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RESUMO 

O Estado brasileiro, construido de acordo com as normas jurídicas da Constituiçao 

Federal de 1988, apresenta em seu ari. 1°, dentre outros, os fundamentos da 
dignidade da pessoa humana. Isto implica que todas as normas constiiucionais e 

infraconstitucionais devem observar este fundamento, sob pena de nulidade. Desta 

forma, qualquer norma jurídica no arcaboup nacional, seja ela tributária, penal, civil, 

ambiental, trabalhista, ou de qualquer esp&le, deve observar o fundamento da 

dignidade da pessoa humana. O meio ambiente, tal como tratado no art. 225 da 

constituiçao federal, observa claramente este fundamento da dignidade da pessoa 

humana. Pode-se definir e relacionar meio ambiente como tudo aquilo que nos 

envolve e circunda, como a própria terminologia sugere. Juridicamente, extraindo o 

conceito de meio ambiente da lei no 6938181, que trata da política nacional do bem 

ambiente, tem-se que meio ambiente é o conjunto de condiçbes, leis, influéncias e 

interaçbes de ordem física, química e biolQica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas. Este conceito foi recepcionado pela Constiiuiçao Federal de 

1988, pois tutela o meio ambiente de toda eswie,  utilizando a expressho "em todas 

as suas formas" na referida lei e o ari. 225 utiliza a expressão "sadia qualidade de 

vida", relacionando-se também com qualquer e ~ p W e  de meio ambiente. Diante 

disso, destacamos as espécies de meio ambiente de acordo com a seguinte 

classificaflo: meio ambiente natural, cultural, do trabalho e artificial. No meio 

ambiente artificial inclui-se o espaço das cidades, estabelecidas pelas construçbes 

públicas ou privadas. As cidades, como meio ambiente artificial, recebem tratamento 

constitucional nos arts. 225, 182 e seguintes, referentes política urbana, entre 

outros esparsos no corpo do Diploma Maior. A lei 10.257/2001 do Estatuto da 

Cidade rege, no plano infraconstitucional, as normas relacionadas ao meio ambiente 

artificial. Aqui se concentra o objetivo deste trabalho, ou seja, destacar dentro da 

política de desenvolvimento urbana tratada constitucionalmente, os aspectos 

garantidores da dignidade da pessoa humana dentro do meio ambiente artificial, 

especialmente o relacionado ao Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territoria1 

Urbana progressivo no tempo, espécie tributária de competencia municipal, aqui 

tratado como tributo ambiental, excepcionalmente com funçao extrafiscal. 

Palavras-chave: IPTU, direito ambiental, meio ambiente 



ABSTRACT 

The Brazilian State, constructed in accordance with the rules of law of the Federal 
Constitution of 1988, presents in its art. I'', amongst others, the beddings of the 
dignity of all human beings. This duly wamed implies that all the constitutional rules 
and non-constitutional must observe this bedding, or result in nullity. In such a way, 
any rule of law in the national context, either the criminal, civil, ambient, working tax, 
or of any species, must observe the bedding of the dignity of the person human 
being. The environment, as treated in art. 225 of the Federal Constitution, observes 
clearly this bedding of the dignity of the person human being. Environment can be 
defined and be related as everything what in it involves them and it surrounds, as the 
proper terminology suggests. Legally, extracting the concept of environment of the 
law n. 6938181, that it deals with the national politics of the well surrounding one, is 
had that environment is the set of condjtions, laws, influences and interactions of 
physical order, chemical and biological, that allows, it shelters and it conducts the life 
in all its forms. This concept was well received by the Federal Constitution of 1988, 
therefore guardianship the environment of all species, using the expression "in all its 
forms" in the related law and art. 225 use the expression "healthy quality of life", 
becoming related also with any species of environment. Ahead of this, we detach the 
species of environment in accordance with the following classification: natural, 
cultural environment, and the artificial. In the artificial environment the space of the 
cities, established for the public or private constructions is included. The cities as 
artificial environment, receives constitutional treatment in arts. 225, 182 and 
followina. referrina ones to the urban ~olitics. among others in the bodv of the 
~ederai~onstitutiÕn. Law 10.257/2001 of the Statute oithe City prevails, in ihe non- 
constitutional ~ lan .  the norms related to the artificial environment. Here the obiective 
of this work 'is ckncentrated, that is, to detach inside of the urban poliics of 
development treated constitutionally, the warranting aspects of the dignity of the 
person human being inside of the artificial environment, especially the related one to 
the Tax On the gradual Urban Land and Territorial Property in the time, species tax 
of municipal ability, in this paper treated as tribute ambient, bonanza with nonfiscal 
function. 

Key-Words: Urban Land Property Tax, environmental laws, environment 
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A historicidade dos direitos fundamentais defendida por Norberto 6obbio1 e 

outros filósofos e estudiosos apresenta-se não linearmente, sendo, num momento, 

objeto de necesshria positiva@o e, em Outro momento, objeto de adequaçao ou 

regulaç80 em vista de outros direitos fundamentais. 

O último dos direitos admitidos como fundamentais ao ser humano, foi o que 

diz respeito ao 'meio ambiente saudável e equilibrado", sem o qual nao est& 

garantida a dignidade de qualquer pessoa. NO entanto, o direito demanda atitudes 

do governo, do meio empresarial e dos próprios cidadaos. 

Tais atitudes, no caso do meio ambiente saudável e equilibrado, variam de 

região para regiao e nem sempre podem ser generalizadas para todos, em qualquer 

lugar. Da parte do governo, a demanda se abre em duas: obtençao dos necessários 

recursos e cumprimento do que esth estabelecido no Plano Diretor de cada 

municipio. 

Nao se trata de matbria pacificada -ao contrhrio, o debate sobre o que fazer, 

por que meios, a que custo e em que tempo, agita os meios jurídicos, o que confere 

importancia ímpar para o assunto. 

Este trabalho discorre preferencialmente sobre o tributo ambienta1 - 
especialmente o Imposto sobre a Propriedade predial e Territonal Urbana (IPTU) 

progressivo no tempo - mas, para embasar sua argumentaçao, teve que buscar os 

conhecimentos relativos aos direitos fundamentais, seja no nlvel da conceituaçao ou 

da efetividade. 

Elaborado a partir de ampla pesquisa bibliográfica, sua primeira parte discorre 

sobre o conceito e evoluçao histórica da dignidade humana e, em seguida, sobre 

esse conceito relativamente ao meio ambiente. 

1 BOBBIO. Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 



Em seguida, expõem-se os paradigmas de meio ambiente, com 

particularidade o meio ambiente artificial, e perscruta-se a funHo social da 

propriedade urbana e a regra matriz de incidencia tributária. 

c com base nesse arcabouço teórico que se vai discutir, entao, a regra matriz 

de incidéncia tributária do IPTU e sua progressividade no tempo. 

Para validar as análises referentes ao IPTU progressivo no tempo, foram 

adicionados conceitos de tributação fiscal e extrafiscal, e destacados os princípios 

da capacidade contributiva e da vedaçao ao confisco. 

Para encerrar o estudo, sao feitas consideraç6es gerais a respeito da matéria 

estudada e esboçada conclusao a respeito da aplicaçao do IPTU progressivo no 

tempo como instrumento regulador do uso da propriedade urbana. 

Nao se tem a pretensao de esgotar o assunto, mas contribuir para o debate 

com analises de elementos que parecem mais controvettidos e são os que mais 

requerem discussão. 



1 .l. Conceito e evoluç8o 

O reconhecimento do valor distinto da pessoa humana teve como 

conseqliência a afirmação de direitos especlficos de cada homem, o que resulta, 

tambbm, na constatação de que, na vida social, ele, homem, não se confunde com a 

vida do Estado, al6m de provocar um "deslocamento do Direito do plano do Estado 

para o plano do indivíduo, em busca do necessário equillbrio entre a liberdade e a 

a~toridade"~. 

A evolução dos direitos humanos nao se deu de forma linear e sucessiva, 

podendo-se identificar pelo menos trbs geraçBes, de tal forma a dar-lhes uma 

classificaçao e visualizaçao institucional da interação desses direitos nos cenários 

nacional e internacional, como sugere Anderson Rosa ~ a z . ~  

A primeira geraçao dos direitos humanos B representada pelos direitos 

individuais, pollticos e de nacionalidade. SBo direitos cuja efetivaçao demanda a 

abstençao de aç8o estatal, ou seja, a intetferhncia do Estado resulta, quase sempre, 

em prejuízo ou negaçao desses direitos. A segunda geraçao dos direitos humanos 

ganha a dirnensao do social, cultural e econdmico, sendo imperativo, para sua 

efetivaçao, a presença positiva do Estado. AO contrário dos direitos humanos de 

primeira geração, a violaçao dos direitos de segunda geraçao se dá pela atuaçblo do 

Estado, ou seja, há que haver interferbncia, atuaçao estatal para sua efetivaçao, 

sendo sua ornissao a violaçao dos mesmos. A terceira geração de direitos humanos 

diz respeito aos direitos difusos, transindividuais, supraindividuais ou 

metaindividuais. Silo os direitos resultantes e objetivos da organização internacional, 

como paz, desenvolvimento, meio ambiente, autodeterminaçao dos povos, proteçao 

internacional ao consumidor e outros.' 

REALE, Miguel. Questões do direito públlco. Sao Paulo: Saraiva. 1997, p. 4. 
VAZ, Anderson Rosa. A cl8usula da reserva dofinancolramente porsivel. RDCI 61.2007, p. 27. 
' Idem. p. 27-28. 



A prbpria pessoa 6 objeto de referência quando se busca caracterizar os 

direitos da personalidade. Como ensina San Tiago Dantas5, o homem, tanto na sua 

vida individual quanto social, precisa de bens, que lhe sao externos e estao no 

ambiente: 

Ao lado, porém, desses bens externos, existem outros que se 
encontram no próprio homem, e de cujo gozo ele n8o pode ser 
privado sob pena de sofrer uma grave mutllaçao nos seus Interesses. 
Sgo bens interiores ou, por Outra, bens que aderem personalidade, 
enquanto os outros sã0 bens externos, sobre os quais o homem 
precisa se estender. 

O termo "dignidade", segundo Abelardo Lobato6, gira em torno de tr4s 

significados: (1) o que é adequado a, que deve respeito a uma pessoa ou coisa; (2) 

a excelência dentro de uma sociedade organizada, o poder ou a autoridade; e, 

consequentemente, (3) a estima ou o apreço. É o mesmo autor que relata ter a 

palavra dignidade sua origem mais remota no s&Isc~~~o; parte da raiz dec, com a 

desinência nus, finalmente dec-nus, que evoluiu para dignos. O significado da raiz 

dec e de seus derivados corresponde a ser conveniente, conforme, adequado. 

Importante salientar que todo indivlduo já nasce com todas as potencialidades 

para se tornar uma Pessoa Humana, ou seja, em processo de crescimento, 

maturaçao e concretizaçao de tudo que já está, em potência, no ernbriao humano. 

No aspecto ontolbgico, a Pessoa Humana surge simultaneamente ao seu 

prbprio surgimento e com ele permanece até O fim da vida, nao sendo partilhada 

com nenhum outro ente. Fundamenta-se, ontologicamente, no fato de ser substancia 

dotada de densidade prbpria, racional - capaz de ser livre, de ser-no-mundo, 

consistir. ser consistência e nao mera existhcia.' 

A essa dignidade ontolbgica, Soma-se a dignidade axiolbgica, que 6 

justamente o permanente processo de crescimento e atualizaçao da potência que já 

existe em cada embriao concebido. "E a esta dignidade que somos todos chamados 

DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil. A dlgnldade da pessoa humana como 
fundamento da ordem constituclonal. Tese de doutorado, FD-USP.2001, p. 153. 

~ p u d  ALBRECHT, Sofia Mentz. A dianidade da Pessoa humana como fundamento da ordem 
~onstitucional. Tese de doutorado, FD-UsP, 2006. P. 98. 

ALBRECHT. Sola Mentz. 2006, idem. P. 102. 



pelo valor da liberdade que nos B ínsita, e, sem a qual .na0 podemos nos 

autotranscender, superando nossas limitaçbes pela força da abertura ao outro, pelo 

encontro com a verdade".' 

A dignitas é um atributo conferido ao indivíduo desde fora e desde dentro. 

Isso quer dizer, como leciona Eduardo 6ittarB, que a dignidade tem a ver com o que 

se confere ao outro (experiencia desde fora), assim como com o que se confere a si 

mesmo (experiencia de dentro). A primeira tem a ver com os atos praticados 

(instrumentos, tratamentos, esclarecimentos &C.) para que a pessoa seja 

dignificada. A segunda tem a ver com o que Se Percebe como sendo dignidade 

pessoal, uma valorizaç80-de-si. Independente do conceito de dignidade própria que 

cada um possua (dignidade desde dentro), todo indivíduo é merecedor, pelo simples 

fato de ser pessoa, dessa dignidade (dignidade desde fora). 

O desenvolvimento humano se dá quando há abertura à comunidade na qual 

poderá superar seus limites, autotranscendendo-se, na medida em que ajuda o 

outro, que é um Outro Eu a caminho da sua SUPeraçaO. O processo de realizaçao da 

Pessoa Humana B de responsabilidade mútua, já que o homem só é completo 

quando inserido na comunidade, interagindo com outros, solidariamente, na 

consumação da pessoa humana de cada um. 

Como leciona Miguel Reale, pode-se tomar tambbm as três concepçóes da 

dignidade da pessoa humana como: individualismo, transpersonalismo e 

persona~ismo.'O 

O individualismo pode ser caracterizado pelo entendimento de que cada 

indivíduo, cuidando dos seus interesses, protege e realiza, indiretamente, os 

interesses coletivos. Seu ponto de partida 6, portanto, O indivíduo e seus direitos 

inatos e anteriores ao Estado, impostos Com0 limites A atividade estatal, que deve, 

pois, se abster, o quanto possível, de Se intrometer na vida social. Sao direitos 

' ALBRECHT, Sofia Mentz. 2006, W. C k ,  P. 105. 
RITTAR Fdiiardn C CUBO de filosofia do direito. 4' ed. SBo Paulo: Atlas. 2006. o. 13 -,, .,.,.,--v-.-- ~ ~ ~ . - - - - . r -  

REAL€, Miguel - Filosofia do D l ~ i t o ,  P. 277, apud SANTOS, Femando Ferreira dos. Principio 
constitucional da dignidade da W o a  humana. Jus Navigandi, Teresina, ano 3, n. 27, dez. 1998. 
Disponivel em htt~:/~ius2.uo1.com.br/doutrina/texto.as~?id=160 Acesso em 2710512008. 



contra o Estado, e, por isso, denominados de direitos de autonomia e direitos de 

defesa1'. 

Por esse entendimento, tem-se que a lei tem como fim salvaguardar a 

autonomia do indivlduo, preservando-o das interfeMncias do Poder Piibiico. 

Existindo conflito indivlduo versus Estado, privilegia-se aquele. 

No transpersonalismo, realiza-se O contrário: 6 pelo bem coletivo, o bem do 

todo, que se salvaguardam os interesses individuais; inexistindo hanonia 

espontânea entre o bem do indivíduo e O bem do todo, devem preponderar, sempre, 

os valores coletivos. Nega-se, portanto, a pessoa humana como valor supremo12. 

t dentro desse c0n~eitO que se insere, por exemplo, o marxismo. 
Dlatlngulndo 08 dlreltoa dor homanm dom dlmltor do Cldadlo, aqueles nmda malm a l o  

que os direitos do homem separado do homem e da com~nidade.'~ 

Uma conseq0bncia Ibglca ser8 uma tendbncia na interpretaçáo do Direito que 

limita a liberdade em favor da igualdade, identificando os interesses individuais com 

os da sociedade, que privilegia estes em detrimento daqueles." 

NO personalismo, rejeitam-se ambas as concepçoes individualista e 

coletivista; nao hh, segundo essa concepçao, uma harmonia espontanea entre 

indivíduo e sociedade, buscando-se a compatibilizaç80 entre ambos. 

Notem-se, nesta teoria, a busca de interrelaç40 entre os valores individuais e 

valores coletivos, e a distingo feita entre indivíduo e pessoa. Se ali, exalta-se o 
individualismo, o homem abetrato, tlpiC0 do IibOralismo-burgubs, aqui, destaca-se 

l1 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constitulçilo. Coimbra (p~) :  Livmna 
filrnedina, 2002, p. 505. 

REALE ~ lgus l .  Queat6os da dlnlto pbbllco. 1997, op. clt.. p. 4. 
'3 SANTOS, Fernando Ferreira dos. PliMiplo con~tituci~nai da dlgnldade da pessoa humana. 
Jus Navlgandi, dez. 1998. Disponlvel em: ~htt~:~~~us2.uol .com.br ldoutr lnaAexto,a~~?i= .  A~~~~~ 
em: 27/05} 2008. 
i 4  Idem. 



que ele nao 6 apenas uma parte, mas uma forma do mais alto gbero, uma pessoa, 

em sentido amplo - o que uma unidade coletiva jamais poderia ser.15 

NBo se trata, aprioristicamente, do predomínio do indivíduo ou do predomínio 

do todo, mas de uma solução buscada Para cada caso, de acordo com as 

circunstâncias; solução que pode ser, inclusive, a compatibilizaçao entre 0s 

mencionados valore~. '~ 

Porém, se se defende que não há nenhum Valor que supere o da pessoa 

humana, a primazia pelo valor coletivo não pode, nunca, sacrificar o valor da pessoa. 

A pessoa é, assim, um minimun, que O Estado, ou qualquer outra instituiç80, ser, ou 

valor ntio pode ultrapassar. Neste sentido, defende-se que a pessoa humana, 

enquanto valor, e o princípio correspondente, de que aqui se trata, 6 absoluto e hh 

de prevalecer, sempre, sobre qualquer outro valor ou princípio.17 

Proclamar o valor distinto da pessoa humana resultará, segundo SantoslB, na 

afirmaçao de direitos específicos de cada homem, que, em sua vida social, nao se 

confunde com a vida do Estado. 

Disto depreende-se que sb é possivel desenvolver-se plenamente como 

pessoa Humana, alcançando sua dignidade, na participaçB0 de uma comunidade 

estruturada de maneira a permitir seu desenvolvimento. É desse conceito que se 

parte para relacionar a "dignidade da pessoa humana" com O Estado Constitucional 

de Direito, a ponto de se atribuir aquela a funçB0 de fundamento deste. I$ fato que a 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 1°, dentre outros, apresenta 0s 

fundamentos da dignidade da pessoa humana, 0 que implica que todas as normas 

constitucionais e infraconstitucionais devem observar esses fundamentos, sob pena 

de nulidade. 

l5 SANTOS, Fernando Ferreira dos. Principio ~0Il~titUcionai da dignidade da pessoa humana, jus 
Navigandi, dez. 1998. Disponível em: ~http:l/~us2.uol.wm.br/doutrinaltexto.asp? ~ c e ~ ~ ~  em: 
27 maio 2008. 
16 Idem. 
17 Idem. 

SANTOS, Femando F. Principio ~ m t i t u c l o m l  da dignidade da pessoa humana, jus 
Navjgandi, ano 3, no 27, dez. 1998. Disponlvel em: ch~~~:~~~~S2.~0i .~0m.br /doutr ina~o.asp?id=1602,  
Acesso em: 27 maio 2008. 



1.1.1. Histdrico 

A Antiguidade Grega era formada Por uma sociedade extremamente 

hierarquizada, o que na0 impediu o desenvolvimento do "estoicismo", uma corrente 

de pensamento que afirmava que o homem, antes de ser um cidadao, era um ser 

humano. Os estóicos eram, na verdade, jusnaturalistas, defendendo a idbia de 

igualdade e da dignidade humana sem a wrrelaçao com a qualificaçao do cidadao, 

entendendo que o homem é um cidadao do universo. 

Várias características da civilizaçao clássica grega foram absowidas pala 

civilizaçao romana, tambbm bastante hierarquizada, como a noçao de cidadania e 

de liberdade cívica dos cidadãos. 6 aos rornanos que se reputa o legado de noçóes 

que embasaram os Direitos do Homem, assim WmO as noçbes de Libertas e 

Humanitas, que significavam O oposto de servida0 e um pr6-requisito para obter uma 

vida digna no plano pessoal. Essas f?oçbeS foram disseminadas pelo estoicismo, 

consubstanciando os valores da igualdade e da dignidade humana, em que foi 

desenvolvida a idéia de que todos Os homens S ~ O  iguais, simplesmente por 

pertencerem à humanidade.'' 

