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ROL DE CATEGORIAS 

Rol de categorias que o autor considera estratégicas à 

compreensão do seu trabalho, com seus respectivos conceitos operacionais. 

Sustentabilidade: trata-se do princípio constitucional que determina, 

independentemente de regulamentação legal, com eficácia direta e imediata a 

responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do 

desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, 

ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, 

preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito 

ao bem-estar físico, psíquico e espiritual, em consonância com o bem de todos1.  

Implementação: ato ou efeito de implementar, pôr em execução, pôr em prática 

(plano, programa ou projeto).2  

Ordenação: ato ou efeito de ordenar, arranjo, distribuição metódica, dispor de forma 

organizada3.  

Imposto: Segundo o artigo 16, do Código Tributário Nacional: Imposto é tributo cuja 

obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 

estatal específica, relativa ao contribuinte.   

Progressivo no Tempo: A progressividade no tempo está adstrita à política urbana, 

pois deve ser instrumento para ordenar a função social das cidades, como meio de 

expansão urbana. Para tanto, serão levadas em conta a localização, a forma de 

utilização e ocupação da propriedade. 

Espaço Urbano: espaço urbano evoluiu de ações administrativas para ações de 

organização espacial, passando por períodos de preocupações estéticas e 

higienistas; por períodos de preocupações com a circulação viária e com o 

adensamento; e por períodos de preocupações com o meio ambiente e o patrimônio 

histórico. Cada um destes períodos reflete claramente as ideias e tendências 

                                            
1 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro.  Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 40-41.   

2 HOUAISS; Antônio, VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2009. p. 1054. 

3 HOUAISS; Antônio, VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. p. 1395. 



predominantes na sociedade a seu tempo, contribuindo para a transformação do 

espaço urbano.4 

Município de Blumenau:  Situado na Mesorregião do Vale do Itajaí, no estado de 

Santa Catarina, cidade-sede da região em que está situado, perfazendo uma área 

de 518,497km², com população de 309.011 pessoas, de acordo com o censo 

demográfico elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE no 

ano de 2010.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 SIEBERT, Claudia. A evolução urbana de Blumenau: o (des) controle urbanístico e a exclusão sócio-

espacial. Anais: Encontros Nacionais da ANPUR, v. 9, 2012. 

5 IBGE. Cidades. Disponível em: cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php.blumenau. Acesso em 10 
out. 2013. 
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RESUMO 

A Dissertação está inserida na linha de pesquisa Direito e Jurisdição, com a área de 

concentração nos Fundamentos do Direito Positivo e foi desenvolvida como forma 

de analisar a utilização do IPTU Progressivo no Tempo, traçando como norte a 

sustentabilidade na busca pela correta ocupação das áreas urbanas, evitando com 

isso a pressão da ocupação sobre áreas de risco em prol da manutenção de imóveis 

não utilizados ou subutilizados. O IPTU progressivo no tempo é instrumento voltado 

ao atendimento da função social da propriedade, que encontra amparo 

constitucional no artigo 182, parágrafo 4º, da Constituição Federal, regulamentado 

pela Lei 10.257, de 10.07.2001. A referida Lei, denominada de Estatuto da Cidade, 

estabelece em seu artigo 1º, parágrafo único: “normas de ordem pública e interesse 

social que regulam o uso da propriedade urbana e prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar do cidadão, bem como do equilíbrio ambiental”. A 

concentração elevada da população brasileira em áreas urbanas resulta no 

adensamento das edificações em regiões que não possuem uma infraestrutura para 

atender novas moradias, o que pode ser aprimorado pela utilização do IPTU 

progressivo, facultado ao Poder Público municipal, como um dos instrumentos 

voltado a sustentabilidade das cidades. A tributação do IPTU pode ser utilizada de 

forma extrafiscal em favor interesse social, buscando estimular a ocupação de 

regiões urbanizadas e evitar a ocupação de regiões consideradas de risco ou 

impróprias para construção de moradias. A pesquisa tem por objetivo verificar a 

efetiva utilização pelo Município de Blumenau do IPTU progressivo no tempo como 

um mecanismo de estimulo para compelir o proprietário a dar uma destinação 

condizente com a função social do imóvel urbano. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Função social da Propriedade. Direito de 

Propriedade. IPTU Progressivo no Tempo. Município de Blumenau. 

 



RESUMEN 

La Disertación pertenece a la línea de investigación de Derecho y Jurisdicción, en el 

área de concentración de los Fundamentos del Derecho Positivo, y fue desarrollada 

como forma de analizar la utilización del IPTU (Impuesto Predial y Territorial Urbano) 

Progresivo en el Tiempo, poniendo como norte la sostenibilidad en la búsqueda por 

la correcta ocupación de las áreas urbanas, evitando con eso la presión de la 

ocupación sobre áreas de riesgo a favor del mantenimiento de inmuebles no 

utilizados o subutilizados. El IPTU progresivo en el tiempo es un instrumento 

orientado a satisfacer la función social de la propiedad, que encuentra amparo 

constitucional en el artículo 182, inciso 4º, de la Constitución Federal, reglamentado 

por la Ley 10.257, de 10 de julio de 2001. La referida Ley, denominada Estatuto de 

la Ciudad, establece en su artículo 1º, inciso único: “normas de orden público e 

interés social que regulan el uso de la propiedad urbana a favor del bien colectivo, 

de la seguridad y del bienestar del ciudadano, así como del equilibrio ambiental”. La 

concentración elevada de la población brasileña en áreas urbanas resulta en la 

densificación de las edificaciones en las regiones que no poseen infraestructura para 

atender a las nuevas viviendas, lo que puede ser mejorado a través de la utilización 

del IPTU progresivo, facultado al Poder Público municipal, como uno de los 

instrumentos orientados a la sostenibilidad de las ciudades. La tributación del IPTU 

puede ser utilizada de forma extra fiscal a favor del interés social, buscando 

estimular la ocupación de las regiones urbanizadas y evitar la ocupación de regiones 

consideradas de riesgo o impropias para la construcción de viviendas. La 

investigación tiene por objetivo verificar la efectiva utilización por el Municipio de 

