona urbana do Município. 

XIX- Deve ser adotado para fins de incidência do IPTU (e também do 

ITR), na determinação do critério espacial, a conjugação dos critérios da localização 

do imóvel e da destinação econômica, em observância às prescrições do art. 32 do 

CTN e Decreto-Lei 57/1966, que são normas gerais que servem à delimitação do 

que seja zona urbana e zona rural. 

XX- Se a lei instituidora do IPTU não previr explicitamente qual será o 

momento de ocorrência do fato tributário, será considerado como tal o dia 1º de 

janeiro de cada ano. Se houver modificação na situação do imóvel, deixando de ser 

apenas territorial para ser também predial, sua cobrança, quando silente a norma, só 

poderá ser exigida no 1º de janeiro do exercício subsequente. 

XXI- É possível apontar como sujeitos passivos do IPTU: o proprietário, 

o titular do domínio útil, o possuidor a qualquer título e o titular do direito de 

superfície. A posse a que se refere o Código Tributário Nacional é ad usucapionem, 

ou seja, posse que pode conduzir à propriedade. Por isso, não se pode pretender 

que o locatário seja contribuinte do imposto. Igualmente o comodatário, ou outras 

pessoas cuja posse, por suas características, não se pode em si mesma, conduzir à 

propriedade. Por conseguinte, a posse precária ou a clandestina, a do comodatário, 

a do locatário estão excluídas da incidência do IPTU, pela falta do animus domini, 

conquanto tais formas de posse jamais se tornarão efetiva propriedade.  
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XXII- A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, veiculado 

pela Planta Genérica de Valores do Município, que deve ser aprovada por lei em 

sentido estrito. A atualização monetária da Planta Genérica de Valores é possível 

ser feita por Decreto, desde que esta atualização seja dentro dos índices oficiais de 

inflação, conforme o artigo 97, § 2º, do CTN que dispõe que não constitui majoração 

de tributo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. 

XXIII- A síntese da regra-matriz de incidência do IPTU é, na hipótese, 

critério material: ser proprietário, ter o domínio útil, ter a posse de bem imóvel ou ser 

titular de direito de superfície; critério espacial: perímetro urbano do território do 

Município e critério temporal: 1º de janeiro de cada ano ou outra data que dispuser a 

lei municipal. No consequente, o critério pessoal é sujeito ativo: Município; sujeito 

passivo: quem for proprietário, tiver o domínio útil, a posse do imóvel urbano, ou for 

o titular do direito de superfície; e critério quantitativo: base de cálculo - valor venal 

do imóvel (de acordo com a Planta Genérica de Valores); alíquota: percentuais 

previstos em lei, determinadas em função do valor venal, do uso e localização do 

imóvel ou ainda progressivas no tempo. 

XXIV- A imunidade recíproca veda a cobrança de IPTU sobre os 

imóveis dos entes políticos e das autarquias, das fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista, quando prestadoras de serviço público ou 

delegatárias de atos de polícia. 

XXV- Os imóveis utilizados para realização dos cultos, os conventos e 

mosteiros, os pertencentes aos templos que estejam alugados, desde que o valor do 

aluguel seja revertido às finalidades religiosas e os utilizados como escritório ou 

residência das instituições religiosas são imunes. E ainda os cemitérios públicos e 

particulares. 

XXVI- São imunes ao IPTU: 1 – o imóvel pertencente ao sindicato de 

trabalhadores, usado para suas finalidades administrativas ou como colônia de férias 

dos trabalhadores da categoria; 2 – o imóvel pertencente ao partido político usado 

para a finalidade partidária e; 3 – o imóvel pertencente à instituição de assistência 

social utilizado para suas finalidades essenciais, vago, alugado com renda revertida 

às suas finalidades ou utilizado como escritório e residência de membros da 

entidade beneficente.  
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XXVII- Para o IPTU, a capacidade contributiva revela-se com o próprio 

imóvel urbano. Assim, quanto mais luxuoso e caro o imóvel, maior se revela a 

capacidade contributiva. Apenas se estará cumprindo a capacidade contributiva se a 

progressividade estiver presente.  

XXVIII- Compondo o critério quantitativo, as alíquotas do IPTU devem 

estar previstas em lei ordinária municipal e serão progressivas em função do valor 

venal e do uso do imóvel, ou ainda, progressivas no tempo.  

XXIX- Há duas progressividades no direito positivo – a progressividade 

fiscal e a progressividade extrafiscal. A progressividade fiscal é determinada em 

função da capacidade econômica do contribuinte e implica em quanto maior a base 

tributável, maior a alíquota. E a progressividade extrafiscal implica a variação de 

alíquotas com a finalidade de modulação de condutas econômicas ou sociais, 

visando a objetivos outros que não apenas arrecadatórios.  

XXX- São três os enunciados constitucionais encarregados de 

prescrever da progressividade de alíquotas no IPTU: (1) o art. 156, § 1º, I, que diz 

que o tributo poderá “ser progressivo em razão do valor do imóvel”; (2) o inciso II dos 

mesmos artigo e parágrafo, pelo qual poderá essa exação “ter alíquotas diferentes 

de acordo com a localização e o uso do imóvel”; e, (3) o art. 182, § 4º, II, permite 

exigir do proprietário de imóvel em solo urbano não edificado, subutilizado ou não 

utilizado, “imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 

tempo”. 

XXXI- O primeiro retoma a expressão “progressividade” em sua 

acepção mais básica: permite-se a estipulação de alíquotas maiores em função do 

grau de elevação do valor do imóvel, a base de cálculo do tributo.  

XXXII- Já o segundo aparece como expediente de extrafiscalidade 

voltado ao desenvolvimento do planejamento urbano, assegurando a função social 

da propriedade urbana. Poderá o Plano Diretor delimitar regiões em meio ao 

perímetro urbano e, mediante a estipulação de alíquotas distintas para diferentes 

tipos de imóvel em certos locais, estimulando o desenvolvimento ordenado de 

diversas atividades em seu território. Não se vê incremento ou redução do imposto 

em função de maior ou menor capacidade contributiva manifestada pelo contribuinte, 
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mas, sim, dos desígnios urbanísticos da Administração Municipal que, com a 

participação da Câmara de Vereadores, registra-os na lei apropriada.  

XXXIII- A terceira é marcada também pela influência do valor “função 

social da propriedade”, com grande força. Ao estipular-se IPTU “progressivo no 

tempo” para o proprietário de imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não 

utilizado, pretende-se evitar tais situações, cada vez mais presentes nos grandes 

centros urbanos. O exercício desta progressividade do IPTU está condicionado à 

consonância com as disposições de lei federal a esse respeito, papel este 

desempenhado pela Lei 10.257/2001, o “Estatuto da Cidade”. Esta progressividade 

tem caráter ordinatório, mas de cunho coercitivo.  
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