Durante a "idade das trevas", época medieval que compreendeu as 

revoluç&s Americana e Francesa, a teocracia papai (inquisiçao) e inijmeros 

problemas sociais, pollticos e ewnbmicos, deu-se a decadencia do realismo estbico, 

em que na0 se encontravam presentes as condições para a evoluçao e 

consolida@o dos direitos humanos. As violencias praticadas principalmente pela 

Igreja, na0 foram suficientes, no entanto, Para impedir o padre São Tomás de 

Aquino, fortemente influenciado pela Filosofia Aristotélica, de elaborar uma slntese 

do pensamento cristão sobre a pessoa humana." 

O centro do pensamento aquinense está no conceito de pessoa: "0 ser do 

homem 6 pessoal. 6 da pessoa que vem ao homem a dignidade radical. Dessa raiz 

originária, comum a todo homem, procedem todas as outras perspectivas da 

'@ SARLET, Ingo Wolfgang. Wolfgang. DlgnMade da P e s m  humana e direitos fundamentais na 
Constituiçao de 1888. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 30-31. 
20 FERNANDES, Antonio ~osé. Direltor humanos e cidadania eump8ia. Coimbra (PT): Ah'nedina, 
2004, p. 21-24. 



dignidade humana. Sem ela na0 tem COnSiSten~ia"'. Ainda que o ambiente fosse 

desfavorável à evoluçao dos direitos humanos na Idade Media, países como a 

Inglaterra se viram obrigados a resguardar a liberdade pessoal do cidadao, em vista 

da proclama@o da Magna Carta, outorgada pelo rei Joao Sem Terra, em 1215. Tal 

documento 12 histórico para a garantia dos direitos humanos, pois se baseia em um 

dos fundamentos do Estado de Direito, que defendia, al6m da liberdade pessoal, o 

respeito às leis. 

Tamb6m importante para a disseminaçao da defesa da dignidade humana 

encontra-se em Francisco de Vitória, que desenvolveu a Teoria do Direito natural 

(ias naturale), que embasou o Direito das Gentes (jus gentium) e introduziu no 

vocabulário jurldico-polltico a noçao de comunidade universal, à qual pertenceriam 

todos 0s seres humanos por direito. Nas palavras de ~ i t ó r i a ~ ~ :  'A terra pertence a 

todos 0s homens e 6-lhes comum (...) e a divisa0 introduzida nas terras pela 

exist&ncia dos Estados está subordinada a0 princípio primeiro da divisa0 natural". 

Já a racionalidade renascentista, mesmo com seus processos de colonizaçao 

e tráfico de escravos, resultou no desenvolvimento de importantes reflexbes que 

esta0 na base em que se assentam os direitos fundamentais do homem, estando 

presentes na origem da codificaçao e instit~cionaliza@o tanto nacional, quanto 

internacional desses direitos.23 

Segundo Manoel Ferreira ~ i l h o ~ ,  a teoria do direito natural foi plenamente 

consagrada no s6culo XVII e foi redesenhada Por Hugo Grócio, que passou a ser um 

dos seus maiores divulgadores (tanto do direito natural quanto dos direitos das 

gentes). 

A Revolu@o Francesa abriu caminho para a aprovaçao da Declaraçao dos 

Direitos do Homem e do Cidadao (26/08/1789), sagrando 0s direitos fundamentais 

2' DOIG K,, ~ ~ ~ b ~ ,  ~lmlto. humano8 i mnmlnamento 80c18l da Igreja. SBo Paulo: Loyola, 1994, 
5s. 

y z ~ ~ ~ & ~ ~ ,  Francisco de. De poiestate ci~llie De índio et de Júri Belll, 159, apud FERNANDEÇ, 
Antonio JosL ~ i ~ l t o ~  h~manos e cldadanla europ6iat DlreltoQ humanos e cidadania europ8ia. 
Coirnbra (PT): Almedina, 2004, P. 28-29. 
23 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Dlmltom humano8 fundrment.18, 5. Ed. rev. a o  Paulo: 
Saraiva, 2002, p. 11. 
24 Idem, p. 27. 



subjacentes à filosofia do individualismo liberal e considerando-os anteriores à 

sociedade politicamente organizada, sendo também absolutos, imuuveis e 

intemporais, inerentes ao ser humano e impondo-se a qualquer ordem j u r i d i ~ a . ~ ~  

O artigo Z0 da Dedaraça0 estabelece que "o objetivo de qualquer associaqo 

política é a manutençao dos direitos naturais imprescritíveis do homemw, enunciando 

esses direitos como a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistbncia 

o p r e ~ s a o . ~  

Ainda segundo os ensinamentos de Ferreira Filho2', O conceito de direitos 

fundamentais é, hoje, muito mais amplo do que O dos iluministas. Isto porque 

existem direitos fundamentais que Se consubstanciam em verdadeiros direitos de 

créditos, exigindo do Estado uma conduta na0 de abstençzio, mas de a@o. Esses 

direitos - econdmicos e sociais - sao o direito a0 trabalho, il saúde, à educaç80, 

previdencia e outros. 

O conhecimento da mdxima capacidade humana de destruiflo da dignidade 

(tortura, tecnologia, ciencia, urbanismo e o~tros), 96 viria Com a experiencia da 

Segunda Guerra Mundial, marco de um giro de concepçbes que reorientaria as 

políticas internacionais e as próprias ~0nCepçUeS filosbficas do mundo.2B 

A Carta das Naçóes Unidas, aprovada e Posta em vigor no p6s-guerra 

(24/10/1945) põe em marcha um movimento internacional de defesa dos direitos 

econdmicos, sociais, culturais, civis e políticos, entre 0s q ~ a i s  o da dignidade 

humana, assimilando ideais e objetivos COtnuns a todos 0s POVOS, cujos governos se 

fizeram representar na ConferBncia de SBo Francisco. Diz O preambulo da Carta: 

"Nós, povos das Naçóes Unidas, estamos resolvidos a proclamar de novo a nossa fé 

nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, 

25 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. DhItOS humanos fundamentais, 2002, op.c#,, p 30, 
26 
.. Idem, p. 31. 
27 Idem, p. 116. 
28 BITTAR t=duado C.B. ,A dlgnldade da p..*oi humana: uma queSH0 central para o mommnto 
pós-mode'rno, 2006, p. 9. 



na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das naçbes, 

grandes ou pequenas".29 

A Organizaçao das Nações Unidas, instituída pela Conferencia supracitada, 

ocorrida em SBo Francisco, nos Estados Unidos, em junho de 1945, tem por nork a 

preservação da paz e a segurança internacional. Para atingir seus objetiv-, 

codificou os princípios e as regras fundamentais inerentes aos direitos humanos por 

meio da Declaraçao Universal dos Direitos do Homem3', aprovada em Paris em 

1011211948. Esse documento contempla um conjunto de princípios e de nomas 

comuns a todos os povos e nações. A estes, atribuiu-se um cartlter de 

universalidade, que implle que os direitos ali contemplados sejam respeitados em 

todos 0s países, independentemente das diversidades culturais. 

A Declaraçao, em seu art. I, reconhece a dignidade como fundamento do ser 

humano, ao afirmar que "todos os homens tmSCem livres e iguais em dignidade e 

direitos. Sao dotados de razao e consci8ncia e devem agir em relaçao uns aos 

outros com esplrito de frate~midade".~' 

Tal documento tambbm se fundamenta em dois reconhecimentos: o primeiro, 

no sentido de que, sobre as leis emanadas do poder dominante, existe uma lei maior 

de arcabouço ético e valor universal; o segundo refere-~e ao respeito à dignidade da 

pessoa humana, reconhecendo a pessoa com0 O valor fundamental da ordem 

jurídica. 

A Lei Fundamental de Bonn (Alemanha), assinada em maio de 1949, 

prescreveu 0 principio da dignidade humana apds as atrocidades do nazismo, nos 

seguintes termos: "Art. 1, 1: a dignidade do homem 6 intangível. Todos os poderes 

públicos tem obrigaçao de respeitd-Ia e protege-la". A Constituiçao portuguesa, 

promulgada em 1976, também edifica em Seu "art. 1': Portugal 6 uma República 

soberana, baseada, entre outros valores, na dignidade da pessoa humana e na 

" COMPARATO, Fhbio Konder. A afImiaç80 hist6dca dlreltos humana, Sao Paulo: Saraiva, 

2-004, p. 215-221. 
3" 

31 
Idem, p. 231-237. 
MONTORO, Andr6 Franco. ~ i r e i t m  humana - WiS*ç io  elurisprud&ncia, v. I - Legislaçao 

nacional. Centro de Estudos, 2000, P. 23. 



vontade popular e empenhada na WnStrUÇilo de uma sociedade livre, justa e 

solidária". Já a Constituição espanhola, promulgada em 1978 e adotada ao tbrrnino 

da república franquista, dispas em seu art. 10, 1: "A dignidade da. pessoa, os direitos 

invioláveis que lhe são inerentes, 0 livre desenvolvimento da personalidade, o 

respeito lei e aos direitos dos demais s80 kindamentos da ordem polluca e da paz 

social". 

No direito brasileiro e na da maioria dos Estados sul-americanos, 8 abertura 

das constituições a princípios e a incorporação do valor da dignidade humana sb 

vieram a ser realizadas durante e apbs a democratizaçao política, jd que muitos 

desses pa[ses passaram por regimes ditatoriais que impediam o reconhecimento da 

dignidade da pessoa humana. NO Brasil, essa Positivaç80 se deu na Carta de 1988, 

a primeira na histbia do direito constitucional brasileiro a fazer constar um t(tulo 

dedicado aos princípios fundamentais, estabelecendo em Seu art. 1': "A República 

Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamento a dignidade da pessoa humana". 

Avaliar a perspectiva do S ~ C U ~ O  XXI 6 Pensar no fato de que a dignidade 

recupera O seu valor, seu sentido, e se recompbe para fazer parte do discurso 

jurídico do milbnio, que, infelizmente, inaugurou-se com iniímeras violaçbes aos 

direitos fundamentais da pessoa humana.32 

1.2. Dignidade da pessoa humana e meio amblente 

Na Constituição Federal de 1988, encontram-se importantes artigos que 

protegem a dignidade da pessoa humana, mediata ou imediatamente, ou seja, a 

nossa Carta Magna abriga amplos dispositivos legais que protegem a dignidade da 

pessoa humana. 

Uma sociedade somente poderá existir plenamente Se representar os anseias 

de todos 0s seus cidadEos e respeitar seus direitos fundamentais, incluindo a1 o 

direito de se ter uma vida digna. 

32 BITTAR. Eduardo C.B. 2006, Op. P. 11. 



Diante da nova perspectiva constituci~nal de 1988, inclui-se o meio ambiente 

saudável e equilibrado como um dos direitos fundamentais humanos, pois viver bem 

e em lugar saudável 6 um direito de todos; erradicar a pobreza e suas 

conseqüencias ambientais também constitui-se em um direito humano, bem como o 

bem-estar social, que implica um bem estar ambientalmente equilibrado, 6 outro 

direito humano, assim como para se ter uma justiça social 6 necesshrio que todos 0s 

requisitos quanto ao meio ambiente sadio selam obse~ados. A dignidade humana 

está ligada, direta ou indiretamente, B qualidade de vida e do ambiente sadio33. 

Diante da nova realidade social desde a segunda metade do séwlo XX, 

quando evidenciam-se as sociedades de massa com Um crescimento por muitas 

vezes desordenados e com características de cOnSUIn0, a Constituiçao Federal de 

1988 consagrou, dentro de sua estrutura , uma nova modalidade de bem que na0 6 

nem público, nem tampouco privado, mas sim de uso comum dos cidadaos, 

relacionado ao direito difuso. 

Como consequência, uma nova modalidade de tutela foi inaugurada, 

desvinculada dos institutos de posse e propriedade - a chamada tutela dos direitos 

difusos. 

: 3 3 ~  manifestaflo do Ministro Celso de Melio converge no racloclnio: 
Julgamento: 30/10/19~5. 6rgao Julgador: TRIBUNAL PLENO. Publicação: DJ 17-1 1-1995 pp-39208 
MS 22184 1 SP - SAO PAULO 
MANDADODESEGURANÇA 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO 
Ementa 
"... a quesMo do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - direito de terceira geraç8o - 
principio da solidariedade. - o direito a integridade do meio ambiente - típiw direito de terceira 
geraçao - constitui prerrogativa juridica de titularidade COletlVa, refletindo, dentro do processo de 
afirmaçao dos direitos humanos, a expressa0 sign!ficafia de um Poder atribuldo. n8o ao individuo 
identificado em sua singularidade. mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, a pr6pria 
coletividade social, enquanto 0s direitos de Primeira geração (direitos civis e polltiws) - que 
compreendem as liberdades d&ssicas, negativas f o ~ a i s  - realçam O princípio da liberdade e 0s 
direitos de segunda geração (direitos ewnbmlws, SociaIS e cub,rais) - que se identifica w m  as 
liberdades positivas, reals ou u>nCfet80 - acen!uam o PnnclPlo da igualdade, os direitos de terceira 
geração, que materializam poderes de tiilandade coletiva atnbuldos genericamente a todas as 
formaFes sociais, consagram o principio da solidariedade e conetiluem um momento importante no 
processo de desenvolvimento, expansão e reynhecimento dos direitos humanos, Caracterizados, 
enquanto valores fundamentais indisponíveis, Pela nota de uma essencial inerauribilidade. 
wnsideraçües doutrinarias". 



Essa novidade esth inserida no artigo 225 da Constituiçao Federal: 

Art. 225. Todos t4m direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia 
qualidade de vlde, Impondo-se ao Poder POblico e h coletividade o 
dever de defendClo e PmeNl-10 para an pmamntmn l futum. 
geraçoes. 

~nalisando-se a referida norma, identificamos em seu bojo, conteúdos que 
demonstram sua vital Import8ncla dentro de nosso ordenamento jurldlco 

constitucional. 

Dentro do aspecto pesaoal, a norma refem que todos têm d / n / t ~ ,  e eaae 

termo todos deve ser interpretado juntamente com o artigo 5 O  da Constituiç&o 

Federal, ou seja, os brasileiros e estrangeiros residentes no pais seriam 0s 
destinatdrios da norma. Importante lembrar que todo o nmao ordenemento JurIdlco 

tem como destinathrio da norma a pessoa hUn~ana. 

A norma temb4m contempla o termo de bem ambiental, sendo certo que este 

bem ambiental 6 de uso comum do povo e essencial a sua sadia qualidade de vida, 

O bem ambiental nao 4 um bem público OU um bem privado, ainda que a 

Constituiçao Federal, em seu artlgo 20 estabeleça v8rios bens como sendo da Uni60 

entre eles, lagos, rios, ilhas, mar, entre Outros. Na verdade, devemos entender que 

na0 se trata de propriedade da Uniao, mas Sim, que cabe a este ente público 

administrar e gerenciar esses bens. 

Tambem devemos destacar o termo sadia qualidade de vida. Como o 

destinathrio da norma 4 o ser humano, a sadia qualidade de vida refere-se, 

evidentemente, a seres hu~anos. 

para a realizaçao de uma sadia qualidade de vida para os seres humanos, 

várias necessidades devem ser preenchidas e, Com0 sadia qualidade de vida 

identifica-se imediatamente com dignidade da Pessoa humana, a pr6pria 

Constituiçao Federal tratou de eiencar vdrias hipbteses para sua implementaçao. 



Por fim, o último conteúdo a ser destacado refere-se a presentes e futuras 

geraçbes. Neste ponto, observamos de maneira in&ita a preocupaçao do legislador 

constitucional originário com as geraçws tumanas que ainda vir80, e n8o apenas 

com as presentes. 

Conclui-se, portanto, que a norma contida no artigo 225 contempla um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e voltado Para sadia qualidade de vida de 

todas as pessoas, implicando necessariamente na satisfação da dignidade da 

pessoa humana. 

Destaque-se o artigo 6' da Constituição Federal, que fixa o piso vital mlnimo e 

descreve a necessidade de qualquer pessoa a educação, saúde, trabalho, lazer, 

segurança, entre outros. Além disso, assevera que a dignidade da pessoa humana e 
sua qualidade vida n8o advêm somente de fatores fisiológicos, mas tamMm de 

fatores culturais, pois toda pessoa se desenvolve dentro de um contexto cultural 

prdprio. 

1.3. Melo Ambiente 

Em seu livro Curso de Direito Ambienta1 Brasileiro, Celso Fiorillo nos introduz 

não sb à definição, mas tambem B classificação do meio ambiente. Por definição, 

ensina Celso Fiorillo, temos que "... meio ambiente relaciona-se a tudo aquilo que 

nos circunda".H Trata-se tambbm, como teciona Celso Fiorillo, de conceito j"r\dico 

indeteminado que, mesmo abrindo espaço positivo de incidência da norma, permite 

ao intérprete o preenchimento de seu conteúdo. 

ou, como estabelecido na Lei da Poilti~a Nacional do Meio Ambiente: 

Lei n. 6.938181 
m. 30 para os fms previstos nesta Lei, entende-se por: 
I -meio ambiente, o conjunto de condiçóes, leis. influbncias e interaçóes de 
ordem fisica, qulmiCa e biolbgica, que Pet'mite, abriga e rege a vida em 
todas as was formas. 

'' FIORILLO, Celm Antonio Pachew. CUmo de direito ambienta1 brasileiro. .%o Paulo: %raiva, 
2007, p. 21. 



Entende-se que a Carta Magna de 1988 tratou de tutelar "na0 somente o meio 

ambiente natural, mas tamb6m o artificial, O cultural e o do trabalho". o que se 
depreende do art. 225 da ConstituiÇBo Federal, que utiliza a expressao "sadia 

qualidade de vida". 

Ensina ainda Celso ~ i o r i l l o ~ ~  que o conceito de meio ambiente 6 unj~r io ,  ja 

que regido por diversos princípios, direfizes e obletivos, que resultam na Política 

Nacional do Meio Ambiente. Tem a divisa0 do meio ambiente em aspectos, a idbia 
de facilitar a identificaçao do que venha a ser degradante e do bem que esta sendo 

agredido. Dado o objetivo, tem-se a interrelaçúo entre as quatro dassificagies do 

Meio Ambiente. 

Meio ambiente natural. Aquele que Se ~onstitui pela atmosfera, elementos 

biosfbricos, águas , solo, subsolo (incluindo seus recursos minerais), al6m da fama 

e flora. 

Meio ambiente artificial. Compreende O espaço urbano constroldo e 

consistente no conjunto de edificaçks (espaço urbano fechado), al6m dos 

equipamentos públicos (espaço urbano aberto). Esse aspecto ser4 analisado em 

detalhes no capítulo seguinte. 

Meio ambiente cultural. Este conceito, COmO ensina Celso Fiorillo, esta 

delimitado no art. 216 da Constituiçao Federal, com o seguinte teor: 

~ r t .  216. Constituem patlimbnio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial. tomados individualmente Ou em conjunto, portadores de 

referhciaã a identidade. A a@o, A memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, no8 quais se incluem: 

I -as formas de expressao; 

11 -os modos de criar, fazer e viver; 

111 - as criaçdes cientlficas, rutisticas e te~n0lógiCas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificaçúes e demais espaços 

destinados as manifestaçdes artistico-cuiturais; 

35 Idem, p. 21-25 



V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisaglstico, artlstico, 

arqueológico, paleontolbgico, ecolbgico e científico. 

Meio ambiente do trabalho. Refere-se ao local em que pessoas 

desempenham atividades laborais, remuneradas ou não, nos aspectos que tangem 

a salubridade do meio e inexistência de agentes que comprometam a incolumidade 

físico-psíquica dos trabalhadores, quaisquer que sejam. 

Quanto ao bem de uso COmUm do povo que se constitui no meio ambiente, 

ensina José Rubens ~ e i t e ~ ~  que 6 este um bem jurídico autônomo de interesse 

público, ou res communes omnium, ao invks de sua tradicional classificação como 

res nu//jus. Trata-se de concepção que deve afastar-se tanto da definição de bens 

públicos quanto de privados do Cbdigo Civil, inserindo-se no conceito difuso, como 

algo que interessa e 6 essencial, ao mesmo tempo, a todos, não podendo ser 

apropriado por ninguém de forma individualizada. 

Cabe aqui um esclarecimento: OS direitos fundamentais, como se disse 

alhures, implicam garantias aos cidadaos, mas tamb6m implicam restri~ões à 

atuação desses mesmos cidadãos. Essas restriÇ6es indicam a abrangéncia dos 

limites imanentes aos direitos fundamentais. 