Blumenau del IPTU progresivo en el tiempo como un mecanismo de estímulo para 

obligar al propietario a dar un destino coherente con la función social del inmueble 

urbano. 

Palabras clave: Sostenibilidad. Función Social de la Propiedad. Derecho de 

Propiedad. IPTU Progresivo en el Tiempo.  Municipio de Blumenau. 

 

 

 



 xiii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

A importância de regular o desenvolvimento urbano encontra-

se inserida na Constituição Federal nos artigos 182 e 183, no capítulo da Política 

Urbana, que estabelece normas que regulam o uso da propriedade urbana em prol 

do bem coletivo, instituindo princípios e diretrizes e disponibilizando instrumentos 

para a organização da cidade. 

No que concerne a Política Urbana, esta encontra respaldo nos 

princípios da função social da propriedade, do direito às cidades sustentáveis, à 

moradia, ao saneamento básico, ao transporte, aos serviços públicos e ao lazer.  

A sustentabilidade das cidades pode ser otimizada pela 

utilização do IPTU progressivo no tempo, como instrumento normativo que visa 

possibilitar o desenvolvimento das Funções Sociais da Propriedade, como forma de 

inibir a proliferação de vazios, da subutilização ou não utilização dos imóveis 

urbanos.  

O objeto da Dissertação é a analise da propriedade privada 

urbana no contexto da sustentabilidade, fixando um paralelo com a tributação do 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), avaliando a 

possibilidade e oportunidade da sua utilização como instrumento de ressarcimento 

indireto pelo poder público àqueles que têm o direito de uso e gozo restringido em 

função de limitação legal. 

O ponto de partida é o de verificar o cumprimento do princípio 

da função social da propriedade, enquanto competente para promover o adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento 

e da ocupação do solo urbano. 

Para a pesquisa foram levantadas as seguintes hipóteses: 

a) Seria de competência dos Municípios controlar e fiscalizar a 

ocupação de áreas de riscos, forçando ou compelindo contribuintes de IPTU em 

regiões plenamente urbanizadas a atenderem a função social da propriedade, 

levando a sério a sustentabilidade ambiental em suas múltiplas acepções.  
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b) O IPTU progressivo deveria ser utilizado como forma a 

desestimular a especulação imobiliária e proporcionar uma política urbana e 

ambiental sustentável.  

c) A tributação do IPTU poderia ser utilizada em favor do meio 

ambiente, buscando estimular a ocupação de regiões urbanizadas e evitar a 

ocupação de regiões consideradas de risco ou impróprias para construção de 

moradias.  

Para verificar as hipóteses propostas, dividiu-se a dissertação 

em três capítulos. No primeiro, conceituar-se-á sustentabilidade e sua 

caracterização principiológica, traçando suas dimensões, bem como forma de como 

ela vem sendo incorporada pelas legislações e aplicada pelos Tribunais Brasileiros. 

Neste mesmo capítulo será analisado o urbanismo inserido no contexto do direito de 

propriedade.  

O Capítulo 2 tratará da ordenação do espaço urbano e a 

proteção do meio ambiente, fazendo paralelo entre o estatuto das cidades e 

tributação da propriedade, demonstrando que existem instrumentos de política 

urbana capazes de determinaram o parcelamento, a edificação ou a utilização 

compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, dentre os 

quais se destacou o IPTU progressivo no tempo como forma de sanção, como 

mecanismo de ordenação das cidades na busca pela sustentabilidade.  

No Capítulo 3 se analisará a legislação do Município de 

Blumenau analisando as questões relacionadas às calamidades públicas e o 

enfrentamento da crise, bem como o que falta para utilização do IPTU progressivo 

no tempo como mecanismo voltado ao desenvolvimento urbano e ações de 

planejamento municipal.  

O trabalho se encerra com as considerações finais, nas quais 

são apresentados pontos conclusivos destacados, seguidos da estimulação à 

continuidade dos estudos e das reflexões sobre a possibilidade de utilização do 

IPTU progressivo no tempo, como forma de compelir o proprietário a dar uma correta 

e adequada destinação ao seu imóvel.  
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O Método utilizado na fase de Investigação, no tratamento de 

dados e no relato dos resultados foi o indutivo. Utilizaram-se as técnicas indicadas 

pelo programa de Mestrado em Ciência Jurídica. A pesquisa foi documental6. 

As categorias principais estão grafadas com a letra inicial em 

maiúscula e os seus conceitos operacionais são apresentados no rol inicial, como 

forma de facilitar a compreensão ao leitor. 