Importa aqui considerar que os limites imanentes sao distintos das co/is&s de 

direitos fundamentais. Náo se trata de assunto pacificado, já que existem 

doutrinadores que defendem a paridade entre limites irfmnentes e colisão de direitos 

fundamentais. Aderindo-se, Com0 adere-se aqui. à definição que distingue ambos os 

conceitos, tem-se que o legislador podera instituir limites aos direitos fundamentais 

sem reserva de lei, por serem eles imanentes ao sistema de direitos fundamentais e 

a Constituição como um todo. Trata-se de limites implícitos ao sistema, que se 

encontram na dependência, apenas, de uma concretiza~ão.~' 

36 LEITE joS6 Rubens Morato. Introduçao ao conceltojuridico de meio ambiente. Rio de Janeiro: 
~imeo~rafado. 1997. 
37 MELO, N ~ ~ ~ ~ , ,  os limites imanentas ao conceito de meio ambiente como bem de uso comum 
do povo, 2007 p. 51. Disponlvel em hnD:lltede.ucs.brltde arau~voS~2/TDE-2007-08-21~13374g~- zfDdf, consultada em 13 de maio de 2008, 



Para Robert Alexy, é imprescindível classificar os limites imanentes em 

constitucionais diretos OU indiretos, 16 que um direito fundamental sb pode ser 

limitado pela própria Constituiçao ou Com fundamento nela. Disso resulta que 0s 

limites aos direitos fundamentais sã0 sempre normas de cunho constitucional 

(diretos) ou ~ubconstitucionai (indiretos) autorizada por normas con~titucionais.~~ 

Ainda aqui cabe nova classificação, sendo 0s limites imanentes aos direitos 

fundamentais stricto sensu ou externos (ou Iato SenSU). Essa classificaç~o permite 

distinguir a existência de ~0nCepÇóeS segundo as qUais, certos limites a direitos 

derivam do interior do próprio direito fundamental, e outros que operam desde fora 

dele. A Carta Magna de 1988 não prevê uma reserva geral de lei no âmbito dos 

direitos fundamentais, entendendo-se que 0 legislador infraconstitucional esta 

autorizado a concretizar limites imanentes. A0 invés de deficiência, tem-se aqui um 

dado positivo que evita o problema de interpretaçao do alcance de normas, deixando 

à jurisprudência constitucional a possibilidade de reconhecer a existência de uma 

reserva geral de ponderação, fundada no art. sO, incis0~ II e LIV ("ninguém será 

Privado da liberdade ou de seus bens Sem O devido PrOCeSSO lega1").39 

O presente estudo nao tem a intençao de detalhar OS limites imanentes ao 

meio ambiente, assunto ainda muito discutido pelos doutrinadores. mas é importante 

salientar que o julgador poderá invocar a teoria dos limites imanentes no ambito de 

suas decisões, com o objetivo de justificar restrições a direitos fundamentais 

instituídos sem reserva de lei. Conclui-se, portanto, que nenhum direito é absoluto e 

todo e qualquer direito fundamental tem seu alcance limitado pelo alcance dos 

demais direitos fundamentais, de tal forma a harmonizá-lo com os demais direitos 

fundamentais que integram o sistema 

38 ALEXY ~ ~ b ~ * ,  Teoha de 10s derechos fundamentales. Trad: Ernesto Garzdn Valdés. Madrid: 
centro ~ ~ ~ ~ t i t ~ ~ i o n a l e s ,  apud MELO, Noerc~. 0 s  fimltes imanentes ao conceito de meio 
ambiente como bem de uso Comum do povo. 20077 p. 52. 
38 MELO, Noerci, Os ,imites imanentes ao conceito de meio ambiente como bem de uso comum 
do povo. 2007, op. cif.., p. 56-57. 
40 Idem. p. 57. 



Para Robert ~ l e x y ~ ' ,  o chamado princípio da concordancia prática se choca 

com a necessidade de atribuir-se as normas de direitos constitucionais a natureza de 

princípios, permitindo que sejam aplicadas de forma gradual e na medida das 

possibilidades de fato e de direito, destacando que as situações de colisão entre 

princípios não se resolvem no plano da validade e sim no plano do peso que cada 

um representa numa determinada sit~açã0 fá t i~a.~ '  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 impõe, al6m das restrições 

voluntárias ao direito de propriedade ísewidões, U S U ~ ~ U ~ O  e cláusulas de 

inalienabilidade, impenhorabilidade OU incomunicabilidade), outras limitaç()es 

oriundas da própria natureza do direito referido OU de imposiçao legal, para impedir 

abusos e que o exercício de tal direito acarrete prejuízos ao bem-estar social. são 

essas restrições que asseguram a efetiva materialização da funçao social da 

propriedade, que será tratada detalhadamente em capitulo posterior. 

1.4. Meio ambiente artificial 

O meio ambiente, como mencionado alhures, pode ser classificado como 

meio ambiente natural, artificial, cultural, do trabalho, al8m de patrimonio genbtico. 

Ensina Celso ~ i o r i l l o ~ ~  que 

. . . com a edição da Constituição Federal de 1988, fundamentada em 
sistema econ6mico capitalista que ILeceSSariamente tem seus limites 
impostos pela dignidade da pessoa humana. a cidade passa a ter 
natureza juridica arnbiental. ou seja, a partir de 1988 a cidade deixa 
de ser observada no Plano juridico a partir de regramentos 

tao-somente aos bens Privados OU piiblicos, e passa a ser 
disciplinada em face da estrutura jurídica do bem ambienta1 de foma 
mediata e de forma imediata em decorrencia das detenninaçdes 
constitucionais emanadas dos artigos 182 e 183 da Carta Magna 
(meio ambiente artificial). 

~ .- 

'' A L E ~ ~ ,  ~ ~ b ~ ~ t ,  Teoria de ~ o s  derechos fundamentales. Trad. Ernesto Garz6n Valdes. ~ ~ d ~ , d :  
Centro de ~ s t ~ d o s  Constitucionales, 1997,apud MELO. Noerci. 0s limites imanentes ao conceito 

f: 
ambiente como bem de uso comum do.povo. 20?7. op.cit.. P. 5758 

MEL*, Noerci, os limites imanentes ao conceito de meio ambiente como bem de uso comum 
do povo. 2007, op. cit.. p. 59-60. 
43 FIORILLO Antonio pacheco. Estatuto da, Cidade Comentado lei 10.25712001 -Lei do 
kleio Artificial. sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 25. 



O ambiente artificial é compreendido pelo espaço urbano construido, 

incluindo-se ai as edificaç6es' bem Como 0s equipamentos públicos e os espaços 

habitáveis. Depreende-se deste conceito que O meio ambiente artificial relaciona-se 

diretamente com as cidades. 

Antes de nos aprofundarmos no estudo da Política urbana, convem fazer um 

breve histórico a respeito do que vem a ser e como evoluiu o conceito de cidade. 

Ensina Celso Fiorillo que é importante, especialmente para os profissionais do 

Direito, "associar a origem das cidades em decorrencia das grandes mudanças da 

organização produtiva na medida em que referida organizaçao transformou, ao 

longo da histbria, a vida cotidiana da Pessoa humana, provocando, de maneira 

crescente, um grande salto no desenvolvimento dem~gráf ico"~~.  

~e maneira sucinta e didática, Celso F i ~ r i l l o ~ ~  chama a atençao para sete 

pontos hiçtbricoç especificos, que ilustram a evolução da cidade até os dias de hoje, 

É o que passamos a descrever. 

(1) 0 s  hominideos apareceram no Planeta Terra há aproximadamente 5 

milhões de anos e viveram, durante 0 período Paleolitico, coletando alimento e 

procurando abrigo no meio ambiente natural, Sem alterá-lo de forma permanente. 

(2) NO periodo Neolitico, ocorrido há aproximadamente dez mil anos, 0s 

habitantes da faixa temperada do planeta aprenderam a produzir seu alimento, o 

que resultou no cultivo de plantas e na criação de animais. É desse período o 

nascimento das primeiras aldeias Como estabelecimentos estáveis próximos aos 

locais de trabalho. 

(3) ~á mais ou menos cinco mil anos. algumas aldeias transformaram-se em 
cidades em virtude da necessidade de produzir uni excedente para alimeiitaçao de 

I 

uma popula~áo de especialistas (artesAos, mercadores, guerreiros e sacerdotes, 
entre outros) residentes num espaço mais complexo (cidade), de onde coiltrolain 

- - .- 
44 FIORI,,O C ~ , ~ ~  Antonio pgcheco. Estatuto da Cidade Comentado lei 10.257/~001 - Lei do 

Meio Ambie;ite sao Paulo: Editora Revista dos lribunais, 2005, p. 10. 
'' FIORIL L[>, celso ~ n t o i i m  Pachecn. Emiatuto da Cidade Comentado lei 10.257/2001 . do 
Meio Ambiente Artificial Sao Paulo Editora Revista rlos Tritiriiiais, 2006, 1 30 



campo. Tem-se que aí tem início a civilização e a história escrita, contraposta 8 pré- 

história. É a dependencia em quantidade e distribuição que vai determinar a 

evolução da civilizaçáo. 

(4) A Idade do Bronze 6 aquela em que 0s metais necessários 8 confecção de 

instrumentos e armas são reservados, devido à sua dificuldade de obtenção, a uma 

classe dirigente restrita que absorve todo o excedente disponível. 

(5) Em 1200 a.C., aproximadamente, inicia-se a Idade do Ferro, com 

inovações como a difusáo de instrumental metálico mais econômico, a escrita 

alfabética e a moeda cunhada. 0 desenvolvimento dessa organização deu-se na 

Bacia Mediterranica, pela civilização greco-romana que, no entanto. escraviza e 

empobrece os produtores diretos, O que resultará num colapso econômico a partir do 

s6culo IV d.C. 

(6) A próxima transiçao histórica é feita Pelas civilizaçbes feudal e burguesa, 

caracterizada pelo desenvolvimento da produção com métodos científicos, o que 

resultará na civilizaçáo industrial. 

(7) Na mencionada civilizaç30 industrial, O excedente produzido pelos 

métodos científicos de e em massa, ná0 mais Se restringe a uma minoria dirigente, 

mas 6 distribuído para toda a populaçáo, favorecendo 0 Crescimento sem obstáculos 

econômicoç, os limites do equilíbrio do ambiente natural. 

A cidade (sede das classes dominantes), ainda se contrapõe ao campo (sede 

das classes subalternas), mas a superação desse dualismo 6 possível, propiciando a 

criação de um estabelecimento novo, completo em si mesmo mas estendido a todo 

território habitado: a cidade moderna.46 

AS cidades, dentro de uma visão sociológica, referem-se a um território onde, 

nos dias atuais, se concentram as grandes massas Populacionais. Diante desse 

4 " l ~ ~ I L L 0 ,  Celso Antonio Pachew. Estatuto da Cidad.e ~omentado lei 10.2571200q . ~~i do 
Meio ~ ~ b i ~ ~ t ~  ~ ~ ~ i f i ~ i ~ .  sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 20. 



fator, é imprescindivel uma politica voltada Para a Sua organização, em termos de 

moradia, trabalho, consumo, lazer ou circulação. 

Nosso Texto Maior, demonstrando Preocupação nesse sentido, ocupou-se no 

artigo 182 e seguinte de traçar orientações referentes à politica urbana. 

Art. 182. A politica de desenvolvimento urbano, executada pelo 
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, 
tem por objetivo ordenar O pleno desenvolvimento das funçdes 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
5 l0 - O plano diretor, aprovado pela Cámara Municipal, obrigatório 
para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento 
básico da politica de desenvolvimento e de expansao urbana, 
tj 2 O  - A propriedade urbana cumpre sua funçáo social quando 
atende as exigências fundamentais de ordenaçáo da cidade 
expressas no plano diretor. 
§ 30 - AS desapropriaç6es de imóveis urbanos seráo feitas com 
prévia e justa indenizaçáo em dinheiro. 
§ 40 - E facultado ao Poder Público municipal, mediante lei especifica 
para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, 
do proprietário do solo urbano na0 edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
sucessivamente, de: 
I . parcelamento ou edificaçáo compulsórios; 
11 - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
progressivo no tempo; 
111 - desapropriaçáo com pagamento mediante tltulos da divida 
pública de emissgo previamente aprovada pelo Senado Federal, com 
prazo de resgate de até dez anos. em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenizaçao e os juros 
legais. 

Como se a politica de desenvolvimento urbano deve apresentar os 

objetivos do pleno desenvolvimento das funçdes sociais da cidade e, ainda, garantir 

o bem-estar de seus habitantes. 

Como primeiro objetivo, pode-se destacar 0 pleno desenvolvimento das 

funçdes sociais da cidade, ou seja, a satisfação desse objetivo se dd quando 

proporciona aos seus habitantes uma vida com qualidade, o que implica, como se 

disse alhures, as necessidades de habitação. circulação, lazer, trabalho e de 

consumo, respeitando assim a dignidade da Pessoa humana. 



Como segundo objetivo, tm-se  como necessáirio garantir o bem-estar de 

seus habitantes, o que implica a realização das funções sociais da cidade, 

contemplando o bem-estar de seus habitantes. Neste caso. o termo bem-estar na0 é 

fechado, ao contrário, é aberto, indeterminado, implicando que o Poder Público 

procure a satisfação desse valor em todas as suas formas possíveis. 

Observa-se ainda, na norma constit~cional, que a política de desenvolvimento 

urbano será executada conforme diretrizes gerais fixadas em lei. 

Apesar de a Constituição Federal ter sido Promulgada em 1988, apenas em 

2001, depois de 11 anos de tramitação no Senado, a necessitada lei referente as 
diretrizes gerais para a execução da política de desenvolvimento urbano foi 

aprovada. Trata-se do Estatuto da Cidade, lei no 10.25712001. 

Celso Fiorillo desenvolveu brilhante trabalho a respeito desta importante lei 

em seu livro Estatuto da Cidade Comentado. Nesta obra, ensina o mestre que 

... as normas de ordem pública e de interesse social, que passam a 
regular o uso da propriedade nas cidades, deixam de ter carater 
única e exclusivamente individual, assumindo valores meta 
individuais na medida em que 0 USO da propriedade, em decorrên~;~ 
do que determina a O artigo I", parágrafo único, do estatuto da 
cidade, passa a ser regulado em Prol do bem coletivo, da seguran a 
e do bem-estar dos cidadsos, assim como do equilíbrio ambienta!. 4 7  

percebe-se, portanto, que a propriedade urbana não mais é tratada 

exclusivamente como bem público OU privado, a0 contrario, é inserida no contexto do 

meio ambiente artificial e deve se prestar, em última analise, realização da 

dignidade da pessoa humana em todas as Suas f0rmas possíveis. 

~~t~ é extraído de forma evidente do parágrafo único do artigo 

pAmejro da do Estatuto da Cidade, que estabelece que o uso da propriedade 

urbana deve ser em prol do bem coletivo. da segurança e do bem-estar dos 

cidadâos, bem como do equilíbrio ambiental, Com0 descrito na sequgncia. 

- - ~ -  

4' FIORII.LO ~~i~~ ~~t&i~ pacheco. Estatuto da cidadecomentado. Lol 10.25712001 - ~~i do 
~~i~ Ambie;ite sáo Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. P. 30. 



Art. 1°. Na execução da política urbana, de que tratam os arts. I 82 e 
183 da ConstituiçBo Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. 
Parágrafo único. Para todos OS efeitos, esta Lei, denominada 
Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse 
social que regulam o uso da Propriedade urbana em prol do bem 
coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadáos, bem como do 
equilíbrio ambiental. 

Naturalmente que o legislador não pretendeu liquidar o instituto da 

propriedade privada mas, imputando-lhe condição de bem ambiental, deve o 

proprietário destinar funçao social para o bem. Esta funçao social é cumprida 

quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas em 

seu plano diretor. 

A Constituição Federal, em seu artigo 182, Parágrafo 4 O ,  relata que o 

proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, deva 

promover o adequado aproveitamento da propriedade, Ou seja, que esta cumpra sua 

funçáo social, sob pena sucessivamente de Parcelamento ou edificaçã~ 

compuls6rioç, do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressiva 

no tempo e, finalmente, a desapropriaçao com pagamento mediante títulos da divida 

pública 

Tem-se, pois, que essa comentada norma apresenta as conseqÜ8ncias 

imputadas ao que não observa a função social da sua propriedade. 

O ,,,,-iso 11 do mesmo artigo relata uma punição tributária relativa ao IPTU, que 

ser8  anallasda em capítulo posterior 



2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A PROPRIEDADE 
URBANA 

O artigo 225 da Constituiçao Federal de 1988 Preve que a gestao ambienta1 

seja exercida conjuntamente pela União, Estados e Municípios. Um dos mecanismos 

existentes para conciliar estratégias de desenvolvimento com uso racional de 

recursos naturais é o uso de instrumentos de política econdmica. Os recursos 

provenientes das tributações 6 que permitem financiar políticas ambientais e 

proteger a natureza das atividades ec~nbmicas.~~ 

O art. 225 deve ser analisado em conjunto com 0 art. 170, que dispbe sobre a 

ordem econômica, especialmente para entender a intervenção do Estado nas 

atividades econbmicas potencialmente impactantes para o meio ambiente. Não se 

pode esquecer que a questão ambiental entrou Para O rol dos direitos fundamentais 

e cabe ao Estado fiscalizar, controlar e aplicar penalidades aos seus agressores. 

Quanto à tributação, principalmente, OS dois artigos balizam as propostas de 

inclusão no Sistema Tributhrio Nacional (STN), tanto no sentido fiscal, quanto no 

extrafisca~.~' 

para Ribeiro &   erre ira^', o desenvolvimento SUStentàvei demanda três 

situaçóes: (1) crescimento econdmico, (2) qualidade de vida e (3) justiça social. AS 

autoras frisam que nada disso 6 um convite Para que 0s municlpios deixem de 

crescer em benefício da natureza. O crescimento econbmico é uma meta que deve 

continuar a ser perseguida, mas 6 preciso ter em Conta que existem formas 

alternativas de crescimento que neutralizam OU diminuem Sensivelmente os 

impactos gerados no meio ambiente. 

48 RIBEIRO, ~~~i~ de Fátima. FERREIRA, Jussara S.A.B.N. 0 papel do Estado no 
desenvolvjmento econbmico sustentável: Wflexóes sobre a wbutaçáo ambienta1 como um 
instrumento de politicas públicas. I" TORRES, Helena Taveira (org.) Direito Tributário 
tmbiental. Sao Paulo: Malheiros, 2005. P. 653-654. 

50 
Idem, p. 654. 
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O ad. 30, inciso II, da CF-88 assegura que O Estado deva garantir o 

desenvolvimento, mas essa garantia deve estar em ConsonAncia com as condições 

básicas da vida, entre elas: a a~irTIentaçã0, a saúde e a preservação ambiental. 

Portanto, o conceito jurídico de desenvolvimento deve ser construido levando em 

conta OS direitos sociais, que estão na base das necessidades públicas. No entanto, 

ainda somos carentes de uma Sistematização do Direito Ambiental, da definição de 

seus princípios, o que, atualmente, se faz através de legislação es~arsa.~'  

0 Direito Ambiental recepciona  principio^ "emprestados" a outros sistemas 

especialmente os princípios gerais do Direito Constitucional, que considera como 

princípios gerais da ordem econômica, a defesa do meio ambiente. O art. 170 

mencionado alhures, trata das finalidades e na0 dos fundamentos da ordem 

econômica. Assim, tem-se a defesa do meio ambiente Como finalidade e não 

principio do Direito Ambiental abrigado Pelo Direito Constitucional. Entre 0s 

princípios recepcionad~s pelo Direito Ambiental, podem ser citados: o princípio do 

desenvolvimento sustentável, O principio da CoOperaÇão, 0 principio do poluidor- 

pagador, o princípio da democracia econômica e Social, além dos princípios de 

proporcionalidade e de equ i l i b r i~ .~~  

Celso ~ i ~ ~ i l l ~ ~ ~  aduz ainda o principio da igualdade, O principio da legalidade e 

o principio da capacidade contributiva. 

Regra geral, entende-se O principio do desenvolvimento SuStentBvel como a 

adequaçao das atividades econômicas com a preservação do equilíbrio eco16gico, o 

que remete a uma preocupação não somente Presente, mas futura. É por esse 

ângulo -da prevençao -que se deve orientar toda política moderna do ambiente. 

O principio da cooperação nos remete necessidade de entrelaçamento das 

instituiçóes, e sociedade na formulação e execução da política 

51 RIBEIRO, Maria de Fdtirna. FERREIRA, Jussara S.A.6.N. 0 papel do €stado no 
,jesenvolvimento 

sustentável: re f lexm sobre a tributaçao ambienta1 como um 

instrumento de politicas públicas. In TORRES, Heleno Taveira (org.) Direito ~ ~ b ~ t á ~ i ~  
Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005. 656. 
52 Idem p. 657. 
53 FIORILLO Celso pacheco. Curso de Direito Ambienta( Tributário. Sáo Paulo: Saraiva, 
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ambiental. Cabe aqui lembrar que a Própria gestão ambiental B compartida entre 

União, Estados e municípios, como mencionado no início deste capítulo. 