                                            
6 Sobre o método e as técnicas indicadas veja PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa 

jurídica: teoria e prática. 11 ed. Florianópolis: Conceito Editorial; Millennium Editora, 2008 e LEITE, 
Eduardo de Oliveira. A monografia jurídica. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 



CAPÍTULO 1  

SUSTENTABILIDADE E PROPRIEDADE 

Este primeiro capítulo tem por objetivo a discussão sobre a 

sustentabilidade, em suas diversas representações em relação ao tema objeto da 

pesquisa e em seguinte se trata da propriedade e a sua função social. 

1.1  CONSIDERAÇÕES SOBRE A SUSTENTABILIDADE 

Observa-se que em uma definição etimológica, o termo 

“sustentável” provém do latim sustentare, que significa: sustentar; defender; 

favorecer; apoiar; conservar; cuidar. Por sua vez, a teleologia da palavra consiste na 

habilidade de sustentar uma ou mais condições como sendo uma característica ou 

condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência por si 

só. 

Na objetividade dos dicionários, sustentabilidade “é aquilo que 

se pode sustentar, capaz de se manter mais ou menos constante, ou estável, por 

longo período”7. 

Assim, a especificidade do princípio constitucional da 

sustentabilidade consiste na garantia a um direito de terceira geração, de modo a 

determinar ao ente estatal determinadas medidas que ostentem a viabilidade de sua 

consubstancialização. 

Freitas8 afirma ser possível entendê-la como o princípio 

constitucional que determina, independentemente de regulamentação legal, a 

responsabilidade Estatal e social quanto à concretização solidária do 

desenvolvimento socialmente inclusivo, durável e equânime, além de 

ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente. 

                                            
7 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Aurélio Junior. 2 ed. Curitiba: Editora Positivo, 2011, p. 

837. 

8 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 40-41. 
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Dito desenvolvimento deve, pois, ter o intuito de assegurar, 

preferencialmente de modo preventivo, no presente e no futuro, o direito ao bem-

estar físico, psíquico e espiritual, em indispensável consonância homeostática com o 

bem de todos. 

Canotilho9 aponta três dimensões básicas do princípio da 

sustentabilidade. Trata-se a primeira da interestatal, cujo conteúdo é atinente à 

equidade entre países pobres e ricos; a segunda da sustentabilidade geracional, a 

qual tem por objetivo a equidade entre diferentes grupos etários da mesma geração; 

e, por último, a sustentabilidade intergeracional, impositiva da equidade entre 

pessoas vivas no presente e pessoas que ainda virão a nascer. 

Merece, também, ser colacionada a discussão trazida por 

Farias e Alvarenga10, quando estes discorrem a respeito da ligação intrínseca entre 

a sustentabilidade intergeracional e a intrageracional (também denominada tão 

somente de geracional): 

[...] seria contrassenso e hipocrisia pretender garantir equidade 
intergeracional de acesso aos recursos naturais, ignorando-se a 
necessidade da equidade intrageracional para o acesso aos mesmos 
recursos. Deve-se dedicar atenção, assim, à relação inversamente 
proporcional entre acessibilidade aos bens e serviços derivados da 
utilização direta ou indireta dos recursos naturais e a susceptibilidade 
aos efeitos adversos desta utilização. Por um lado, atores e grupos 
sociais, detentores dos meios de produção, beneficiam-se da 
exploração desses recursos; de outro, comunidades periféricas 
suportam os riscos e impactos negativos dessa exploração. A 
relação inversamente proporcional também é verificável do ponto de 
vista quantitativo, o que caracteriza algo semelhante a um apartheid 
ambiental. De um lado, situa-se uma pequena parcela da sociedade, 
a extrair benefícios materiais do ambiente, por deter a propriedade 
dos recursos naturais e por poder usufruir dos produtos e serviços 
deles decorrentes; do outro, uma grande parcela da população que, 
além de não conseguir tal acesso, é obrigada, na prática, a arcar 
com os impactos ambientais negativos gerados pela primeira. 

                                            
9 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O princípio da sustentabilidade como princípio estruturante do 

Direito Constitucional. Revista de Estudos Politécnicos, 2010, v. VIII, n. 13, p. 8-9. 

10 FARIAS, Talden. ALVARENGA, Luciano José. A injustiça ambiental como desafio ao direito: o 
problema da distribuição desigual dos riscos e danos ecológicos no espaço social. Revista de 
Direito Ambiental, 2010, RDA 58, p. 156. 
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Leff citado por Cruz e Bodnar11, por sua vez, aduz que o 

princípio da sustentabilidade aparece como um critério normativo cujo escopo é a 

reconstrução da ordem econômica, tendo em conta ser condição indispensável para 

a sobrevivência humana e se caracterizar como um suporte para chegar a um 

desenvolvimento duradouro, questionando as próprias bases da produção. 

Noutros termos, o princípio da sustentabilidade tem por escopo 

reformular a logística do desenvolvimento humano sob uma perspectiva ambiental, 

econômica e socialmente viável, de maneira a orientar e adaptar as normas atuais 

visando granjear a sustentabilidade acima delineada. 

É relevante pontuar que o conceito ora tratado passou por 

transformações no decorrer das últimas décadas, conforme passa a se tratar. 

1.1.1  Perspectiva Histórica 

Maestri12, utilizando-se de lembrança histórica, retoma o início 

da preocupação mundial com a sustentabilidade, datada de meados de 1960: 

A sustentabilidade, apesar de ser intuitivamente mencionada ou 
mesmo realizada através de ações simples como o uso correto da 
água ou o descarte adequado do lixo, tornou-se elemento primordial 
de mudança para a continuidade saudável da sociedade e de suas 
gerações. 

Isso já vinha se tornando evidente já na década de 1960 na obra 
Silent Spring que fez um alerta quanto à crise ambiental fruto da 
irracionalidade ecológica, decorrente do padrão de produção e de 
consumo à época, que utilizava o pesticida DDT como forma de 
disseminar pragas nas lavouras americanas. Além de expor os 
perigos advindos do uso do pesticida, Carson demonstrava a 
contaminação de toda a cadeia alimentar até chegar ao homem. O 
alerta culminou no banimento do uso do DDT pelas autoridades 
americanas e o livro ficou conhecido como a primeira obra de efetiva 
preocupação com o meio ambiente. 

Na década seguinte, em especial no ano de 1972 – cuja data 

remonta à Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente –, o mundo continuou a 

                                            
11 CRUZ, Paulo Márcio. BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade 

[recurso eletrônico]. Itajaí: Univali, 2012, p. 114. 

12 MAESTRI, Hugo Cruz. Função social da empresa, responsabilidade social e sustentabilidade: 
um enfoque jurídico sobre a tríade social que integra as sociedades empresariais. Nova Lima: 
Faculdade Milton Campos, 2011, p. 66. 
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voltar seus olhos para a questão da sustentabilidade. Entretanto, no entender de 

Capra citado por Maestri13, o conceito de sustentabilidade somente viria a ser 

definitivamente criado no começo da década de 80 pelo fundador do Instituto 

Worldwatch, Lester Brown, o qual definiu a sociedade sustentável como a capaz de 

satisfazer suas necessidades sem comprometer as chances de sobrevivência das 

gerações futuras. 

Para Milaré citado por Candemil14, é de extrema importância 

mencionar também a definição estabelecida na Convenção de Brundtland (relatório 

Our Common Future, firmado em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento das Nações Unidas), sendo o desenvolvimento sustentável 

“aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades”, o que, a nosso 

sentir, tem extrema ligação com a sustentabilidade intergeracional aduzida por 

Canotilho15. 

Acerca do conceito trazido pela Convenção de Brundtland, 

Maestri16 assim preleciona: 

[...] contém em si dois conceitos-chave: o de “necessidades”, em 
particular as necessidades essenciais dos pobres do mundo, a quem 
deve ser dada prioridade absoluta, e a ideia de limitações impostas 
pelo estado da tecnologia e da organização social sobre a 
capacidade do meio ambiente para atender às necessidades 
presentes e futuras. 

O relatório ainda pontuou que os objetivos de desenvolvimento 
econômico e social devem ser definidos em termos de 
sustentabilidade orientada para o mercado ou de planejamento 
centralizado. Admitiu também que interpretações quanto ao conceito 
posto poderiam variar, mas deveriam compartilhar certas 
características gerais e deveriam fluir a partir de um consenso sobre 
o conceito básico do desenvolvimento sustentável e em um amplo 
quadro estratégico para alcançá-lo.  

                                            
13 MAESTRI, Hugo Cruz. Função social da empresa, responsabilidade social e sustentabilidade: 

um enfoque jurídico sobre a tríade social que integra as sociedades empresariais. p. 67. 

14 CANDEMIL, Renata. Mudanças de paradigmas para uma sociedade sustentável: um novo 
desafio para o Direiro brasileiro?. Revista de Direito Ambiental, 2012, RDA 68, p. 26. 

15 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O princípio da sustentabilidade como princípio estruturante do 
Direito Constitucional. Revista de Estudos Politécnicos, 2010, v. VIII, n 13, p. 8-9. 

16 MAESTRI, Hugo Cruz. Função social da empresa, responsabilidade social e sustentabilidade: 
um enfoque jurídico sobre a tríade social que integra as sociedades empresariais.  p. 67-68. 
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Apoiou-se, portanto, na percepção de que a coletividade deve 
repensar seus valores e práticas visando sua própria existência 
futura, onde todos dependem de uma mesma biosfera, e que a ação 
de um pode provocar impactos em outros. 

Cruz e Bodnar17, todavia, advertem que somente na Rio+10, 

datada de 2002, é que surge um conceito integral de sustentabilidade, posto que 

restou consagrada, além da dimensão global, as perspectivas ecológica, social e 

econômica como qualificadoras de qualquer projeto de desenvolvimento, além da 

certeza de que sem justiça social não se faz possível alcançar um meio ambiente 

sadio e equilibrado. 

Tratam os autores, portanto, do consagrado tripé da 

sustentabilidade, consubstanciado na tripla faceta atribuída àquela. Importante 

ressaltar, nesta toada, que Canotilho18 afirma existir atualmente uma dicotomia entre 

sustentabilidade em sentido restrito e em sentido amplo.  

Desta forma, para Canotilho, a sustentabilidade em sentido 

restrito se direciona para a manutenção a longo prazo de recursos através do 

planejamento, da economização e da obrigação de determinadas condutas e 

resultados; ao passo que a sustentabilidade em sentido amplo quer dizer, 

justamente, os três pilares da sustentabilidade elencados acima. 

1.1.2 Visão doutrinária: facetas da sustentabilidade 

Há de se acentuar que existe opiniões no sentido de que há, na 

verdade, uma diversidade ainda maior de perspectivas acerca da sustentabilidade, 

para além do consagrado tripé social, ambiental e econômico. 