O princípio do poluidor-pagador remete à responsabilização do agente 

causador de poluição, o que o obriga na0 só em termos de reparação do mal 

causado, mas também ao suporte dos encargos dele decorrentes. AIBm disso, 

aponta a responsabilidade civil do agente poluidor, trazendo consigo a obrigação de 

indenizar - independentemente de culpa. Tem esse Principio o claro objetivo de 

fazer incidir sobre os custos finais de produtos e S ~ ~ V ~ Ç O S .  OS Custos das medidas de 
proteção do meio ambiente (externalidades amblentals).64 

O principio da democracia econômica e social est8 contido no caput do art. 

170, in verbis: 

~ ~ 1 .  170. A ordem econômica, fundada na valorizaç60 do trabalho 
humano e na livre iniciativa. tem por fim assegurar a todos exist&ncia 
digna, conforme os ditames da justiça social (...) 

Também o art. l0 da CF-88, incisos 111 e IV, reforça a dignidade da pessoa 
humana, através do Estado Democrático de Direito, e 0 art. 3 O ,  11  acolhe o principio o 

desenvolvimento nacional. 

esse principio que autoriza O legislador democrhtico e outros 6rgaos 

competentes a adotarem as medidas que Se mostrem IEces~árias ao cumprimento 
da ordem constitucional, que resulta em 'justiça s o c i a ~ ' . ~ ~  

O princípio da igualdade, que está consolidado no caput do art. 5 O  da CF-88 

atua como limite para todas as demais normas do Sistema jurídico brasileiro, sendo 

um dos do Estado QemocrátiCO de Direito. Como critério para identificar os 

54 RIBEIRO M ~ ~ ; ~  de Fátima, FERREIRA, Jussara S.A.B.N. O Papel do Estado no 
desenvolvi~ento econbmico sustenthvel: reflexões sobre a tributaçao ambiental como um 
instrumento de políticas públicas. In TORRES, Heleno Taveira (org.) Direito Tributário 
?-mbiental. Sao Paulo: Malheiros, 2005. p. 658. 
''' Idem, p. 659. 



iguais e os desiguais, Roque carrazza5'j sugere a comparabilidade, sob o argumento 

de que "ninguém é igual a não ser quando Posto em contraste com outrem". 

O princípio da legalidade, que se configura como princípio e garantia, tem 

presença obrigatória em toda a atividade estatal. Esse princípio está amparado pelo 

art. 50, 11, em especial quanto ao direito tributário, já que menciona a limitação 

constitucional ao poder de tributar. O incis.0 I do mesmo artigo determina, tambem, 

que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios "exigir ou 

aumentar tributo sem lei que o estabeleça". E evidente a relevância e a amplitude do 

principio da legalidade em matbria tributária, em que "V@ O principio da estrita 

legalidade, ou da tipicidade fechada".57 

0 princípio da capacidade contributiva, que Se coaduna com o princípio da 

igualdade, 6 um dos mecanismos mais efimzes Para alcançar a Justiça Tributária. 

Segundo Roque carrazza5', "é justo e jurídico que quem tem mais ou quem tem 

muito em termos econômicos, pague proporcionalmente mais imposto do que quem 

tem menos. Em outros termos, quem tem maior riqueza deve, em termos 

proporcionais, pagar mais imposto do que quem tem menor riqueza". Por sua 

importância para o estudo em pauta, esse principio Será detalhado Separadamente, 

em capitulo posterior. 

Mencione-se ainda, por sua importância, O principio da vedação ao confisco, 

presente no inciso IV, do art. 150 da CF-88, que proibe a utilizaçao de tributo com 

efeito de confisco. Este princípio tem importancia vital a este estudo e está detalhado 

em capítulo posterior. 

sendo o orçamento peça fundamental do planejamento público, jB que é dele 

que as decisbes de alocação de recursos Publicas, a PreSe~ação ambienta1 

56 CARRAZZA Elizabeth Nazar. IPTU e progressiv~da~. apud FIORiLLO, Celso Antonio Pacheco, 
curso de ambisntal brasileiro. Sáo Paulo: Saraiva, 2005, P. 133. 
57 FIORILLO, celço ~ ~ t ~ ~ ; ~  pacheco. Curso de Direito A w ~ e n t a l  Tributário. Sào Paulo: Saraiva 
$805 p. 135. 

CARRAZZA, Roque ~ ~ t ~ ~ i ~ .  curso de direito congtitucional tributdrio, apud FIORILLO, Celso 
Antonio pacheco, =uno de Direito Ambienta1 Trbuthrlo- Sã0 Paulo: Saraiva, 2007 p. 137, 



como um todo é dele dependente, sendo importante a participaçáo do cidadão em 

sua elaboração e aprovaçáo no âmbito dos rnun i c i p i~s .~~  

0 Estatuto da Cidade enfatiza a importância do planejamento municipal no 

que diz respeito ao equilíbrio ambiental, corno se depreende do inciso IV, art. 20, do 

referido Estatuto, que determina "com0 diretriz básica o planejamento do 

desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da populaçáo e das 

atividades econbmicas do Município e do território sob Sua área de influência, de 

modo a evitar e corrigir as distorçóes do crescimento urbano e seus efeitos 

negativos sobre o meio ambiente".60 

Disso se depreende que a execução da Politica urbana, determinada pelo 

Estatuto da Cidade, decorre dos principais objetivos do direito ambiental 

constitucional e que são estatuidos no Plano Diretor. Obvio concluir-se que é 

necessário que o Municipio tenha um plano diretor que disponha sobre a política 

econõmjca, tributária e financeira dos gastos públicos vis a vis aos objetivos do 

desenvolvimento ~ rbano .~ '  

2.1. Função social da propriedade urbana 

Conforme art. 21, inciso XX, da Constituição Federal, compete 

exclusivamente aos municípios cuidar de assuntos de interesse local. NO entanto, o 

legislador preocupou-se em deixar, também na CF, algumas atribuiçdes na esfera da 

regulamentação urbanística A Uniáo Federal. Segundo Miguel Reale, a 

(.,,) ideia da cidade como Um bem cultural, e nao apenas como 
informe aglomerado de pessoas, em consonância com o principio 
constitucional da função social da propriedade, teve como 
conseqüência a elaboraçáo de institutos e figuras jurídicas, cuja 

59 RIBEIRO, Maria de Fatima. FERREIRA, Jussara S.A.B.N., O papel do ~ ~ t a d ~  no 
desenvolvimento económico sustenffivel: reflexões sobre a tributação ambiental como um 
instrumento de políticas públicas. In TORRES, Heleno Taveira íorg.) Direito ~ ~ i b ~ ~ ~ i ~  
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finalidade é adequar a propriedade individual A nova imagem da 
realidade urbana6'. 

O art. 182 e respectivos parágrafos. da CF-88, estipulam as normas básicas 

sobre a política urbana. A preocupa~ão constit~cional Com a disciplina da vida das 

cidades e a função social da propriedade urbana tem origem nos sérios problemas 

enfrentados principalmente pelas grandes metrópoles, como: (1) o assustador 

crescimento popuiacional na área urbana (conseqüente a industrialização); (2) a 

distribuição da população nas cidades de forma totalmente desordenada; (3) a 

formação de periferias urbanas ocupadas Por Pessoas de baixa renda e em 

precárias condições habitacionais; e (4) a crescente atividade especulativa no 

campo imob i~ iá r io .~~  

O parhgrafo l0 do referido artigo volta-se Para 0 Poder Legislativo Municipal 

dispondo que este elabore o "piano diretor", OU seja, uma lei traçando os rumos da 

politica de "desenvolvimento e expansão urbana". Para Helita Barreira Custódio, o 

Plano diretor 6 

( , , , I  um complexo de normas gerais e de diretrizes técnicas para o 
desenvolvimento global do território do município, em todos os 
aspectos fisicos. sociais. econômicos, ambientais (naturais e 
culturais) e administrativos ... compreendendo planos urbaniçticos- 
construtivos gerais e especiais ajusthveis a todas as camadas 

sem exceçáo, independe~temente de populaçao de baixa, 
m&jia (baixa ou aita) e alta renda. 

0 parágrafo Z0 de que trata 0 art. 182 estipula que a Propriedade urbana 

estará cumprindo a funçáo social quando seguir 0s mandamentos Contidos no plano 

diretor. Temos entao, que essa norma constitucional tem eficácia limitada, já que 

depende de atas posteriores e providências ulteriores para sua aplicação. Ou, em 

outras palavras tem eficácia relativa quando se considera as normas constitucionais 

de eficácia 

62 REALE, Miguel, Taoria e 
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63 LIRA Ricardo Pereira, Elementos de direito urbanlspco. 1997, P. 157-158. 
64 cUS~6DI0 Helita B ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ,  Diretrizes gerais da politJCa, de desenvolvimento urbano. Projeto 
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A limitaçáo que se verifica no ait. 182 é o plano diretor, sem o qual na0 Se 

pode definir a função social da propriedade urbana. Temos, então, que a 

Constituição de 1988 vincula a propriedade urbana à função social (art. 50, incisos 

XXII e XXIII, e art. 182), mas deixa aos municipios a tarefa de defini-la. 

Na inexistência de um plano diretor, não é possivel desapropriar com base no 

descumprimento da função social da propriedade urbana, sob pena de incidir em 

arbitrariedade e inconstitucionalidade. 

A redação do g 3 O  do art. 182 determina que a desapropriação de imóveis 

urbanos implica indenização em dinheiro, al6m de ser prévia e justa, o que tambem 

está previsto no art. sO, inciso XXIV. Essas exigências visam diferenciar a 

desapropriação de imóveis urbanos daqueles que Se destinam à reforma agrária 

(que pode ser executada, com justa e prévia indenização em títulos da divida 

publica).66 

N ~ O  há, porém, menção as desapropriaç6es por necessidade ou utilidade 

pública e interesse social, ou pelo não-atendimento a função Social da propriedade 

urbana, o que gera discenso em Sua interpretação. 

O § 40 do mesmo artigo, que trata de regras gerais do plano diretor, tem sua 

prática atrelada à providências como: a) edição de lei municipal especifica, 

autorizando o municipio a cobrar do proprietário O adequado aproveitamento do 

imbvel. b) existência de plano diretor Com definição da função Social e especificando 

a área que estana sujeita e esse dispositivo constitucional; c) todo O já mencionado 

dentro dos parametros fixados por lei federal. Sem O Cumprimento dessas 
providencias, não há aplicabjlidade do texto constitucional - uma ratificaçao da 

incompletude das normas constitucionais, que dependem de regulamentação 

posterior 

A inten~áo do legislador foi impedir 0 uso da Propriedade urbana para fim 

meramente especulativo pelo proprietário de Solo urbano não edificado, Subutilizado 

- - 
66 
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ou não utilizado.67 Os proprietários de áreas urbanas previamente estabelecidas no 

plano diretor que náo atingirem o adequado aproveitamento de seus bens estão 

sujeitos a penalidades sucessivas, como a ~ ~ P O S ~ Ç ~ O  do parcelamento ou 

edificaçbes compuls6rias (quando se trata de solo não edificado), instituição de 

imposto sobre a propriedade predial e territoriai progressivo (respeitados os 

princípios constitucionais tributários). e desapropriação, mediante pagamento de 

títulos da dívida pública. 

O artigo 156, $ l0 da CF de 1988 prevê que "O imposto previsto no inciso I 

(IPTU) poderá ser progressivo, nos lermos da lei municipal, de forma a assegurar o 

cumprimento da função social da propriedade". A Progressividade, no entanto, 

poderá ser ineficaz, já que a cobrança de valor exceSsiv0 conflita com a vedação 

constitucional de utilização de tributo Com efeitos de ConfiSco, nos termos do ar(, 

150, inciso IV, da CF 1988. 

A Carta Maior não faz menção direta 3 desapropriaçao como forma de 

sanção, quando do não atendimento da funçáo social da Propriedade urbana, mas e 
possível depreender essa possibilidade tanto do caput do art. 182, que vincula a 

atividade desenvolvimentista do Poder Público municipal às funçdes sociais da 

cidade, quanto da natureza do $ 4' do mesmo artigo, que sugere a idéia de bem- 

estar social quando obriga o individuo quanto ao modo de usar a propriedade. 

E~~~~ normas constitucionais, como Se disse alhures, dependem do 

município e de seu plano diretor, onde Se configuram 0s requisitos básicos e 

precisos da função social da propriedade urbana. Inexistindo regulamentaçao, as 

regras contidas nos parágrafos 2' e 4' do art. 182 da CF-88 não admitem 

aplicabilidade o que configuraria arbitrio e abuso do poder, a0 inv6s da proteção ao 

interesse geral pretendida na discriminação da funçáo social da propriedade, 

Ressalte-se se pode buscar o bem geral e manter. simultaneamente, 0s 

cidadãos na incerteza da interpretaçáo da expressão "adequado aproveitamento" da 

propriedade urbana, Essa situaçáo enselaria a possibilidade de O Poder Público criar 

67 CENEVIVA Walter, Direito 
Brasileiro. Sao Paulo: Saraiva. 1991, p. 283. 



imposições repentinas, o que fere tanto o direito à propriedade quanto os direitos g 

liberdade e a segurança, direitos individuais contidos no capuf do art. 5 O  da tX-88. 

O município de São Paul0 p0ssui legisla~ão esparsa que regulamenta 0s 

casos de propriedades urbanas com favelas ou núcleos habitacionais nelas 

estabelecidos, disciplinando a situaçao do propriethrio e dos moradores. A Lei no 

10.209!86 prevê que o propriet8ri0 pode requerer a transferência da populaça0 

residente em seu terreno para outro lugar, desde que assuma a obrigaçao de doar 

ao Poder público aquilo que a referida lei chama de 'habitações de interesse socialu, 

e que estas beneficiem a totalidade da referida populaçao. A transfer&ncia da 

população da favela ou do núcleo habitacional é da responsabilidade do Poder 

Executivo municipal (arts. I', zO, 3' e 7'). 

O que se depreende dessa lei é que terrenos ocupados por favelas ou 

núcleos habitacionais podem causar a perda da propriedade pelo não atendimento à 

função social, sem a necessidade de indenização pelo Estado e mesmo 

havendo plano diretor dispondo sobre as condiçdes de USO do solo urbano. Para 

escapar à perda e requerer a devoluçáo da Brea, 0s proprietários se comprometem 

com o custeio de habitações populares para a remoção dos moradores da favela ou 

núcleo habitacional. 

2.2. Regra matriz de inciddncia tributária 

O sistema conçtitucional brasileiro contempla 0 principio da legalidade como 

direito fundamental, garantidor da melhor defesa dos direitos individuais, sociais, 

coletivos e difu.s.0~ de nossa sociedade. 

inciso 11  da Constituição Federal, nos revela este soberano O artigo 5 , 

principio. 

5 0  ~ ~ d ~ s  são iguais perante a lei. sem distinçao de qualquer 
natureza, garantindo-se W S  brasileiros e üOS estrangeiros residentes 

pais a inviOlabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
e à propriedade, nos termos seguintes: 

11 ningusm ser& obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senáo em virtude de lei; 



Assim, qualquer exigência estatal PreSSuPòe a existência de lei que a suporte. 

Na0 é diferente no campo tributário, sendo certo que qualquer exigência 

tributdria por parte do Estado deve estar fundada na existência de lei a ela relatiiva. 

Apenas a norma esculpida no referido artigo 5' jB bastaria para justificar a 

necessidade de lei para exigência tributária. Na0 obstante, O constituinte incluiu o 

princípio da legalidade tributária, demonstrada no artigo 150, inciso I, da CF-88, 

como forma mais evidente de Se garantir 0s principios fundamentais da sociedade, 

Art. 150. Sem prejuízo de Outras garantias asseguradas ao 
contribuinte. é vedado Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

Desta forma, necessita-se de norma tributária específica para a exigência de 

qualquer tributo. 

Para o nascimento da obrigaç2o tributária principal, é necessária a ocorrência 

em concreto da hipótese de incidência definida em lei. 

Incidência 6 o fenômeno da linguagem do direito Positi~0 projetando-se sobre 

o campo das condutas intersubjetivas. A incidência tributária é automática e 

infalível, como preceitua Alfredo A. ~ecker'', sendo a realizaçao em concreto da 

hipótese prevista na norma da regra-matriz de incidencia e que, em ocorrendo, faz 

nascer a obrigaçao tributária. 

A regra-matriz de incidência tributaria 6 a norma tributária em sentido estrito 

que marca o núcleo do tributo, ou seja, essa norma traz OS elementos indispensáveis 

para a incidência do tributo e apresenta cinco critkrios: critérios material, espacial e 

temporal que compaem o elemento descritor (hipótese) da norma juridica tributária, 

e critérios pessoal e que formam 0 elemento Prescrito1 (consequência) 

da norma. Será nula qualquer P retens20 tributaria que nao apresente qualquer dos 
elementos da regra-matriz de incidência tributária. 
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Assim, só haverá incidência tributária quando ocorrer a subsunção do fato 

juridico tributário à norma da hipótese tributária em sua plenitude. 

Para a incidência tributária relativa ao IPTU, com0 não poderia ser diferente 

por todo o exposto atb aqui, mister a ocorrência em concreto das definiç6es 

encontradas em sua regra-matriz de incidência tributária, como apresentada a 

seguir. 

2.3. A regra matriz de incidhncia tributaria do IPTU 

A competência para instituir 0 imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana (IpTU) pertence aos municípios, conforme o artigo 156 da Const i tu i~a~ 

Federal. Isto representa dizer que serão 0s municípios, e Somente eles, que poderão 

instituir a regra-matriz de incidência tributaria relativa a0 IPTU. 

Art. I 56. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
I - predial e territorial urbana; 

Como já mencionado, a regra matriz de incidência tributária possui cinco 

crit&j-ioç: critério espacial, temporal, pessoal e quantitativo, descritos a 

seguir. 

Critério material. Apresenta de maneira intrínseca em Seu niicleo um verbo e 

seu complemento. O critério material de qualquer espécie tributária consiste no fato 

descrito na sua respectiva hipótese de incidencia, abstratamente isolado das 

Coordenadas de tempo e de espaço. 

NO caso do IPTU, este núcleo equivale a "ser proprietário", como se 

depreende da leitura do inciso I, do artigo 156 da CF-88, acima transcrito. A 

propriedade, desta forma, está ligada ao critério material. 

Mas o que vem a ser propriedade? 



A Constituiçáo Federal, apesar de largamente utilizar esse termo, na0 tratou 

de defini-lo. Por náo ser objeto principal deste estudo, não será aprofundada esta 

discussão, restando apenas aproveitar a definição utilizada pacificamente em 

relação ao IPTU, extraída da legislaçao e doutrina tributária. 

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 32, define o fato gerador 

(hipótese de incidencia) do IPTU Com0 a propriedade, dominio útil e posse de bem 

imóvel. 

Art. 32lCTN. 0 imposto, de comPet&ncia dos Municipios, sobre a 
propriedade predial e territoria1 urbana tem como fato gerador a 
propriedade, o dominio útil ou a Posse de bem imbvel por natureza 
ou por acessáo fisica, como definido na lei civil, localizado na zona 
urbana do Municipio. 

Como se percebe, deve-se utilizar O termo "propriedade" de maneira mais 

ampla, incluindo o domínio útil e a Posse. Em rela~á0 à posse, esta deve ser 

Utilizada apenas quando exercida com animus dominfQ. 

O aue também entendem os tribunais: 
Acbrdáo: 
Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIçA 
Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL - 863396 
Processo: 200601439162 UF: DF 6rgao Julgador: PRIMEIRA TURMA 
Data da decisao: 27/02/2007 Documento: STJ000739506 

Ementa: 
TRIBUTARIO. IPTU. CONTRIBUINTE POSSUIOOR. ARTS. 32 E 34 DO CTN. CONTRATO DE 
CESSÃO DE USO ÇUSPENÇO POR FORÇA DE LIMINAR PROFERIDA EM SEDE DE AÇAO CIVIL 
PUBLICA, INOCORRENCIA DA HIP~TESE DE INCIDÉNCIADAEXAçAO. 
1 .  OS impostos caracterizam-se pela compulsoriedade que encerram, 
sem a necessidade da compmvaçao de contraprestaçao esqeclfica. Em consequencia, tratando-se 
de IPTu, o seu fato gerador, a luz do art. 32 do CTN, e a ProPrledade, O dominio titil ou a posse, 
2. A posse no exercicio, pleno ou nao, de algum dos poderes inerentes ao dominio ou 
propriedade, nos termos do ad. 1.196, do Código Civil de *Oo2' 
3. A posse como fato gerador do IPTU, deve exteriorizar a Propriedade, a visibilidade do domfnio, o 
animus domin;. 
4 .  "0 preceito do CTN que versa a sujeiçao passiva,do!PTU na0 inova a Constituição, "criando por 
sua contaw um imposto sobre a posse e o domlnlo utll. Nao. qualquer posse que deseja ver 
tributada, ~a~ 6 a posse direta do locatário, do comodatár~o, do arrendatario de terreno, do 
administrador de bem de terceiro, do usuario ou habitado' ("$0 e habitação) OU do possuidor 
clandestino ou precário (posse nova etc.). A Posse !revista no código Tributário como tributável e a 
de pessoa que já 6 ou pode ser proprietária da, COlsa Corolárlo,deçse entendimento é ter por inválida 
a eleição dos meros detentores de terras públicas como contrlbuin!es do imPOSt0." (Aires Barrete in 
Curso de ~ i ~ ~ i t ~  ~ ~ i b ~ t á ~ i ~ ,  coordenador IVes Gandra da Silva MadIns, 8' Ediçao - Imposto Predial e 
Territoriai Urbano, p. 7361737). 
5. A exegese legal prioriza o conhecido e 0 designa como responsável pelo tributo, haja 

" gerador de obrigaçãio pmpter rem. vista que este e uma espécie de "imposto real : . 
6. O S ~ F ,  secundando a tese acima, decidiu que 0 IqTU !."inequivocamente um imposto real, 
porquanto ele tem como fato gerador a propriedade. dominio util ou a Posse de imbvel iocalizado na 



Além disso, deve-se observar que 0 IPTU traz dois impostos esculpidos em 
um só, uma vez que temos o imposto predial urbano e o imposto territoriai urbano. 

AS legislações municipais despendem, por muitas vezes, tratamentos 

diferentes a esses impostos, como 6 o caso da legislação paulistana, em sua 

Consolidaçáo Tributária Municipal n. 48.407107. 

Imposto Predial 

Art. Ia Constitui fato gerador do Imposto Predial a propriedade, o 

domínio util ou a posse de bem imóvel construido, iocalizado na zona 

urbana do Municipio. 

~ f i .  4 . O  Para os efeitos deste imposto. considera-se Construido todo 

imóvel no qual exista edificaçao que Possa servir para ou 
para o exercicio de quaisquer atividades. 

Imposto Territorial 

~ f l .  33. Constitui fato gerador do Imposto Territorial Urbano a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel na0 

localizado na zona urbana do Municipio, a que se 

referem oç artigos Z0 e 3' desta Consolidaçáo. 

zona urbana do munic[pio, sem levar em consideraflo a Pessoa do propnetairio, do titular do domlnio 
útil ou do possuidor" (RE 204.827-5, de 12.12.1996). 
7. Consequentemente, enquanto nao desconstituído 0 domfnio. 0 proprietário tem a obrigaçso ex 
iege, muito embora á luz do princípio do enriquecimento sem causa. possa reaver o que pagou, 
acaso declarada, com efeito ex tunc, a perda da propriedade e 0 reconhecimento da posse continua 
de outrem. que a capacidade contributiva 6 ex lege e na0 econbmica. no sentido de que haja 
correlaçao entre quem paga e quem aufere beneficias ian. 126, 11, do CTN). 
8. Consoante em doutrina abalizada, "interessa, do %"%'o jurídico-tributário, apenas quem 
integra o vinculo obrigacional. O grau de relacionamento econdmico da Pessoa escolhida pelo 
legislador, com a ocorr&ncia que faz brotar O liame fiscal, &alguma coisa que escapa da do 
Direito, "0 campo da indagaçao da Economia ou da Clkncia das Finançasm (Paulo de 
Barros curso de Direito Tributário, 8' edi@o, Ed. saraiva, 1996, P. 209). 
9. Hipótese em que a controv&rsia a ser dirimida nos Presentes autos 
cinge-se em definir se no caso de contrato de concessão de direito real de uso o seu beneficiario 
reçponsavel pelo recolhimento do IPTU relativo ao imóvel obleto da cessá0 de uso muito embora nao 
tenha exercido a posse sobre o mesmo porquanto O contrato fora suspenso por força de liminar em 
a@0 civil pública. 
10. casu o aresto a concluiu que a empresa recoyda foi obstada de exercer a posse sobre o 
imóvel objeio de contrato de cessao de uso por força de Ih-~inar que Proibiu a construção em referida 
area. c~~~~~~~~~~~~~~~ em ,,ao tendo exercido a posse ,sob. 0 imóvel assentou-se inocorrente a 
hipótese de incidencb da exaçao ~uestionada, haja vista que o fato gerador do IPTU 
conçiste na propriedade, o dominio útil ou a posse de bem imóvel. 
11 ,  A revisitaçao destas circunstancias fáticas esbarlam no verbete eclipsado Pela Sumula ~ISTJ. 
12. Recurso Especial do Distrito Federal naO 



Art. 34. Para OS efeitos deste imposto, consideram-se não 
construidos os terrenos: 
I - em que nao existir edificaçáo como definida no artigo 4.0; 
11 - em que houver obra paralisada ou em andamento, edificaçkç 
condenadas ou em ruinas, ou conStruçbS de natureza temporária; 
111 - cuja área exceder de 3 (três) vezes a ocupada pelas edificaçdes 
quando situado na ia subdivisáo da zona urbana; 5 (cinco) vezes 
quando na 2.' e 10 (dez) vezes, quando além do perimetro desta 
última: 
IV - ocupados por construÇ40 de qualquer espbcie, inadequada à 
Sua situação, dimensdes, destino ou utilidade. 

De qualquer maneira, seja imposto predial ou imposto territoriai, o critério 

material de ambos consiste em ser proprietário, incluindo o dominio útil e a posse 

exercida como se proprietário fosse. 

Concluindo, o critério material do IPTU 6 aquele em que se detem a 

propriedade, domínio Útil ou a posse de bem imóvel. 

CritBrio terntorial ou espacial. a indicação de circunstâncias de lugar 

Contidas explícita ou implicitamente na hipbtese de incidência em que o fato 

imponível tributário deve ocorrer, fazendo irradiar 0s efeitos que lhe são próprios. 

O criterio territoriai do IPTU 6 a zona urbana dos municipios, como se 

depreende diretamente do mandamento constitucional do inciso I do artigo 156. 

~ r t .  156. Compete aos Municipios instituir impostos sobre: 
i - propriedade predial e territoriai urbana; 

Apenas a título de observação. as propriedades que não estiverem em zona 

Urbana serão tributadas pelo imposto territoriai urbano, de COmpet&ncia da União. 

Pode-se concluir, portanto, em relação ao critério territorial do ITR, que a 
competência da União é residual, uma vez que a definiçáo deste critério para ITR é 

exatamente a área nao compreendida pelo IPTU. 

Mas novamente temos a indagaçao: Qual a definição de zona urbana? 



Tal qual o termo propriedade, a definição de zona urbana também não se 

encerra de maneira unãnime. 

Celso Fiorillo inova no entendimento de tal critério, quando questiona: 

... como delimitar a chamada zona urbana para fins de constata~ao 
do aspecto espacial da hipótese de incidbncia do imposto predial? 

Entendemos que esse critério. a Partir da edição do Estatuto da 
Cidade e por expressa diretriz constitucional nesse sentido, deverá 
ser dado pelo plano diretor de cada cidade. 

Resumindo: o critério espacial do Imposto Predial e Territoria/ e 
Urbano, por diretriz constitucional, a partir da ediçáo do Estatuto da 
Cidade, passa a ser definido Pelos crlerios adotados no plano direior 
de cada cidade, atendidas as Caracteristicas e as particularidades de 
cada uma delas. Não se utilizará, dessa forma, o critério geral trazido 
com pelo Código Tributário Nacional, que se mostra Superado em 
face dos dispositivOS constitucionais. 

pode o plano diretor, ao estabelecer, dentro de sua zona de 
competência territorial, as áreas urbanas de determinada cidade 
buscar o critério da presença de certo número de equipamentos a 
de prantir a diferenciaçáo entre a zona urbana e zona rural, mas 
esses equipamentos dever30 ser aqueles trazidos pelo Estatuto da 
Cidade, e n& os estipulados no Cddigo Tributário na cio na^.^^ 

O entendimento do autor nos parece correto e mais adequado à realidade de 

nossa sociedade atual. 

0 Código Tributário Nacional data de 1966, 4Poca em que a dinamita 

brasileira era muito diferente da atual, principalmente na OcuPaÇao populacional nas 

Cidades, cada vez mais o homem do Campo migrou Para os centros urbanos, 
tornando as cidades complexos sociais. 

portanto respeitando a autonomia municipal, onde cada município reconhece 

as peculiaridades de localidade, a Zona urbana seria melhor definida dentro do 

respectivo plano diretor de cada município. 

Pode-se, ainda, enriquecer a P resente discussão, porém Sem o intuito de 

apresentar uma outra ótica, em que na0 se 
solucionar tal questão, ao c0ntrAri0, 
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utilizaria a zona urbana como crit6rio definidor do aspecto territorial da regra-matnz 

de incidência tributária do IPTU, mas a destinação do imóvel, como se deu em 

jurisprudência extraída da 2a Càmara Civel do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, no processo n. 70019421650~'. 

A doutrina e os Tribunais já chegaram a um definitivo consenso relativamente 

ao critério a ser adotado para a tributaçgo (Se ITR, da competência federal, ou se 

IPTU, da compet&ncia municipal), quando 0 imóvel Puder, em tese e pelas 

aparências, ser enquadrado ora na categoria .'rural", Ora na categoria "urbana": é o 

da sua desfjnação (USO), e não o da sua localização (urbana). 

Partiram da idéia de que - Se O Campo não anda bem, a cidade vai ma/ -, 

porque, afinal, o citadino depende Sempre da produçao rural  hári ria), para a sua 

s~brevivência.'~ 

" Processo 700qg42q650. DIREITO TRIBUTARIO. ITR E IPTU I M ~ V E L  LOCALIZADO EM AREA 
URBANA, COM DESTINAÇAO RURAL: INCIDÊNCIA DO ITR. E NAO DO IPTU. INCLUSAO DO 
IMÓVEL NO CADASTRO MUNICIPAL, PARA FINS DE IPTU: DEVE SER PRECEDIDA DE 
c 0 M u ~ i c ~ ç Ã o  AO ~ROPRIETARIO, PARA FINS DE EVENTUAL IMPUGNAÇAO. 
1. Relevante, para a definiçao da incidencia do ITR, (Imposto Territoria1 Rural) e do IPTU (Imposto 
Predial e ~ ~ ~ ~ i t ~ ~ , ~ l  Urbano), é a destinago econdmica do,imóvei trlbutável. e na0 a sua locaiizaçao 
(rural ou urbana), O a*, 32 do CTN nao mais prevalece à vista dos arts. 15 e 16, do DL no 57/66, não 

O 5 868/72, declarada inwnstitucional pelo STF e suspensa sua vig.$ncia pela revogado pela Lei n . 
Resoluflo 313/83 do Senado Federal. Assim, pode 0 Municipio instituir o IPTU sobre os bens 
im6veis localizados & sua zona urbana, definida em lei municipal: qualquer que seja o seu uso e 
destinaçâo ressalvados, contudo, os utilizados em exploraçao extlativa vegetal. agrlcola, pecuária ou 
agro-indusinal, que se ao ITR, da com~et&ncla federal. 

2. Ademais, cabe ao Municfpio comunicar ao proprietàrio. enseiando a ampla possibilidade de 
impugnaçao de sua - o que nao ocorreu na hipótese dos autos -, que seu irndvel rural foi 
incluido no cadastro fiscal para efeitos do IPTU em r a s o  d e  sua wnsideraçao como urbano, e na0 
ao seu no sentido de que este informe que o seu 1m6vel esta sujeito ao ITR. 

DECIsÁo: RECURSO DESPROVIDO. uNANIME. 
V O T O S  
DES. ROQUE JOAQUIM VOLKWEI~S (RELATOR) 

~ l ~ ~ i d ~ t i ~ ~ ,  nesse particular, a seguinte ementa, lançada em acórdao do T o  Gmpo Civei do TJERS 
(Embargos Infringentes n 70001213685, de 06/10/2000, TJERS. Rel. Des. ARNO WERLANG): 

"ITR e Crit6rio distintivo entre área urbana e ?rea rural. Relevancia da destinaçao econdmica 

da área tributável, 
Relevante para distinguir a ,incld&ncia dotributo, ITR ou IPTU, nao apenas a 

local,zaçao do 
mas a destina@o eco"mica da ares tr~butável. O a*. 32 do CTN deve ser 

interpretado com as aiteraçóes introduzidas nos afis. 15 e 16, do no 57'66, na0 revogado pela Lei 
na 5,868172 porque declarada inconstitucional pelo STF e susPen=a sua vigencia pela Resolu~ao no 

odem arrecadar I~pOstOs de sua compet@ncia dos 
313183, do 'Senado Federal. 2. OS Municipios , . 
imbveis: a) situados em suas zonas urbanas, definidas em, lei municipal. qualquer que seja a sua 

xploraçao extrativa vegetal, agricola, pecuària ou agro- 
destina~ao, ressalvados os utilizados em e que seja a sua área, desde que utilizados 
industrial; b) situados fora de Zona trbana3 
exclusivamente como sitios de recreio . 



Assim, não mais se aplica, a vista do art. 15 do Decreto-Lei no 57/66 

("Estatuto da Terra'), que determina a destinação do imóvel para fins rurais como 

elemento definidor da incidência do ITR, o ari. 32 do Código Tributario (Lei no 

5.172/66), que tem na localização do imóvel o elemento definidor. É que, antes 

mesmo de entrar em vigor o Código Tributário, em 1°/0111967, foi editado o 'Estatuto 

da Terra" (DL no 57166) que, èm seu art. 15 assim estabeleceu (ver, a propósito, a 

Revista dos Tribunais no 65811 05): 

'o disposto no art. 32 da Lei no 5.172. de 25/20/1966, nâo abrange o 
imdvel que, comprovadamente, seja utilizado em exploraçâo 
extrativa vegetal, agrlcola, pecuniaria ou agro-industrial, incidindo 
assim, sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo 
cobrados". 

Como bem salientou o eminente Des. GENARO JOSE BARONI BORGES, do 

mesmo 1' Grupo, como Redator designado para a lavratura de acbrdao em outro 

feito de matéria idêntica, do qual foi relatora a Eminente Desa. LISELENA SCHIFINO 

ROBLES RIBEIRO (Embargos Infringentes no 598543130, Io Grupo, TJERS): 

Já em dezembro de 1972 foi editada a Lei nD 5.868, que pretendeu 
estabelecer critdrio para a caracterizaç80 do imbvel como urbano ou 
rural, ... O STF, no entanto, em composi@o plena, declarou a 
inconstitucionalidade do art. 6' e seu parágrafo único, da Lei 5868, 
porque, "não sendo lei complementar, não poderia ter estabelecido 
critério, para fins tributarios, de caracterização de imóvel rural ou 
urbano, diverso do fixado nos arts. 29 e 32 do CTN" (RE 93.850lMG). 

Como se depreende do julgado, o critério para definiçao do critério territorial 

do IPTU seria destinação do bem imóvel, independente de sua localização. 

Com a devida "vênia" a todas considerações at8 aqui demonstradas, sugere- 

se de modo diverso, aceitar a zona urbana como critério territorial da regra-matriz de 

incidência tributária do IPTU, apenas por aceitar o critério da definição legal do 

Cbdigo Tributário Nacional. 

Ocorre, porem, que como observamos acima, a definiçao de zona urbana do 

município implica a definiçao do critério espacial do IPTU, e por conseqüência, no 
critério espacial do ITR. tributo da União. 



Esta situação nos levaria imediatamente a um conflito de competências entre 

União e Municipios. 

Assim, a norma definidora da zona urbana, e conseqüentemente do critkrio 

espacial do IPTU e também do ITR, necessita estar fundamentada em lei 

complementar, como orienta o inciso I do artigo 146 da Constituição Federal. 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 
I - dispor sobre conflitos de competência, em matbria tributaria, entre 
a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios; 

Esta necessária lei complementar é o CTN que, em seu artigo 32, delimitou a 

questáo, tratando de definir a zona urbana, e os equipamentos necessários para sua 

limitação: 

Art. 32. O imposto. de competência dos Municipios. 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 acessáo fisica, como definido na lei civil, localizado na zona 
urbana do Municipio. 
5 Ia Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a 
definida em lei municipal; observado O requisito rninimo da existbncia 
de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos 
seguintes, construidos ou mantidos pelo Poder Público: 
I - meio-fio ou calçamento, com canalizaçilo de águas pluviais; 
II - abastecimento de água; 
111 - sistema de esgotos sanitários; 
IV - rede de iluminaçáo pública, com ou sem posteamento para 

distribuiçáo domiciliar; 
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 
(três) quilômetros do imóvel considerado. 
5 2 O  A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, 
ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos 
6rgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao 
comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos 
termos do parágrafo anterior. 

Naturalmente, como já mencionado, os equipamentos utilizados como 

critérios definidores de zona urbana já não Se mostram tão eficazes para definir zona 

urbana para fins tributários, por carecerem de melhor atualizaçao, mas é o 

regramento que ainda permanece. 



Desta forma, enquanto não houver nova lei complementar que atualize e 

estabeleça novos criterios para definição de zona urbana, por força constitucional, 

deve-se continuar utilizando os parâmetros descritos no Código Tributário Nacional. 

Assim, entende-se que a definição de zona urbana como critério territorial do 

Imposto Predial e Territorial Urbano é a estabelecida no Código Tributário Nacional. 

Deve-se ponderar, contudo, que este trabalho não tem a intençáo de maiores 

reflexões sobre este tema, o que, decerto, requer uma investigação muito mais 

aprofundada, como se depreende da riqueza das demonstrações divergentes entre 

doutrinas e jurisprudências. 

Critério temporal. Tem a finalidade de demarcar o momento em que deve 

ser reputado consumado o fato gerador, ou mais precisamente, o momento da 

ocorrência da hipótese de incidência. 

O critério temporal do IPTU, diferentemente dos dois aspectos anteriormente 

estudados, nao apresenta ordenamento direto, seja pela Constituição Federal OU 

pelo Código Tributário Nacional, o que nos remete à conclusão de que o legislador, 

dotado da competência tributária do IPTU, é quem determina o momento da 

incidência tributaria. 

O legislador tributário, então, tem a liberdade para a definição do momento da 

ocorrência da hip6tese de incidência. podendo ser anual, semestral, mensal. ou de 

qualquer outra forma. 

Tem-se observado, Pelas legislações tributárias municipais, uma harmonia 

pela escolha do primeiro dia de janeiro de cada exercicio como a data de ocorrência 

do fato gerador (hipótese de incidência). 

Critério pessoal. Apresenta dois pólos: 0 ativo, que adquire o direito a 

receber O objeto, e o passivo, que adquire a obrigação de prestar aquele ob~eto. 



O CTN definiu sujeito ativo como a pessoa jurídica de direito público. titular da 

competência para exigir o seu cumprimento. 

Art. 119. Sujeito ativo da obrigaç8o 6 a pessoa jurldica de direito 
público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. 

No caso do IPTU, esta compet&ncia pertence ao mesmo ente que possui a 

competência legislativa, que no caso 6 o municlpio. 

Portanto, o sujeito ativo no IPTU é o município, sendo que no Distrito Federal 

esta competência compete a ele próprio. 

Art. 147. Competem A Unit4o. em Territbrio Federal, os impostos 
estaduais e, se o Território nt4o for dividido em Municípios, 
cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem 
os impostos municipais. 

O sujeito passivo do IPTU 6 0 propriet8rio do im6vel, o titular do seu domínio 

útil ou o detentor da posse, todos relacionados ao critério material deste tributo, tal 

como definido pelo pr6prio Código Tributário Nacional. 

Art. 34. Contribuinte do imposto 6 o proprietário do imóvel, o titular do 
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer titulo. 

CritBrio quantitativo. Define o quantum da relaçao, que é o resultado do 

binômio base de cálculo e aliquota. Nao apenas apresenta a função de critério 

quantitativo para a base de cálculo, mas também auxilia o intérprete da norma a 

encontrar na base de cálculo índice sólido para identificar o verdadeiro critério 

material da hipótese de incidência tributária, e, por conseqüência, caracterizar de 

forma correta a classificação do tributo, seja em imposto, taxa ou contribuição. 

Esta correlação é por demais importante, vez que é cediço o legislador 

cometer impropriedades na definiçao e descrição dos tributos, confundindo taxa com 

imposto, ou contribuição com imposto, implicando em imperfeiçóes normativas 

tributárias, desamparando a ordem econômica e social. 