Freitas19 aponta na direção da existência de verdadeira 

complexidade poliédrica da sustentabilidade, sobretudo porque afirma serem cinco 

as respectivas dimensões (a saber: ética, jurídica-política e as três mencionadas 

acima), caracterizando-se a primeira como aquela que decorre da preponderância 

                                            
17 CRUZ, Paulo Márcio. BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade p. 

110. 

18 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O princípio da sustentabilidade como princípio estruturante do 
Direito Constitucional. Revista de Estudos Politécnicos, 2010, v. VIII, n 13, p. 9. 

19 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 54 e ss. 
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da racionalidade sobre os impulsos da insaciabilidade; ao passo que a segunda se 

relaciona com o fato de que a busca da sustentabilidade se trata de verdadeiros 

dever e direito constitucionais.  

Chega-se, consoante Milaré citado por Berwig20, a elencar 

como prisma da sustentabilidade o caráter tecnológico, além do jurídico e do político 

(entendidos de maneira separada, ao contrário da lógica utilizada por Freitas21. 

Para que não se entenda como único ponto de vista doutrinário 

a respeito, observa-se no entender de Pelizzoli citado por Deud22 que não existem 

somente dimensões, mas também níveis de sustentabilidade:  

a) Planetário: o meio ambiente deve ser pensado globalmente; 

b) Ecológico: conservação dos recursos naturais por meio de uso de 
bens renováveis, abandonando os que não são renováveis; 

c) Ambiental: preservação dos ecossistemas; 

d) Demográfico: controle do crescimento populacional; 

e) Cultural: manutenção dos valores culturais, diversidade, etc; 

f) Social: qualidade de vida, com o combate da desigualdade social; 

g) Político: fortalecimento da cidadania e das organizações sociais, 
democratização, repasse das informações aos cidadãos; 

h) Institucional: sistema institucional que modifique suas bases, 
levando a sério a questão socioambiental, garantindo o cumprimento 
das leis, com implementação de encargos e penalidades ambientais 
rigorosas. 

Em relação à perspectiva ambiental da sustentabilidade, insta 

ressaltar o que se entende por meio ambiente que, de acordo com Fiorillo23, 

classifica-se em meio ambiente natural, cultural, artificial e do trabalho. O meio 

ambiente artificial, que mais interessa ao objeto deste estudo, compreende a cidade 

propriamente dita, tendo em vista que o aspecto artificial do meio ambiente é aquele 

                                            
20 BERWIG, Juliane Altmann. Cidade e risco. Revista de Direito Ambiental. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, nº 64, Out-Dez 2011. p. 228. 

21 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro.p. 54 e ss. 

22 DEUD, Maria Luiza Bello. Tributação socioambiental orientada como instrumento para o 
desenvolvimento sustentável. Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2012, p.45. 

23 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 7 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006. p. 20.  
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constituído pelo espaço urbano construído, consubstanciado no conjunto de 

edificações (espaço urbano fechado) e dos equipamentos públicos (ruas, praças, 

áreas verdes, espaços livres em geral: espaço urbano aberto).24 

Deste modo, o espaço urbano é tratado como meio ambiente 

artificial, já que se trata de um ambiente construído pelo homem, que, 

gradativamente ocupa os espaços naturais, transformando-os em espaços urbanos 

artificiais. 

O meio ambiente urbano, ou artificial, é representado pelas 

cidades, entendidas como aglomerações humanas dotadas de edificações e 

infraestrutura consistente em áreas de lazer, serviços públicos, saneamento, etc.25 

Ainda referente à ótica ambiental da sustentabilidade, Freitas26 

entende que esta se vincula com a dignidade do ambiente, uma vez que a 

degradação ambiental pode ter por destino a inviabilização da vida humana no 

planeta, tornando praticamente impossível qualquer espécie de enfrentamento hábil 

e tempestivo. 

No tocante ao âmbito social, não há como deixar de mencionar 

Bodnar27, que sustenta que o acesso a uma ordem jurídica justa deve se pautar pela 

constante melhora das condições das populações mais fragilizadas socialmente, de 

tal maneira que se verifique a existência de verdadeira sustentabilidade, posto que 

os problemas sociais e ambientais necessariamente se encontram interligados. 

Corroborando com a argumentação, Santos citado por Cruz e 

Bodnar28 expressa com clareza que a crise social reflete diretamente na seara 

ambiental, especialmente em decorrência da transnacionalização da pobreza, da 

miséria e da fome. 

                                            
24 MARQUES, José Roberto. Meio Ambiente Urbano. Rio de Janeiro: Forense,Universitária, 2005. p. 

52 

25 MARQUES, José Roberto. Meio Ambiente Urbano. p. 52 

26 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 60-61. 

27 BODNAR, Zenildo. Os novos desafios da jurisdição para a sustentabilidade na atual sociedade de 
risco. Veredas do Direito, 2009, v. 6, n. 12, p. 110. 

28 CRUZ, Paulo Márcio. BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade p. 
113. 
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Quanto à dimensão econômica, a sustentabilidade não pode – 

e nem deve – ser entendida tão somente como um agregador de luxo a 

determinadas expressões, ou utilizada com propósitos retóricos e discursivos, 

conforme aduzem Cruz e Bodnar29. Nesta linha, Freitas30 torna indubitável a questão 

quando afirma que a natureza não mais deve ser vista como mero capital à 

disposição da sociedade, eis que a regulação estatal homeostática se faz impositiva, 

sem o desvio característico dos filiados ao lamentável fundamentalismo de mercado. 