Nesse diapasão, Paulo de Barros Carvalho, tratou do tema, definindo o 

conceito de base de calculo. 

Temos para nós que a base de cálculo é a grandeza instituída na 
conseqüência da regra-matriz tributaria. e que se destina, 
primordialmente, a dimensionar a intensidade do comportamento 
inserto no núcleo do fato jurídico, para que, combinando-se a 
aliquota, seja determinado o valor da prestação pecuniária. 
Paralelamente, tem a virtude de confirmar, infirmar ou afirmar o 
criterio material expresso na composiçao do suposto n~ rma t i vo .~~ '~  

Como se percebe, a base de cálculo não se presta apenas para a 

composição do quantum, ainda que seja Sua principal função, mas também para 

auxiliar na verdadeira identificação do tributo. 

Em relação ao IPTU, temos que a base de cAlculo é o valor venal do imbvel, 

conforme determina o CTN em seu artigo 33. 

Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. 
Parágrafo único. Na deteminaçao da base de cálculo, nao se 
considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente 
ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, 
aformoseamento ou comodidade. 

E o que vem a ser valor venal? 

Valor venal de um bem pode ser definido como o preço daquele bem, à vista, 

em condiçbes normais de mercado. TambBm B a proposta de Aires F. Barrete: "É 

possjvel conceituar valor venal com0 o valor normal que qualquer bem comercial 

73 CARVALHO, paul0 de Barros. Curso de direito tributario. Sao Paulo: Saraiva, 2002, p. 324. 

7,1 Acbrdao: STF - Supremo Tribunal Federal 
Classe: RE - RECURSO EXTRAORDINARIO 
processo: 185050 UF: SP - SAO PAULO 6rgao Julgador: 
Data da decisao: 2810611996 
Relator: ILMAR GALVAO 
EMENTA: Taxas de licença e funcionamento, de prevençao de incèndio e de publicidade. 
Inconstitucionalldade da exaçio, ante a identidade de sua base de ~Alculo (metro quadrado de grea 
ocupada ou construida) wm a utilizada Para a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano - 
IPTU (art 145. 5 20, da constituiçaoi. 
precedente do Tribunal Pleno: ERE 116.683 (RTJ 1311887). 
l5 BARRETO, Aireç F. Imposto predlal terrltorlal urbano - IPTU e Impoeto sobre a ~~~~~~l~~~~ 
de ~ e n s  Imóveis - ITBI. In MARTINS, IveS Gandra (org.). Curso de direito tributário. são Paulo: 

Saraiva, 2008, p. 320. 



A doutrina estrangeira corrobora: "Market value is defined as the amount of 

money or money's wofth for which goods or services may be exchanged within a 

reasonable period of time under conditions on which both parties to the exchange are 

able, willing and reasonable well inf~rmed"'~. 

Portanto, a base de cálculo do IPTU é o próprio valor de mercado do bem 

imóvel. 

O outro componente do critkrio quantitativo da regra-matriz tributária é a 

alíquota. 

As aliquotas podem ser especificas ou ad valorem. sendo que, em relação ao 

IPTU, prevalecem estas. 

Como ensina Aires Barreto, O conceito de alíquota no plano normativo é o 

indicador da proporção a ser tomada da base de cálculo.77 Assim, para se 

determinar o quantum debeatur, aplica-se á base de cálculo a alíquota como função 

multiplicadora. 

O produto da base de cálculo e aliquota equivale, portanto, ao objeto da 

obrigação tributária a ser satisfeita pelo sujeito passivo ao sujeito ativo. 

AS aliquotas do IPTU apresentam particularidade constitucional, com 

permissivo para progressividade, que será abordado em capítulo posterior. 

7Qanual of land tax administration, including valuation o f  urban and rural /and and 
jmprovements United Nations Publication, New York, 1968, p. 18. In BARRETO. Ajres F. imposto 
predial territoria1 urbano - IPTU e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imbveis - 1 ~ ~ 1 ,  
MARTINS, Ives Gandra (org.). Curso de direito tributario, OP. c&. 2008, p. 320. Em traduçao livre 
do autor: "0 valor de mercado 6 definido como a quantia de dinheiro. ou a quantia de dinheiro 
necessária, para que produtos e Serviços Possam ser trocados, dentro de determinado periodo de 
tempo e condiçbes aceitas por ambas as partes, de fnaneira razoável e bem informada." 
77 BARRETO, Aires F. Base de cálculo, aliquota e princípios constitucionais. Sao Paulo: M~~ 
Limonad, 1998, P 58. 



Com essas considerações, pode-se apresentar uma abordagem perfunctória 

sobre os aspectos da regra-matriz de incidencia tributária do IPTU, permitindo um 

conhecimento geral sobre esse tributo. 



3. A PROGRESSIVIDADE DO IPTU 

preliminarmente ao estudo tributário do tema, faz-se necessária uma crítica à 

utilização do termo "progressividade". 

O termo "progressivo", segundo o dicionário Aurélio. quer dizer: que progride, 

ou que encerra progressão. 

Essa palavra, por ser um adjetivo, tem O condáo de modificar um substantivo, 

indicando-lhe qualidade. caráter, modo de ser ou estado. 

Como se vê, a palavra progressivo ou progressividade, isoladamente, náo 

conduz a qualquer entendimento profícuo. 

A semântica demonstra, neste caso, que para se ter uma correta 

interpretação do termo progressividade, imperioso um complemento, uma reiaçao 

que se forma entre duas grandezas. 

A doutrina jurídica, por seu turno, especialmente no campo tributário, ao se 

referir à progressividade na Seara do Critério quantitativo da regra-matriz de 

incidência tributária, comete o improp6ri0 de utilizá-la como um significado em si 

mesma, sem nenhum complemento ou relação expressamente definida, porém, 

implicitamente, a coloca em funçáo de um valor, como se esse fosse sua relaçáo 

natural. 

Ora, pode-se ter a progressividade em função de um valor, aliás, geralmente 

o é, porém outras formas de progressividade também se apresentam, como, por 

exemplo, progressividades em função do tempo, em f~nçá0 do número de filhos, em 

função de espaço ou peso, enfim, em funçáo de algum critério balizador eleito pelo 

legislador, mas sempre em funçao de algo. 

E como se operam estas progressividades? 



A progressividade em função do valor se dá com um aumento da própria 

aiiquota a ser aplicada, à medida que a base de cálculo vai aumentando, ou seja, 

será mais fortemente tributada a base imponivel maior. 

Difere, portanto, da proporcionalidade, pois nesta a aliquota aplicada será 

sempre a mesma, e o tributo aumentará ou diminuirá na mesma proporção do 

incremento ou diminuição de sua base de cálculo. 

Também se poderia apresentar uma progressividade em função de número 

de filhos, onde a aliquota seria aumentada de acordo com o número de filhos do 

casal, ou ainda, progressividade em função do tempo, onde, à medida que o tempo 

vai passando, o objeto tributado teria suas aliquotas maiores. 

Como se vê, a progressividade pode se dar em função de várias maneiras a 

serem definidas pelo legislador. 

Em relação ao IPTU, por insir~çã0 ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l ,  as aliquotas podem variar 

de forma progressiva em relação ao valor do imóvel e tamb6m em função do tempo, 

albm de poderem variar em função da localização e uso do imóvel. 

Art. 1561CF. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
I - propriedade predial e territorial urbana; 
5 l0 Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o 
art. 182. 5 4 O ,  inciso 11, 0 imposto previsto no inciso I poderá: 
I - ser progressivo em razão do valor do imóvel; e (EC 2912000) 
II - ter aliquotas diferentes de acordo com a localiza@o e o uso do 
imóvel. (EC 2912000) 

A questão da progressividade do IPTU em relação ao valor do im6vel e a 

variação de alíquotas de acordo Com a localização e uso do imóvel não 6 pacificada 

pela doutrina. 

De fato, antes da Emenda Constitucional n. 2912000, que incluiu os incisos I e 

1 1  ao artigo 1561CF, transcrito acima, declarou-se a inc~nstitucionalidad~ da 



progressividade do IPTU em função do valor, como se depreende do Recurso 

Extraordinário 1537711MG'~ 

Pois bem, antes da EC 2912000 náo havia a atual autorizaçáo constitucional 

para se estabelecer a progressividade do IPTU em funçao do valor, fato este que 

estaria agora superado, com'a edição da norma autonzadora. 

Mas a discussáo não se encerra de modo táo simples 

A fundamentação do Recurso Extraordinário anteriormente descrito, que 

julgou pela inconstitucionalidade do IPTU progressivo em função do valor dos 

imóveis, nao se deu pela ausência de norma constitucional autorizadora por essa 

modalidade de progressividade, ta l  qual havia na Constituiçao original em relaçao à 

progressividade no tempo, pelo artigo 182lCF. 

O julgador afastou a constitucionalidade da norma em função de se tratar o 

IPTU de um imposto real, o entendimento do STF, relatado pelo Min. Moreira Alves 

no RE.153.771 I MG é a opiniáo que firmou o entendimento que "no sistema 

tributário nacional é o I P T U  inequivocamente um tributo real". o que o tornaria 

incompatível, portanto, com o mandamento do artigo 145lCF, sob o entendimento 

'' RE 153771 / MG - MINAS GERAIS 
RECURSO EXTRAORDINARIO 
Relator(a): Min. MOREIRA ALVES 
Julgamento: 05/09/1997 
6rgão Julgador: Tribunal Pleno 
Publicação: DJ DATA-05-09-1997 PP-41892 EMENT VOL-01881-03 
PP-00496 RTJ VOL-00162-02 PP-00726 
Ementa 
EMENTA: - IPTU. Progressividade. - NO sistema tributário nacional é o IPTU inequivocamente um 
imposto real. - Sob o império da atual Constituiçáo, na0 6 admitida a progressividade fiscal do IPTU, 
quer com base exclusivamente no seu artigo 145, § 1°, porque esse imposto tem cardter real que 6 
incompatível com a progressividade decorrente da capacidade econbmica do contribuinte, quer com 
arrimo na conjugaçao desse dispositivo ~0nSt i t~~ i0na l  (gen8ric0) com o artigo 156, 5 l0 (especifico). . 
A interpretaçao sistemdtica da Constitui@o conduz inequivocamente A conclusao de que o IPTU com 
finalidade extrafiscal a que alude O inciso 11 do 9 4' do artigo 182 e a explicitaçglo especificada, 
inclusive com lirnitaçáo temporal, do IPTU com finalidade extrafiscal aludido no artigo 156, 1, § 10. - 
portanto, 6 inconstitucional qualquer progressividade, em se tratando de IPTU, que na0 atenda 
exclusivamente ao disposto no artigo 156, 5 I', aplicado com as limitaçbes expressamente 
constantes dos 55 2' e 4' do artigo 182, ambos da Constitui~ã0 Federal. Recurso extraordinário 
conhecido e provido, declarando-se inconstitucional 0 sub-item 2.2.3 do setor 11 da Tabela 111 da ~~i 
5.641, de 22.12.89, no municlpio de Belo Horizonte. 
Enunciado Súmula 6681 STF - É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da 
Emenda Constitucional 2912000, aliquotas progressivas para O IPTU, salvo se destinada a assegurar 
o cumprimento da funçao social da propriedade urbana. 





mecanismos mais eficazes para que se alcance a tao almejada 
Justiça Fiscal. 

por isso que, em nosso sistema jurídico, todos os impostos, em 
principio, devem ser progressivos. Por que? Porque é graças à 
progressividade que eles conseguem atender ao principio da 
capacidade contributiva. 

Melhor esclarecendo. as leis que criam in abstracto os impostos 
devem estruturá-10s de tal modo que suas aliquotas variam para 
mais à medida que forem aumentando suas bases de cAlculo. Assim. 
quanto maior a base de cálculo do imposto, tanto maior deverá ser 
sua aliquota. 

Lembramos, de passagem, que a progressividade n%o se confunde 
com a proporcionalidade. Esta atrita com o princípio da capacidade 
contributiva, porque faz com que as pessoas economicamente fracas 
de pessoas economicamente fortes paguem em impostos com as 
mesmas allquotas. É claro que, se a base de c8lculo do imposto a 
ser pago pelo economicamente mais forte for maior do que a base de 
cálculo do imposto a ser pago pelo de economicamente mais fraco, o 
quantum debeatur do primeiro serh maior. Mas isto desatende ao 
princípio da capacidade contributiva, por que ambos esta0 pagando, 
em proporçEio, o mesmo imposto. Nao se está levando em conta a 
capacidade econômica de cada qual. Na tentativa de nos fazermos 
entender melhor, figuremos o seguinte exemplo: se alguém ganha 10 
e paga 1, e outrem ganha 100 e paga 10. ambos estão pagando, 
proporcionalmente, o mesmo tributo (10% da base de càlculo). 
Apenas, o sacrifício econ6mic0 do primeiro é incontendivelmente 
maior. De fato, para quem ganha 10. dispor de 1 encerra muito 
maiores ônus econômicos do que para quem ganha 100 dispor de 
10. O principio da capacidade contributiva s6 será atendido se o 
imposto for progressivo, de tal arte que, por exemplo, quem ganha 
10 pague 1, e quem ganha 100 pague 25. 

A progressividade das aliquotas tributárias, longe de atritar com o 
sistema juridico, é o melhor meio de se afastarem, no campo dos 
impostos, as injustiças tributárias. vedadas pela Carta Magna. Sem 
impostos progressivos na0 há como atingir-se a igualdade tributária. 

E continua o autors' de maneira brilhante desenvolvendo o raciocinio: 

O principio da igualdade exige que a lei, tanto ao ser editada, quanto 
ao ser aplicada: a) náo discrimine os contribuintes que se encontrem 
em situaçao jurídica equivalente; b) discrimine, na medida de suas 
desigualdades, 0s contribuintes que náo se encontrem em situação 
juridica equivalente. 

No caso dos impostos, esses objetivos são alcançados levando-se 
em conta a capacidade contributiva das pessoas (físicas ou 
jurídicas). A lei deve tratar de modo igual os fatos econômicos que 

81 CARRAZZA, Roque Antonio. curso de direito constitucional tributario, 2002, op. cit, p. 77-78 



exprimem igual capacidade contributiva e, por oposição, de modo 
diferençado os que exprimem capacidade contributiva diversa. 
A capacidade contributiva à qual alude a Constituição e que a 
pessoa política é obrigada a levar em conta ao criar, 
legislativarnente, os impostos de sua competencia é objetiva, e náo 
subjetiva. c objetiva porque se refere nao as condiçdes econômicas 
reais de cada contribuinte, individualmente considerado, mas as suas 
manifestaçdes objetivas de riqueza (de um imóvel, possuir um 
automóVel, ser proprietário de jóias ou obras de arte, operar em 
bolsa, praticar operaçdes mercantis, etc.). 
Assim, atenderá ao principio da capacidade contributiva a lei que, ao 
criar o imposto, colocar em sua hipbtese de incidência fatos deste 
tipo. Fatos que Alfredo Augusto Becker, com muita felicidade, 
chamou de fatos-signos presuntivos de riqueza (fatos que, a prior,, 
fazem presumir que quem OS realiza tem riqueza suficiente para ser 
alcançado pelo imposto específico). Com O fato-signo presuntivo de 
riqueza tem-se por incontroversa a existência de capacidade 
contributiva. 
pouco importa se o contribuinte que praticou o fato imponlvel do 
imposto não reune, por razões personallssimas (v.g., está 
desempregado), condiçdes para SupoItar a carga tributária. 
Exemplifiquemos: atualmente, muitos shopping centers, para 
estimular as vendas, esta0 sorteando, entre seus clientes, 
automóveis de alto luxo. Vamos admitir que O contemplado seja um 
jovem de dezoito anos, que ainda não tem economia própria. Acaso 
poderá eximir-se do pagamento do IPVA cabivel, demonstrando que 
não tem capacidade económica? c evidente que não. Ele terá que 
encontrar um meio de pagar O imposto OU sofrerá as conseqüências 
de seu inadimplemento, podendo, até mesmo, perder o velculo. 
Aliás, nos impostos sobre a propriedade (como IPVA, IPTU, ITR, O 

imposto sobre grandes fortunas etc.), a capacidade contributiva 
revela-se com o próprio bem. 
A propósito, em uma conferencia tivemos o ensejo de afirmar: 
"Em relação aos impostos sobre a propriedade (imposto territorial 
rural, imposto predial e territorial urbano, imposto sobre a 
propriedade de veiculos Automotores &c.), a capacidade contributiva 
revela-se com o pr6prio bem, porque a riqueza não advém apenas 
da moeda corrente, mas do patrimônio, como um todo o 
considerado. Se uma pessoa tem, Por exemplo, um apartamento que 
vale um milhão de dólares, ela tem capacidade contributiva, ainda 
que nada mais possua. Apenas, sua capacidade contributiva está 
imobilizada. A qualquer tempo, porbm. esta pessoa poder8 
trançfomar em dinheiro aquele bem de raiz" 

Ora foi exatamente neste sentido que andou O constituinte originário, ao 

descrever a norma contida no artigo 145, Parágrafo primeiro, informando que os 

impostos terao carater pessoal e serao graduados segundo a capacidade econbmica 

do facultado A administraçao tributária, identificar, respeitados os 

direitos e nos termos da lei. o patrimônio, os rendimentos e as atividades 

econômicas do contribuinte. 



Como se percebe, o patrimonio, que compreende todos os bens e direitos do 

contribuinte, e não apenas seu numerário. este parte integrante daquele patrimBni0, 

deve ser levado em consideração para a aplicação da progressividade em função do 

valor, atendendo o principio da capacidade contributiva. 

AIBm disso, o atual aitigo 1561CF, com as modificações implementadas pela 

Emenda Constitucional n. 2912000 autorizam a progressividade em função do valor 

para o IPTU. 

Outra forma de progressividade aplicada ao IPTU é a progressividade em 

função do tempo: 

Art. 1561CF. Compete aos Municipios instituir impostos sobre: 
I - propriedade predial e territorial urbana; 
9 1" Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o 
art. 182, § 4 O ,  inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá: 

Esta progressividade em função do tempo relaciona-se com a Política Urbana 

descrita constitucionalmente, especificamente em seu artigo 182: 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, 
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funçóes 
sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. 
tj i0 - O plano diretor. aprovado pela Camara Municipal, obrigatório 
para cidades com mais de vinte mil habitantes, 6 o instrumento 
básico da politica de desenvolvimento e de expansão urbana. 
tj 2' - A propriedade urbana cumpre sua funçao social quando 
atende as exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor. 
g 3" - As desapropriaçOes de imóveis urbanos serao feitas com 
prévia e justa indenização em dinheiro. 
5 4" - E facultado ao Poder Público municipal. mediante lei 
especifica para brea inclulda no plano diretor, exigir, nos termos da 
lei federal, do propriet8rio do solo urbano não edificado, subutilizado 
ou náo utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob 
pena, sucessivamente, de: 
I - parcelamento ou edificaçao compuls6rios; 
11 - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
progressivo no tempo; 
111 - desapropriaçao com pagamento mediante títulos da divida 
pública de emiss80 previamente aprovada pelo Senado Federal, 
com prazo de resgate de até dez anos. em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenizaçao e os juros 
legais. 



A progressividade tributária em funçao no tempo representa dizer que, a 

medida que uma porca0 de tempo passa (dias, meses, anos, etc.), maior serA a 
aliquota a ser aplicada. 

E como se operaria concretamente o imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana progressivo no tempo? 

Geralmente a legislaçóes municipais determinam que o criterio temporal do 

imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 6 anual. 

Desta forma, o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

progressivo no tempo se daria aumentando, a cada ano que passasse, sua allquota 

ordinária. 

Assim. por exemplo, numa legislaçao municipal que determinasse uma 

aliquota de IPTU igual a 1% estando o imbvel enquadrado numa situaçao de 

progressividade no tempo, poderiamos ter no primeiro ano a aliquota de I%, no 

segundo ano uma aliquota de 2%, no terceiro 3% ou seja. a cada ano a mais, a 

aliquota aumentaria de acordo com que fosse determinado pelo legislador. 

Em capitulo posterior, tratar-se-á especificamente do IPTU progressivo no 

tempo. 

3.1. IPTU progressivo no tempo 

já restou demonstrado que a Propriedade urbana, inserida no contexto do 

meio ambiente artificial, recebe tratamento de bem ambiental, e como tal, çua 

utilização deve privilegiar e respeitar a função social, relacionando e objetivando 

sempre o fim maior da dignidade da pessoa humana. 





Deve-se observar, inicialmente. que apenas os imóveis não edificados, 

subutilizados ou náo utilizados é que está0 sujeitos às determinaçdes contidas nesta 

norma, com as devidas conseqüências dela advindas. 