1.1.3 A atuação do Legislativo e a Sustentabilidade 

Barbosa31, no tocante ao papel do Legislativo nos assuntos 

relativos à sustentabilidade, aponta com clareza o motivo da inclusão deste tema 

nos textos normativos brasileiros: 

O nosso ordenamento jurídico foi influenciado pelos documentos da 
ONU e internalizou concepções divulgadas pela proposta do 
desenvolvimento sustentável, mas não necessariamente exclusivas 
dela. 

O Brasil foi signatário das declarações políticas das três grandes 
Cúpulas sobre o meio ambiente realizadas pelas Nações Unidas. 
Nos documentos gerados por essas Cúpulas estimulavam-se a 
produção legislativa nacional e o estabelecimento ou fortalecimento 
das autoridades e mecanismos existentes necessários para a 
criação, coordenação e implementação de políticas e para a 
aplicação das leis. 

Pode ser comprovada tal afirmação pelo texto expresso de dois 

dos documentos internacionais firmados pelos representantes brasileiros, como se 

observa do Princípio 11 da Declaração do Rio e do ponto 163 do Plano de 

Implementação da Cúpula de Johanesburgo: 

Declaração do Rio. Princípio 11. Os Estados adotarão legislação 
ambiental eficaz. As normas ambientais e os objetivos e as 
prioridades de gerenciamento deverão refletir o contexto ambiental e 
de meio ambiente a que se aplicam. As normas aplicadas por alguns 
países poderão ser inadequadas para outros, em particular para os 

                                            
29 CRUZ, Paulo Márcio. BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade p. 

114. 

30  FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 62. 

31 BARBOSA, Emanuel de Andrade. A avaliação do impacto ambiental como instrumento 
paradigmático da sustentabilidade ambiental no direito brasileiro. Curitiba: Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, 2006, p. 89. 
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países em desenvolvimento, acarretando custos econômicos e 
sociais injustificados. 

Plano de Implementação da Cúpula de Joanesburgo. Ponto 163. 
Cada  país  é  o  principal  responsável  pelo  seu  próprio 
desenvolvimento sustentável,  e o papel  das  políticas  e estratégias 
de desenvolvimento  nacionais não pode  ser  superestimado.  Todos  
os  países  devem  promover  o  desenvolvimento sustentável  em  
nível  nacional,  por  meio,  entre  outras  medidas,  da  promulgação  
e aplicação  de  leis  claras  e  eficazes  que  apoiem  o  
desenvolvimento  sustentável. Todos os países  devem  fortalecer  
suas  instituições  governamentais,  inclusive criando  a  
infraestrutura  necessária  e  promovendo  transparência,  
responsabilidade (accountability) e instituições administrativas e 
judiciais justas.   

Passando especificamente para as normas brasileiras, há de 

se ressaltar que a maior delas, a Constituição Federal, não faz menção à 

sustentabilidade de maneira expressa. Contudo, diversos dispositivos constitucionais 

levam a crer que há, sim, proteção em caráter constitucional ao tema ora tratado, a 

saber: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: 

 I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e 
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de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003); 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 6, de 1995) 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

Segundo Freitas32, esta carga de valor atribuída ao 

desenvolvimento sustentável encontra guarida no dispositivo acima transcrito e em 

demais da Constituição Federal, definindo-o como “valor supremo” a figurar como 

um dos objetivos fundamentais da República. Mais precisamente, assim exterioriza a 

normatividade constitucional do princípio por ora estudado: 

Sustentabilidade, em nosso sistema jurídico-político, é, entre valores, 
um valor constitucional supremo, desde que adotada a releitura da 
Carta endereçada à produção de homeostase biológica e social de 
longa duração. 

Já no preâmbulo da Constituição brasileira, o desenvolvimento 
aparece como um dos “valores supremos”, algo que, por certo, não 
se coaduna com nenhuma visão soberba e degradante da natureza, 
nem com a falta da sensibilidade característica das relações 
parasitárias. 

A carga axiológica impregna-o desde o início. Do art. 3º, III, da CF, 
emerge que o desenvolvimento sustentável é que figura como um 
dos objetivos fundamentais da República, incompatível com qualquer 
modelo do crescimento pelo crescimento que, às vezes, por sua 
disparatada injustiça distributiva, ostenta tudo, menos densidade 
ética republicana. 

                                            
32 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade. Direito ao Futuro. p. 113/114. 



 27 

Ferraz, citado por Maestri33, relembra de modo extremamente 

relevante a importância da Convenção de Estocolmo de 1972 para o art. 225 da 

Constituição Federal: 

O art. 225, que é o artigo vestibular do capítulo atinente ao meio 
ambiente, repete com linguagem melhorada a proclamação do art. 1º 
da Convenção de Estocolmo, de 1972, que foi durante largo tempo o 
texto normativo de índole internacional que inspirava todos aqueles 
que se dedicavam ao estudo do problema do Direito Ambiental, 
afirmando a ideia de que todos têm direito a um meio ambiente 
sadio. Essa proclamação, colocada com mais nitidez ainda no art. 
225, fixa a ideia de há muito construída na doutrina, e agora 
consagrada em texto normativo, de que o direito à higidez do meio 
ambiente, dos ecossistemas em geral, goza da natureza de um 
direito público subjetivo. Ou seja, um direito que cabe a cada um de 
nós, tutelável para todos e endereçado na sua cobrança de eficácia 
contra todos, particulares ou Poder Público. 