O parágrafo l0 do artigo 5O, abaixo transcrito, define para os efeitos desta 

norma, que o imóvel subutilizado é aquele cujo aproveitamento seja inferior ao 

minimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente. 

Neste ponto, foi incompleto o legislador, pois entendeu que apenas o termo 

"subutilizado" carecia de definição legal, imaginando que os termos "não edificado" e 

"na0 utilizado" já expressariam seu verdadeiro teor. 

Não B o que pensamos, pois vejamos 

O que representaria o imbvel na0 edificado? Seriam apenas os im6veis que 
na0 apresentassem construção? E como ficariam as construçbes em rulnas? E as 

obras paralisadas? E ainda as COnStrUÇõeS, que embora concluldas com aparente 

sucesso, estejam na verdade condenadas? 

TambBm em relaçao ao imóvel náo utilizado, o que seria? 

A Lei paulistana relativa ao IPTU, definindo o critério material do imposto 

predial e do imposto territoriai, se preocupou Com estes detalhamentos: 

Imposto Predial Urbano 
Art. 1 .'/Decreto 47.006106- Constitui fato gerador do Imposto Predial 
a propriedade. o domlnio útil ou a posse de bem im6vel construido, 
localizado na zona urbana do Município. 
Art. 4.V Decreto 47.006106- Para os efeitos deste imposto, considera- 
se construido todo imbvel no qual exista edificaçao que possa servir 
para habitação ou para o exercício de quaisquer atividades. 

Imposto Territorial Urbano 
Art. 3O.IDecreto 47.006106- Constitui fato gerador do Imposto 
Territorial Urbano a propriedade, O domlnio útil ou a posse de bem 
imóvel nAo construido, localizado na zona urbana do Município, a 
que se referem os artigos 2.' e 3.' desta Consolidaçao. 
Art. 31. /Decreto 47.006106- Para os efeitos deste imposto, 
consideram-se não construidos os terrenos: 
I - em que n8o existir edificaç8o como definida no artigo 4.0; 



II - em que houver obra paralisada ou em andamento, edificaçbes 
condenadas ou em rulnas, ou construçdes de natureza temporária; 
111 - cuja área exceder de 3 (três) vezes a ocupada pelas e d i f i ~ w s  
quando situado na 1.' subdivisáo da zona urbana; 5 (cinco) vezes 
quando na 2 . O  e 10(dez) vezes, quando albm do perímetro desta 
última: 
IV - ocupados por construç8o de qualquer espbcie, inadequada A 
sua situação, dimensóes, destino ou utilidade. 
Parágrafo único. No chlculo do excesso de hrea de que trata o inciso 
III, toma-se por base a do terreno ocupado pela edificaçao principal, 
ediculas e dependências. 

Como se percebe, o legislador ordinário paulistano percebendo a 

necessidade de tais definiçoes, tratou de elaborá-las, para definiçao de seus critkrios 

materiais, justamente o foco para distinguir O que seria Imposto Predial e Imposto 

Territorial. 

Neste Estatuto da Cidade o foco não é a distinçao entre Imposto Predial ou 

Territorial, mas sim a necessidade de se definir quais imóveis estariam 

potencialmente subsumidos A sua aplicaçáo. 

O artigo 5 O  do Estatuto das Cidades remete a Lei municipal apenas a 

definição de imóvel subutilizado. restando silente sobre os imóveis nao utilizados e 

não construidos, que poderá ensejar discussbes futuras, principalmente por definir o 

destinatário cumpridor da norma. 

Art. 5 O .  Lei municipal especifica para área incluida no plano diretor 
poder& determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização 
compuls6rios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para 
implmentação da referida obrigação. 
g l0 Considera-se subutilizado o im6vel: 
I - cujo aproveitamento seja inferior ao minimo definido no plano 
diretor ou em IegislaçAo dele decorrente; 
3 z0 O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal 
para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser 
averbada no cartbrio de registro de imóveis. 
3 3 O  A notificação far-se-á: 
I - por funcionário do 6rgão competente do Poder Público municipal, 
ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a 
quem tenha poderes de gerência geral ou administração; 
11 - por edita1 quando frustrada. Por três vezes, a tentativa de 
notificação na forma prevista pelo inciso I. 
5 40 OS prazos a que se refere O caput não poderão ser inferiores a: 
I - um ano, a partir da notificação. para que seja protocolado O 

projeto no 6rgão municipal competente; 



II - dois anos, a partir da aprovapo do projeto, para iniciar as obras 
do empreendimento. 
§ 5 O  Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, 
a lei municipal especifica a que se refere o caput poderá prever a 
conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado 
compreenda o empreendimento como um todo. 

Devemos registrar que o termo "poderá" deve ser entendido como deverá. 

Entendemos que este mandamento está diretamente ligado com a concretização da 

dignidade da pessoa humana, uma vez que a propriedade tem obrigação de exercer 

a sua função social. Assim, não se trata de prerrogativa opcional do legislador ou até 

do executor da norma. pois sempre o fundamento da dignidade da pessoa humana 

deve estar presente em todas as ações, por exigência constitucional. 

Dessa forma, uma vez editada a referida lei municipal, o proprietário do bem 

que não cumpre sua função social está compelido a fazê-lo, de acordo com o 

referido artigo quinto. 

Insistindo o proprietário no descumprimento da norma, ou seja, nao dotando a 

propriedade de função social, aplicar-se-á, conforme o artigo 7 O  do Estatuto da 

Cidade, o instituto da progressividade no tempo ao Imposto Predial e Territorial 

Urbano. 

O IPTU apresenta em seu aspecto quantitativo, dentro da regra-matriz de 

incidência tributária, o binómio aliquota e base de cálculo, sendo a base de cálculo 

igual ao valor venal da propriedade e a aliquota "ad valoren" aplicada à base de 

cálculo. 

Este instituto da progressividade no tempo representa aplicar aliquotas 

maiores, dentro do aspecto quantitativo, em função do tempo. Especificamente em 

relação ao IPTU, considerando que 0 aspecto temporal desse imposto ocorre 

anualmente, a referida progressividade seria o aumento da aliquota anualmente. 

Trata-se de verdadeiro tributo ambiental, pois, ao controlar a função social da 

propriedade dentro do meio ambiente artificial, realiza a dignidade da pessoa 

humana. 





(caput), sendo que esgotado este prazo, sem que se tenha promovido o 

parcelamento, edificação ou utilização do solo urbano. o IPTU continuará sendo 

lançado pela aliquota máxima obtida, que náo poderá ultrapassar o patamar de 15% 

(parágrafo 1°), até que se cumpram as obrigaçdes determinadas, podendo, 

alternativamente, o Município aplicar a desapropriação do imbvel, seguindo as 

orientações do artigo oitavo da mesma Lei (parágrafo 2"). 

Aqui reside um problema de ordem sistémica constitucional. 

Enquanto não for dada a destinaçao legal ao imbvel, após decorridos cinco 

anos, este ficará subsumido à tributação do IPTU com aliquota que poder8 atingir 

15%, e se o Poder Público municipal não aplicar a desapropriação, a tributaçáo será 

mantida neste nivel máximo. 

Ora, nesta condição, no prazo de aproximadamente dez anos contados do 

inicio da progressividade, o imóvel teria sido tributado em uma quantia total 

equivalente ao seu próprio valor, podendo ainda ultrapassar o valor do bem, 

considerando a continuidade da tributação. 

Isto representaria um verdadeiro confisco tributário do bem, com expressa 

vedação constitucional. o que implicaria. de pronto, num irrefutável vicio de 

inconstitucionalidade da Lei municipal. 

Art. 150lCF. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, B vedado b Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 
IV - utilizar tributo com efeito de confisco: 

N ~ O  é O Estatuto da Cidade, neste Particular, norma inconstitucional, mas sim 

a Lei municipal que vier a aplicar aliquotas PrOgresSivas no tempo com efeito 

confiçcat6rio. Esta seria uma norma de conduta, enquanto aquela de estrutura. 

Voltaremos a este problema no capitulo PRINCIPIO DA VEDAÇAo AO 

CONFISCO. 



Uma outra observação em relação a aplicaçao da progressividade no tempo 

diz respeito à norma contida no parágrafo 1' deste artigo 7O. 

Diz a norma que a Lei especifica municipal determinará o valor da aliquota a 

ser aplicada anualmente, sendo que não poderá dobrar o seu valor relativamente ao 

ano anterior, sempre observando que a máxima alíquota aplicada será a de valor 

igual a 15%. 

A Lei náo indica, porém, de modo expresso, qual a aliquota inicial a ser 

aplicada. 

Pensamos que a interpretação Correta da norma nos conduz à conclusão de 

que, no primeiro ano de aplicação da progressividade, a alíquota inicial seria, no 

limite superior igual ao dobro da alíquota praticada ordinariamente pela legislaçao do 

tributo. 

ISSO porque, como o valor da aliquota não pode exceder a duas vezes a do 

ano anterior, antes do início da progressividade O im6vel já teria o valor de alíquota 

corrente aplicada. 

Concluindo, naio se pode iniciar o lançamento do IPTU utilizando a 

progressividade no tempo com aliquota superior ao dobro da aliquota ordinária 

vigente para o irnbvel, sempre observando, a qualquer tempo, a aliquota máxima de 

15% para composição do aspecto quantitativo na regra-matriz de incidência tributária 

do IPTU progressivo no tempo. 

Outra questao que se apresenta 6 sobre a possibilidade de se aplicar a 

progressividade no tempo em reiaçáo aos imdveis isentos e imunes. 

Antes da análise, cabe apresentarmos as definições de imunidade e içençáo, 

Nas palavras de CI6lio Chiesa, define-se "imunidades tributárias como um 

conjunto de normas juridicas contempladas na Constituiçao Federal que 



estabelecem a incompetência das pessoas políticas de direito constitucional interno 

para instituírem tributos sobre certas situações nela especifica da^".^^ 

Roque Carrazza, ensinando sobre o instituto da isenção, remete a Souto 

Maior Borges, onde "definindo a isenÇa0 como sendo uma hipótese de não- 

incidência tributhria, legalmente qualificada".84 

O Código TributBrio Nacional também tratou das isenções: 

Art. 176. A isençao. ainda quando prevista em contrato, é sempre 
decorrente de lei que especifique as condiçóes e requisitos exigidos 
para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o 
prazo de sua duraçAo. 
Parágrafo unico. A isenção pode ser restrita a determinada regi80 do 
território da entidade tributante. em funçáo de condiçóes a ela 
peculiares. 
Art. 178 - A isençao, salvo se concedida por prazo certo e em funçáo 
de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por 
lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104. 

Das definiçdes demonstradas, depreende-se que as imunidades são 

mandamentos constitucionais, ao contrário das isençóes, que sao apresentadas no 

plano infraconstitucional, especificamente extraidas da mesma fonte competente 

para instituir o tributo. 

Desta forma, os imóveis abarcados Pela imunidade não poderão sofrer a 

progressividade no tempo, relacionada ao artigo 7' do Estatuto da Cidade, não 

porque náo caberia a progressividade no tempo para imóveis imunes, mas sim pelo 

fato de que não haveria a incidência do Próprio tributo, no caso O IPTu, pela 

proteçãio da imunidade, conforme artigo 150, VI/ CF. 

Art. 150. Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado a Unigo, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 
VI - instituir impostos sobre: 
a) patrimõnio, renda ou serviços. uns dos outros; 

83 CHIESA, Cl&lio. A compethcia tributária do Estado Brasileiro. São Paulo: Max Limonad, 2002 
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b) templos de qualquer culto; 
c) patrimonio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 
fundaNes, das entidades sindicais dos trabalhadores, das 
instituiçóes de educaçao e de assist&ncia social, sem fins lucrativos, 
atendidos os requisitos da lei; 
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressao. 

Isto também não representa dizer que o Poder Público municipal, 

dependendo do caso, não poderia aplicar as outras penalidades do artigo quinto e 

oitavo do Estatuto da Cidade, ou seja, O adequado aproveitamento ou a 

desapropriação, pois estas não são normas tributárias. A imunidade relaciona-se 

apenas a incidência do tributo. 

De outra sorte, encontram-se os imóveis isentos 

Como se necessita de Lei municipal especifica para a aplicação das aliquotas 

progressivas no tempo, e esta Lei advém do mesmo ente competente que cria o 

tributo, estando na mesma hierarquia na pirâmide de Kelsen, a prdpria Lei que aplica 

as aliquotas progressivas no tempo poderia revogar e dar tratamento adequado aos 

imóveis antes isentos, conforme artigo 178ICTN. 

Deverá esta mesma Lei, porém, com 0bse~açã0 da mesma norma do artigo 

178/CTN, verificar se a isenção foi concedida por prazo certo e em função de 

determinadas condições. 

Neste particular, respeitando a própria segurança jurídica, a isenção deverá 

ser mantida, e o IPTU não poderá ser cobrado, independentemente das aliquotas 

eleitas. 

Também se poderia perguntar sobre a possibilidade da aplicaçáo das 

aliquotas progressivas no tempo para imóveis pertencentes ao Poder Público sem 

função social. 

Neste caso, sob o argumento da própria imunidade, já discutida, não se 

poderia aplicar qualquer forma do IPTU, seguindo orientação constitucional do artigo 

150. 



Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União. aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 
VI - instituir impostos sobre: 
a) patrirnônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

Aliás, como ensina Clélio Chiesa, mesmo que a norma contida neste artigo 

150, VIICF que relata a imunidade reciproca na0 existisse, a impossibilidade desta 

tributaçao persistiria: 

... a imunidade reciproca subsistiria na ordem juridica brasileira ainda 
que se eliminasse a alínea "a", do inciso VI, do art. 150, da 
Constituiçáo Federal, mesmo tendo definido imunidade como nomas 
jurídicas contidas no texto constitucional que estabelecem de modo 
expresso a incompetencia de as pessoas políticas tributarem 
determinadas situações, bens, serviços ou pessoas. 

A imunidade reciproca, segundo essa corrente. subsistiria ainda que 
houvesse a supressilo da alinea "a". do inciso VI. do art. 150, da 
Constituiçilo Federal, porque a norma imunizante seria dessumida de 
outros preceptivos contidos na Constituição, os quais prestigiam O 
principio federativo e a autonomia dos municlpios, assegurando a 
isonomia entre os entes federativos, nao que um venha a imiscuir-se 
nas atlvldades do outro.86 

Neste diapasao, fundamentado no princípio federativo e autonomia dos 

municlpios, cremos que para os im6veis pettencentes ao Poder Público federal, 

estadual ou munlclpal o IPTU progressivo no tempo n8o seria permitldo, e mais, 

também os mandamentos do artigo quinto e oitavo do Estatuto da Cidade na0 

seriam cabíveis, ou seja, n8o se poderia obrigar tais entes a destinarem fim 
especifico para os irndveis, tampouco desapropria-10s. 

Finalmente, todos os outros princípios de direito tributário, relacionados &s 
limitaçdes ao poder de tributar e a garantia do contribuinte devem coexistir com a 

aplicação de alíquotas progressivas no tempo para o IPTU relacionada ao artigo 

I~~ICF,  impedindo-se, portanto, que esta majoraçao eleve a carga tributária em 

nível de confisco, tampouco ofenda a capacidade contributiva. 

Por derradeiro, verifica-se que se trata da aPliCaça0 de um tributo com efeito 

extrafiscal, isto 6, o Estado utilizando O tributo como instrumento regulador das 

8 5 ~ ~ ~ ~ S A ,  Clklio. A Competência Tributaria do Estado Brasileiro, São Paulo: Max Limonad 2002 
p. 125. 





O tributarista Roque Carraua, em sua obra Curso de Direito Constitucional 

Tributário, define extrafiscalidade como "...o emprego dos instrumentos tributários 

para fins náo fiscais, mas ordinatórios (isto é, para condicionar comportamentos de 

virtuais contribuintes, e não, propriamente, para abastecer de dinheiro os cofres 

Percebe-se, portanto, que a tributação extrafiscal e um instrumento de 

intervenção estatal no meio social e na economia privada, é uma regra jurídica como 

instrumento de uma intervenção indireta. 

O Estado, objetivando o bem comum, para impedir ou desestimular 

determinado fato social, pode escolher uma regra jurldica que declare ilícito aquele 

fato social ou aplique um tributo extrafiscal proibitivo. 

Ensina Alfredo Becker em sua clássica obra Teoria Geral do Direito Tributário 

... optando-se pelo tributo extrafiscal proibitivo, a intervenção do 
Estado será indireta porque, mediante o tributo extrafiscal, aquilo que 
pode ser exigido juridicamente 6 s6 o tributo e este 6, precisamente, 
o objetivo secundário. AliAs, no tributo extrafiscal proibitivo, a 
percepção do tributo contraria o objetivo do Estado, pois aquilo que O 

Estado realmente deseja na0 6 o tributo, mas sim aquele especifico 
reflexo econ6micO-Social que resulta da circunstancia dos indivíduos 
evitarem ou se absterem de realizar a hip6tese de incidencia do 
tributo proibitivo.87 

Uma norma com efeito de sanção também pode ser instrumento estatal com 

escopo de intervenção em relações sociais, econômicas ou políticas, para regulá- 

Ias. 

Cabe observar, porém. que O vocáb~lo sanção apresenta mais de um 

significado, Esclarece Eurico de Santi, em sua obra Lançamento Tributário, que o 

termo 

86 C A ~ ~ ~ ~ ~ ,  Roque Antonio. curso de direito constitucional tributario. sao Paulo: ~ ~ l h ~ i ~ ~ ~  

2002. p. 741. 
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..." sanção" pode denotar: (i) a relação juridica consistente na conduta 
substutiva reparadora, decorrente do descumprimento de um 
pressuposto obrigacional (de fazer, de omitir, de dar - genericamente 
prestações do sujeito passivo); (ii) relação jurídica que habilita o 
sujeito ativo a exercitar seu direito subjetivo de açao (processual) 
para exigir perante o Estado-juiz a efetivaçso do dever constituldo na 
norma primária e (iii) a relaçdo juridica, conseq0bncia processual 
deste "direito de a ç k "  preceituada na sentença condenatbria, 
decorrente de processo judicial.'' 

As duas últimas concepções seriam normas secundárias, sendo que a 

primeira corresponderia a uma norma primária sancionadora. 

Paulo Carvalho, tratando das sançdes tributárias ensina que 

(...) o antecedente da regra sancionatória descreve fato ilícito 
qualificado pelo descumprimento de um dever estipulado no 
consequente da regra-matriz de incidéncia. É a não prestação do 
objeto da rela@o juridica tributaria. Essa conduta é tida como 
antijuridica por transgredir o mandamento prescrito ...*' 

Como se depreende do exposto, as características do tributo extrafiscal 

proibitivo se confundem com a sanção, enquanto norma primária. 

Alfredo Becker esclarece as diferenças entre tributo extrafiscal proibitivo e 

sanção. Em suas palavras: 

Sançao é o dever preestabelecido por uma regra juridica que o 
Estado utiliza como instrumento juridico para impedir ou 
desestimular, diretamente, um ato Ou fato que a ordem juridica 
proíbe. 
Tributo extrafiscal proibitivo é O dever preestabelecido por uma regra 
jurídica que o Estado utiliza Com0 instrumento juridico para impedir 
ou desestimular, indiretamente, ato Ou fato que a ordem jurídica 
permite.g0 

O tributo extrafiscal, dentro de nosso ordenamento juridico constitucional, 

influindo em questões sociais, econdmicas OU politicas deve, imperiosamente, ser 

utilizado com observância do principio da dignidade da pessoa humana, e para este 

fim. 
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Como ensina Michel Temer: 

(...) a interpretação de uma norma constitucional levara em conta 
todo o sistema, tal como positivado, dando-se ênfase, porém, para 
os princípios que foram valorizados pelo constituinte. TambBm na0 
se pode deixar de verificar qual o sentido que o constituinte atribuiu 
às palavras do Texto Constitucional, perquirição que s6 B possível 
pelo exame do todo normativo, após a correta apreensão da 
principiologia que ampara aquela palavra. '' 

Assim, para a validade da norma que instituir o IPTU progressivo no tempo, 

mister sua integração a todo sistema constitucional, como, entre outros, a 

obse~açã0  ao princípio da capacidade contributiva e o principio do nao-confisco, 

que passamos a analisar. 

A IOCUÇ~O "capacidade contributiva", de idade antiqüissima, já que fora 

utilizada desde as leis da Idade Media, significa a possibilidade de suportar o 

encargo tributário, e diante de tal abrangência, este princípio pode ser preenchido 

pelo mais diversos conteúdos concretamente. 

Diante disso, em e ~ p 0 ~ i ~ ã 0  magistral, Alfredo Becker relata a ambigüidade do 

tema: "...as palavras "capacidade contributiva", sem alguma outra especificação, não 

constituem um conceito científico. Elas nem oferecem um metro para determinar a 

prestação do contribuinte e para adequá-las as prestaçdes dos demais; nem disse 

se existe e qual seja o limite dos tributos." '* 

O autor imputa ao principio da capacidade contributiva natureza de regra jus 

naturalista, afirmando que 

... diante do principio da capacidade contributiva, cada autor não 
toma conhecimento, mas sim posiçao; isto é, desenvolve um trabalho 
que não é a constatação objetiva de um fato, mas sim a va/orização 
subjetiva deste fato em relação ao conceito de Bem Comum 
(autêntico ou falso) que, consciente ou inconscientemente, cada 
autor aplica a justiça tributária. Em síntese: o principio da tributaçao 

9' TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 18. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2002, ,,, 23, 
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segundo a capacidade contributiva é uma genuína regra de Direito 
Natural. 93 

Apesar de toda a sua abrangência, podendo, como já dito, ter seu conteúdo 

preenchido pelas mais diversas formas, o princípio em tela ainda apresenta um 

mínimo de certeza e praticabilidade, como ensina Alfredo Becker: 

... A certeza e a praticabilidade são atributos essenciais da 
juridicidade. Embora a regra constitucional que "canoniza" o principio 
da capacidade contributiva seja um exemplo notável do fenômeno 
político contemporâneo da constitucionaliia@o dos equívocos, e não 
obstante aquele princípio de Direito Natural oferecer uma 
"ripugnanza" a sua juridicização. apesar de tudo, naquela regra 
constitucional ainda se encontra um mínimo de certeza e 
praticabilidade que revela a sua natureza jurídica e fixa sua restrita 
eficácia j~rídica."'~ 

E explicando a índole de regra jus naturalista e sua consequente juridicizaçáo 

de forma constrita, Alfredo Becker se manifesta: 

... O Direito Natural não oferece ao Direito Positivo nenhuma regra 
jurídica pré-fabricada. O princípio de Direito Natural não deve ser 
"canonizado" pelo jurista que apenas constataria a existência de sua 
"juridicidade" espontbnea. Na verdade, o jurista recebe o principio 
jus-naturalista como "dado" prb-jurídico que, em harmonia com 
outros "dados" de outras ciências (ex.: finanças públicas, política 
fiscal) o auxiliará na construção da regra jurídica. O direito (a regra 
juridica) não existe para moralizar o homem, mas para ser um 
instrumento pratichvel que promova um Bem Comum (autentico ou 
falso) realizhvel (n8o apenas ideal ou ut6pico). 

O princípio de Direito Natural e, ao ser juridicizado, sofre 
necessariamente uma forte deformaç.50 constritora. 

A referida deformaç8o COnstritOra: (a) ocorre no momento da 
construção da regra juridica cuja idéia germina1 ou fecundante foi o 
principio jusnaturalista; (b) e Permanece no momento hermen&utico 
quando se investiga a incidencia da regra jurídica. 

NO momento em que O princípio da capacidade contributiva recebeu ..--- 
a lur~d~c~zaç60 mediante sua fOrmulaçã0 como regra luridica 
constituc~onal, este prlnciplo necessariamente sofreu violenta . . - . . . - 
pressão constritora que deformou seu conteúdo, reduzindo-o a um 
mínimo de certeza e Praticabilidade, isto é, a uma regra 

93 Idem. 2002. p. 490. 
94 Idem, 2002, p. 494. 



constitucional cuja regra 6 muito simples e cuja eficácia jurídica 6 
muito re~trita.'~ 

Diante de todo o exposto, Alfredo Becker aponta três constriçbes juridicas ao 

conceito de capacidade contributiva. 

Na primeira constrição juridica, a capacidade contributiva seria proporcional a 

um único tributo, pois uma vez 0 princípio da capacidade contributiva concretizado 

no mundo jurídico, a riqueza de um determinado indivíduo 6 relacionada a um único 

tributo. 

Na segunda constrição juridica, a capacidade contributiva relaciona-se ao 

respectivo fato-signo presuntivo de renda ou capital, pois uma vez o principio da 

capacidade contributiva concretizado no mundo juridico. a riqueza de um 

determinado individuo que está relacionada a Um ~ n i c o  tributo, 6 unicamente aquele 

fato-signo presuntivo de sua renda ou capital (que se relaciona com o tributo em 

questao). 

Na terceira constrição jurídica, a capacidade contributiva relaciona-se com o 
mínimo indispensável, o que representa dizer que renda Ou capital presumido deve 

ser renda ou capital acima do mínimo indispensável. 

Assim, o legislador ordinário ao instituir tributo, em observancia ao princípio 

da capacidade contributiva, deverá eleger fatos-Signos presuntivos de riqueza ou 

capital para comporem a hipótese de incidência da regra-matriz de incidência 

tributária. 

Também deverá, sob pena de inconstitucionalidade da lei, na eleição 

daqueles fatos-signos presuntivos de riqueza ou capital, escolhê-los acima do 

mínimo indispensável. 

Para tanto, uma vez que há fatos que não permitem, por si próprios, a 

presunção de renda ou capital acima do minimo indispensável, há a necessidade de 
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se criar as isenç6es tributárias, que resguardem a imunidade tributária do mínimo 

indispensável. 

Alfredo Becker também afirma que o legislador estb juridicamente obrigado, 

com relação a uma determinada hipótese de incidência de um tributo, a variar a 

aliquota e o ritmo de sua 'progressividade segundo a maior ou menor riqueza 

presumivel do ~ontribuinte.'~ 

Em análise da capacidade contributiva relacionada ao IPTU, Roque Carraua 

corrobora ser o bem o fato-signo presuntivo de riqueza, e não a condição 

individualizada do contribuinte: 

... Enfatizamos que a capacidade contributiva, para fins de tributação 
por via de IPTU, é aferida em função do próprio imóvel (sua 
localiza@o. dimensões, luxo. caracteristicas, etc.), e náo da fortuna 
em dinheiro de seu proprietário. NBo fosse assim, além de incerteza 
e insegurança, proliferariam situaçbes desse tipo: pessoa hoje pobre, 
mas que adquiriu um caríssimo imóvel em período economicamente 
faustoso de sua vida profissional estaria a salvo de IPTU. 
Portanto. a capacidade contributiva revela-se, no caso do IPTU, com 
o próprio imóvel urbano. Do contrário, náo se teria mais m&os a 
medir. Apenas a guisa de exemplo, dois proprietários de imóveis 
urbanos idénticos pagariam IPTU diferentes só porque um deles é 
rico industrial e o outro, modesto aposentado. Náo é isto, 
obviamente, o que a Gonstituiç.30 quer." 

Em observância ao principio da capacidade contributiva que se aplica ao 

IPTU, portanto, o legislador ao criar este tributo deve relacioná-lo com fato-signo 

presuntivo de riqueza que o deu origem, no caso O imóvel, além de garantir um 

mínimo indispensavel, isto é, não se deve aplicar tributação de IPTU a imóvel 

considerado como minimamente satisfatório ao seu fim, amparado no conceito de 

dignidade da pessoa humana. 

por fim, a tributação extrafiscal não Se contrapõe ao principio da capacidade 

contributiva. 
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limites autorizados pela Constituição, a transfergncia de riqueza do 
contribuinte para o Estado 6 legitima e não confiscatória. Portanto, 
não se quer. com a vedaçáo ao confisco, outorgar A propriedade 
uma proteção absoluta contra a incidencia do tributo, o que anularia 
totalmente o poder de tributar. O que se objetiva é evitar que, por 
meio do tributo, o Estado anule a riqueza privada. V&-se, pois, que o 
principio atua em conjunto com a capacidade contributiva,~ 7:" também visa a preservar a capacidade econdmica do contribuinte. 

A grande dificuldade do tema, uníSS0na entre os doutrinadores, é a definiçao 

da limitação imposta ao Estado tributante, OU seja, onde efetivamente se inicia o 

confisco tributário, como propóe Paulo C a ~ a l h 0 :  

... Aqui está Outro principio que na0 constava expressamente da 
Constituição anterior. mas de difícil configuração. A idéia de confisco 
não tem em si essa dificuldade. O problema reside na definiçao do 
conceito, na delirnitago da idkia, como limite a partir do qual incide a 
vedação do artigo 150,IV, da Constituição Federal. Aquilo que para 
alguns tem efeitos confiscat6rios, para outros pode perfeitamente 
apresentar-se como forma litima de exigencia tributária. 
A temática sobre as linhas demarcatórias do confisco, em matéria de 
tributo, decididamente na0 foi desenvolvida de modo satisfatbrio, 
podendo-se dizer que sua doutrina está ainda por ser elaborada. Dos 
inúmeros trabalhos de cunho científico editados por autores do assim 
chamado direito continental europeu, nenhum deles logrou obter as 
fronteiras do assunto, exibindo-as com a nitidez que a relevância da 
matéria requer ..... 
... lntrincado e embaraçoso. O objeto da regulação do referido artigo 
150,IV, daCF, acaba por oferecer unicamente um rumo axiol6gic0, 
tenue e confuso, cuja nota principal repousa na simples advertencia 
ao legislador dos tributos, no sentido de comunicar-lhes que existe 
limite para carga a tributária. Somente isso.'00 

Depreende-se, portanto, que apesar de Certas formas de tributação 

relacionadas ao criterio quantitativo, por mera intuiçao e bom senso, apresentarem- 

se claramente confiscatbrias, há uma faixa densa de nebulosidade para se definirem 

0s limites quantitativos deste confisco tributário. 

A doutrina, na busca científica pela definição concreta do principio da 

vedação ao confisco tributário. comete. data vbnia, alguns deslizes, como quando se 

coloca a observância do mínimo vital como referência A aplicaçáo do confisco. 
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Ora, por certo que o legislador deve sempre observar o mínimo vital para as 

definições das regras-matriz de incidencias tributárias, mas não diretamente em 

função do principio da vedação ao confisco, mas sim em relação ao outro principio 

relacionada à capacidade contributiva. Ainda que próximos, os dois não se 

confundem, caso contrário a existência de apenas um destes princípios resolveria a 

questão. 

Também aproveitando-se das lições de Paulo Carvalho, temos que a 
definição dos limites do confisco em tributos relacionados a propriedade se torna um 

pouco mais clara, diz o mestre: 

Terreno fecundo para facilitar a identificaçáo temos nos tributos que 
gravam a propriedade imobiliária e mesmo a titularidade de bens 
móveis com características de durabilidade. em que a incidencia 
acontece periodicamente, caindo de maneira sistemática para 
suscitar novas relaçdes tributárias. Exemplo do primeiro caso é o 
imposto predial e de territorial urbano, da competência dos 
municípios, .... De evidencia que qualquer excesso impositivo 
acarretará em cada um de nós a sensaçao de confisco. Porém, o 
difícil é detectarmos os limites. Haverá sempre uma zona nebulosa, 
dentro da qual as soluções resvalarão para o subjetivismo. 
Já com os bens de consumo, cujo gravame se incorpora no preço, 
permite-se cogitar de ta~açBes,~~ltissimas, sem que se alvitre 
sombras de efeitos ~0nfi~CatÓri0~. 

De qualquer forma, apesar da dificuldade em se definir seus limites, o 

legislador deve sempre respeitar tal principio, Sob pena de inconstitucionalidade da 

Lei. 

Todavia Sacha Coelho, faz duas ressalvas que não devem ser perdidas de 

vista: 

A) admite-se a tributação exacerbada, por raz6es extrafiscais e em 
decorrencia do exercicio do poder de policia (gravosidade que atinge 
o próprio direito de propriedade); 

B) o direito de propriedade outrora intocável não o é mais. A 
Constituiçáo garante. mas subordina a garantia à função social da 
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propriedade' (ao direito de propriedade causador de disfunçáo social, 
retira-lhe a proteçã~) . '~~ 

Apesar das exceç8es apontadas acima, entendemos que não se aplica ao 

imposto objeto deste trabalho, isto é, na aplicação do IPTU progressivo no tempo 

como tributo ambienta1 o princípio da vedação ao confisco deve ser observada, pela 

própria apresentaeo do artigo 182, § 4'/CF, seu fundamento de validade 

constitucional. 

Art. 182. A politica de desenvolvimento urbano, executada pelo 
Poder Público municipal. conforme diretrizes gerais fixadas em lei, 
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funç8es 
sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. 
5 4 O  - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei 
específica para área incluida no plano diretor, exigir, nos termos da 
lei federal, do proprietário do solo urbano náo edificado, subutilizado 
ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob 
pena, sucessivamente, de: 
I - parcelamento ou edificaçao compuls6rios; 
/ I  - imposto sobre a propriedade predial e territoria1 urbana 
progressivo no tempo: 
111 - desapropriaçS0 com pagamento mediante titulos da divida 
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, 
com prazo de resgate de at6 dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 
legais. 

A norma constitucional autoriza O Poder Público municipal, mediante lei 

específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do 

proprietgrio do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova 

seu adequado aproveitamento. 

Se o proprietário não o fizer, isto é, não destinar funçao social a propriedade, 

o poder público aplicar& sucessivamente, (i) a obrigaçao de fazer parcelamento ou 

edificar o imável; (ii) IPTU progressivo no tempo e (iii) desapropriação indenizada. 

Como se observa, se mesmo após a aplicação do IPTU progressivo no tempo 

o proprietário não der "função social" à propriedade, aí sim, se operará a 

desapropriação do bem imóvel, mas mesmo assim, com respectivo pagamento. 

- 
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Ora, não é por ser um tributo extrafiscal, que orienta a funçao social da 

propriedade, que se poderá aplicar o tributo com efeito confiscatbrio. 

Se desta forma fosse , o inciso III do comentado artigo 182, $j 4O/CF tena sua 

aplicação completamente prejudicada, pois 0 IPTU progressivo no tempo, que deve 

ser aplicado antes da própria desapropriaçao indenizada, já faria sua vez, e mais, 

de modo mais gravoso, operaria o verdadeiro confisco do bem. sem a devida 

contrapartida. 

0 Estatuto da Cidade, importante Lei que definiu o norte para aplicaçao do 

IPTU progressivo no tempo, delimitou as aliquotas e 0 prazo a ser praticado por este 

imposto. 

No capítulo IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO já tivemos a oportunidade de 

nos manifestar sobre este problema, que por julgarmos oportuno, repetimos: 

Não tendo cumprido as condições e Prazos previstos no artigo quinto, ou seja, 

dado função social ao solo urbano, seja através de seu parcelamento, edificação ou 

utilização, o Poder Público municipal aplicará o IPTU progressivo no tempo para o 

imóvel. 

De acordo com a norma do artigo 7' do Estatuto da Cidade, o incremento 

progressivo no valor das aliquotas continuará pelo prazo de cinco anos consecutivos 

(caput), sendo que esgotado este Prazo, sem que se tenha promovido o 

parcelamento, edificaçao ou utilização do solo urbano, o IPTU continuara sendo 

lançado pela allquota maxima obtida, que na0 poderá ultrapassar o patamar de 150/0 

(parágrafo I"), até que se Cumpram as obrigaçdes determinadas, podendo, 

alternativamente, o Município aplicar a desapropria@o do im6vel, seguindo as 

orientações do artigo oitavo da mesma Lei (parágrafo 2'). 

Aqui reside um problema de ordem sistêmica constitucional. 

Enquanto nao for dada a destinação legal ao imóvel, após decorridos cinco 

anos, este ficará subsumido á tributaçao do IPTU Com aliquota que poderá atingir 



15%, e se o Poder Público municipal não aplicar a desapropriação, a tributação será 

mantida neste nível máximo. 

Ora, nesta condição, no prazo de aproximadamente dez anos contados do 

início da progressividade, o imóvel teria sido tributado em uma quantia total 

equivalente ao seu próprio valor, podendo ainda ultrapassar o valor do bem, 

considerando a continuidade da tributação. 

Isto representaria um verdadeiro confisco tributário do bem, com expressa 

vedação constitucional, o que implicaria, de pronto, num irrefutável vício de 

inconstitucionalidade da Lei municipal. 

Art. 15OICF. Sem prejulzo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, 6 vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 
IV - utilizar tributo m efeito de confisco; 

Não é o Estatuto da Cidade, neste particular, norma inconstitucional, mas sim 

a Lei municipal que vier a aplicar aliquotas progressivas no tempo com efeito 

confiscatório. Esta seria uma norma de conduta, enquanto aquela de estrutura. 

Diante desta argumentação, verifica-se claramente que a tributação 

progressiva no tempo, se aplicada em patamar do limite superior autorizado, isto é, 

15% (quinze por cento), por período superior a cinco anos, se operaria o chamado 

confisco tributário. 

Esta situação encontrar-se-ia, certamente, fora daquela chamada zona 

cinzenta, donde não se afirma se estariamos diante de um confisco tributário, ao 

contrário. aqui, como a tributação alcançaria o valor do próprio bem, não hA dúvidas 

que se concretizaria o confisco. 

portanto, entendemos que, sob pena de nulidade, a tributação por este IPTU 

extrafiscal, continuada no tempo além dos cinco anos, com aliquota prbxima do 

patamar máximo (15%), náo pode ocorrer. 





Ainda a respeito desta desapropriação, pensamos que ela também não pode 

ser indenizada, como reza a norma acima referida, por titulos da divida publica, por 

ofensa ao sistema constitucional. 

Este é o ensinamento de Celso Fiorillo: 

o proprietbrio que não agir em conformidade com as exigéncias 
fundamentais de ordenação da cidade estabelecidas pelo Estatuto 
da Cidade estará sujeito à desapropriação de sua propriedade. 
Todavia, a desapropriaçáo do imóvel apontada no artigo 8 O  deverá 
ser analisada de acordo com a interpretação sistemática da 
Constituição Federal na medida em que, mesmo com as ressalvas 
apontadas no artigo 5", XXIV, da Carta Magna, a regra no 
procedimento constitucional da desapropriação estabelece 
fundamento claro em sintonia com nossa ordem econômica ( artigo 
1701CF), ou seja, o parámetro constitucional no que se vincula ao 
instituto da desapropriação, é o da prévia e justa indenizaçáo em 
dinheiro, como direito material constitucional fundamental descrito 
nas denominadas garantias fundamentais do Estado Democrático de 
Direito(artig0 5", XXIV, bem como artigol82, parágrafo 3 O  / CF), 
paradigma que melhor se compatibiliza com os objetivos do meio 
ambiente artificial determinados pelo estatuto da cidade, que fixa 
como importante diretriz, a "justa distribuição dos beneficios e ônus 
decorrentes do processo de urbanizaçáo" ( artigo 2O , IX, LEI 
10.25712001). Dai nossa conclusão no sentido de ser inconstitucional 
a parte final do caput do artigo 8') que, ao invks de estabelecer o 
pagamento ao proprietário através de moeda corrente nacional, 
estabelece referido pagamento em títulos da divida púb~ica."~ 

Portanto, a Lei que instituir o IPTU progressivo no tempo, deve observar todos 

0s princípios constitucionais, especialmente OS da capacidade contributiva e da 

vedaçáo ao confisco tributário, sob pena de inconstitucionalidade de toda a norma, 

já que atacada estará a sua própria regra-matriz de incidencia tributária, 

especialmente no critério quantitativo da norma. 

- 
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As cidades, como ficou demonstrado, equivalem ao meio ambiente artificial, 

devendo, portanto, receber tptamento material e Processual relacionado ao meio 

ambiente, isto e, relacionando-se aos direitos metaindividuais. 

Dotar os sitios habitáveis de equipamentos e propriedades que cumpram a 

função social, proporcionando os direitos à moradia, terra urbana, trabalho. lazer, 

transporte, serviços públicos, saneamento ambiental, infra-estrutura, implica 

proporcionar uma sadia qualidade de vida a seus habitantes, realizando o 

fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. 

O Estado tem o dever de aplicar todos seus instrumentos possiveis para a 

obtenção do objetivo da dignidade da pessoa humana. 

Os tributos ambientais tem se revelado utilissimo instrumento estatal no 

controle e organização da sociedade. 

O IPTU progressivo no tempo, CUJO fundamento de validade encontra-se no 

artigo 182 da Constituição Federal, insere-se no conjunto dos tributos ambientais, 

com aplicação no controle da utilização da propriedade urbana. 

Este tributo, porém, ainda não vem sendo utilizado de larga maneira, talvez até 

por se tratar de regramento recente, uma Vez que a necessária lei federal do 

Estatuto da Cidade foi promulgada apenas em 2001, lei esta necessária para 

aplicação deste tributo. 

Assim, estando o IPTU progressivo no tempo em Pleno vigor. deve o legislador 

municipal aplicá-lo, como instrumento regulador do uso da propriedade urbana. 
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