Outra questão suscitada por Barbosa34, o qual percebe que o 

fato de a temática ambiental ser lembrada em diversas partes da Constituição 

Federal faz com que se torne evidente as diversas facetas da sustentabilidade 

(esmiuçadas supra), em especial por sua presença nos artigos 170 (ordem 

econômica) e 225 (ordem social). 

No tocante às normas infraconstitucionais, algumas merecem, 

por seu caráter inovador, uma breve transcrição. Dentre estas, sem dúvida, está a 

Lei nº 9.985/2000, intitulada “Lei do SNUC” (em referência ao Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza), responsável por definir “uso sustentável” 

em seu art. 2º, inciso XI: 

(...) XI – uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a 
garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos 
processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais 
atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente 
viável;  

Não deve se deixar de mencionar a Lei nº 6.938/1981, quando 

se instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e restaram delineados seus 

objetivos: 

                                            
33 MAESTRI, Hugo Cruz. Função social da empresa, responsabilidade social e sustentabilidade: 

um enfoque jurídico sobre a tríade social que integra as sociedades empresariais. p. 79. 

34 BARBOSA, Emanuel de Andrade. A avaliação do impacto ambiental como instrumento 
paradigmático da sustentabilidade ambiental no direito brasileiro. p. 91. 
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Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 
ecológico; 

Necessariamente tem de ser colacionado, também, um dos 

artigos do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), em que se considera diretriz 

geral das cidades brasileiras a garantia do direito a cidades ambientalmente 

sustentáveis: 

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

É precisa a abrangência do inciso acima transcrito, no sentido 

de que a sustentabilidade abarca as múltiplas facetas versadas no subtítulo anterior, 

quais sejam: a ambiental, a social e a econômica. 

Mais ainda se assenta o caráter econômico no princípio da 

sustentabilidade quando examinado o inciso IV do mencionado artigo de lei, assim 

redigido: 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição 
espacial da população e das atividades econômicas do Município e 
do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as 
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o 
meio ambiente; 

Por sua vez, as diretrizes que tratam do aspecto social do 

complexo sustentável encontram guarida nos incisos seguintes daquela Lei, os quais 

positivam: 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade 
na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas 
e projetos de desenvolvimento urbano; 

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais 
setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento 
ao interesse social; 
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V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e 
serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da 
população e às características locais; 

A especificidade quanto à ótica ambiental do baluarte 

contemporâneo se alicerça no inciso VI do mesmo artigo de lei, que estabelece a 

diretriz que preconiza a ordenação e controle do uso do solo, de maneira a evitar 

diversos danos ao meio-ambiente. 

Observa-se também no arcabouço jurídico brasileiro, que a 

sustentabilidade é encontrada inclusive no âmbito das Resoluções do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), como o preâmbulo da Res. CONAMA nº 

237/97 (responsável por justificar as medidas nela tomadas): 

Considerando a necessidade de se incorporar ao sistema de 
licenciamento ambiental os instrumentos de gestão ambiental, 
visando o desenvolvimento sustentável e a melhoria contínua; 

Além do ponto de vista conceitual advindo das obras 

doutrinárias e do texto das leis, deve ser acentuada a ótica jurisprudencial. 

1.1.4 Poder judiciário e sustentabilidade 

Para que se perceba a visão do Poder Judiciário quanto à 

temática do desenvolvimento sustentável, transcreve-se a ementa de acórdãos dos 

Tribunais de Justiça do Espírito Santo e de Minas Gerais: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE PROPRIEDADE. 
EXERCÍCIO. LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO DE 
CONSTRUIR. IMPACTO AMBIENTAL. REGRAS 
INTERPRETATIVAS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 007/2007. 
PDM. EXISTÊNCIA DE IMPACTO SOCIAL. MANIFESTAÇÃO DOS 
MUNÍCIPES CONTRÁRIA AO EMPREENDIMENTO. ESTUDO DE 
IMPACTO DE VIZINHANÇA. MEDIDA NECESSÁRIA. RECURSO 
IMPROVIDO. 1 - A norma constitucional do art. 225 da Constituição 
Federal, [...]. 2 - O artigo 5º, XXII, da magna carta deve ser 
interpretado em consonância com o XXIII, limitando-se o direito de 
propriedade pela sua vertente social, [...] 3 - A LC municipal 
007/2007, ao regular o exercício do direito de propriedade deve 
observância aos preceitos da magna carta, exercendo assim, a 
regulamentação para ocupação do solo urbano, com vistas ao 
cumprimento da função social da propriedade, em consonância com 
o respeito ao direito ambiental e social proclamados no próprio texto 
em apreço. 4 - A interpretação da norma municipal,[...] declara, 
através dos seus princípios gerais que é indispensável a garantia do 
direito a cidade sustentável para todos, compreendendo o direito à 
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terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer 
para as gerações presentes e futuras; promoção do desenvolvimento 
local baseado na sustentabilidade dos recursos disponíveis; gestão 
democrática da cidade mediante o fortalecimento das dimensões da 
cidadania baseadas em formas substantivas de participação 
individual e coletiva, garantindo a participação da população na 
formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, 
buscando novos patamares de desenvolvimento que atendam às 
necessidades da coletividade e a proteção dos recursos locais. [...] 7 
- A interpretação do art. 246 da LC 007/2007, exige que esta 
caminhe pelos meandros da Constituição Federal e, até mesmo 
conforme estipulado no art. 3º da LC 07/2007, garante-se à 
sociedade civil organizada, perquirir sobre as modificações que 
possam resultar do exercício do direito de propriedade quando este 
ameaça o status quo socialmente equilibrado. 8 - Recurso conhecido 
e improvido. 35 

A sustentabilidade não deve ser diagnosticada de modo ermo, 

porquanto reflete em direitos inerentes à propriedade. A prudência jurídica assevera 

esta linha de pensamento no sentido de que, tratando-se de direito de terceira 

geração, deve ir ao encontro dos direitos dela decorrentes, sobretudo no que 

concerne à função social da propriedade na questão da sustentabilidade. 

Assim é que, em uma ponderação entre o princípio em apreço 

com os demais, este prevalece dentre os limites da razoabilidade, a saber: 

MEIO AMBIENTE. QUALIDADE DE VIDA. CIDADANIA. CONDIÇÃO 
DE DESENVOLVIMENTO, SAÚDE E SUSTENTABILIDADE. 
PROTEÇÃO LEGAL. O judiciário não pode abrir mão das exigências 
legais que protegem o meio ambiente apenas para manter os 
empregos dos empregados da empresa poluidora, cabendo à 
empresa tomar as medidas necessárias à regularização de suas 
atividades com a urgência necessária. No confronto entre dois 
valores - A subsistência dos empregos e a despoluição do ambiente -
, cada um deve agir dentro de sua atribuição, cabendo ao judiciário a 
medida que lhe cabe para proteger o bem que é colocado sob a sua 
proteção (o meio ambiente), enquanto que cabe ao empregador 
preocupar-se não só com o meio ambiente, mas também em tomar 
as medidas necessárias para manter a sua atividade e, em 
consequência, os empregos a seu cargo. - O meio ambiente interfere 
na qualidade de vida, no exercício da cidadania e nas condições de 
desenvolvimento, saúde e sustentabilidade, gozando de proteção 
legal e obrigando a todos a tomar as medidas necessárias á sua 

                                            
35 BRASIL. Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Agravo de Instrumento n. 0901341-

23.2012.8.08.0000, da Terceira Câmara Cível, Relator Desembargador Roberto da Fonseca Araujo, 
Julgamento 31/07/2012, DJES 10/08/2012. 
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implementação, constituindo instrumento de proteção à própria 
humanidade.36 

Destaca-se que a decisão está preocupada com a maioria da 

sociedade e não especificamente com a questão de manutenção de emprego ou 

renda de alguns. Entende-se que os efeitos da não proteção legal ao ambiente não 

atinge somente aos que estão envolvidos diretamente, mas a toda a sociedade. 

1.1.5 Sustentabilidade e questões teóricas 

Canotilho37 aduz que a adoção do princípio da sustentabilidade 

para a transformação do direito e da governança não significa, nem de longe, a 

preterição da observância de outros princípios estruturantes, tal qual o do Estado de 

Direito. Ao ressaltar a importância da sustentabilidade, não se pretende torná-la um 

princípio-maior, responsável por aniquilar a aplicabilidade de quaisquer outros. 

Pretende-se, sim, que antes de qualquer tomada de decisão – por todas as esferas 

dos três poderes – seja realizada uma ponderação relacionada com a 

sustentabilidade. 

Ademais, nos moldes dos ensinamentos de Cruz e Bodnar38, é 

de se pontuar que o princípio da sustentabilidade deve ser considerado como 

aberto, permeável, ideologizado, subjetivo e relacional. 

Tal afirmação se baseia, principalmente, na percepção de que 

algo considerado sustentável em épocas de profunda crise econômica não 

necessariamente também o será num período de fartura, por exemplo. Assim, pode 

se considerar que se torna até mais indicado a adoção de uma dimensão conceitual 

negativa, ou seja, muitas vezes é mais fácil identificar as situações de 

insustentabilidade do que as de real sustentabilidade. 

                                            
36 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agravo de Instrumento n. 0618968-

46.2010.8.13.0000, da Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Vanessa Verdolim 
Hudson Andrade, Julgamento 30/08/2011, DJEMG 31/10/2011. 

37 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O princípio da sustentabilidade como princípio estruturante do 
Direito Constitucional. Revista de Estudos Politécnicos, 2010, v. VIII, n. 13, p. 10. 

38 CRUZ, Paulo Márcio. BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade.  
p. 111-112. 
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Aliás, ao se mencionar que a visão da sustentabilidade se 

altera de acordo com as condições socioeconômicas de um determinado povo, é de 

se aduzir que, ainda se levarmos em conta as ditas alterações de ponto de vista, o 

fato é que o princípio ora tratado pressupõe uma transformação do estilo de vida em 

todos os aspectos da sociedade39. 

Desta maneira, conforme Farias, estaria a humanidade 

cumprindo com os compromissos de prevenção de danos ao meio-ambiente, de 

modo que se evite os malogros previsíveis e se alcance a dignidade material e 

imaterial de todos os seres vivos. 

Isto se concretizaria no intitulado Estado de Direito Ambiental, 

o qual, para Candemil40, se caracteriza como um modelo que se apoia nos pilares 

das funções social e ecológica da propriedade; no princípio da proibição do 

retrocesso; e na solidariedade intra e intergeracional.  

Neste Estado, levar-se-ia em conta a crise ambiental para a 

tomada das decisões, o que o levaria a um papel intervencionista, com o 

comprometimento de assumir a implantação de novas políticas públicas. 

Conforme Sarlet citado por Candemil41 haveria a substituição 

da “mão invisível” do mercado pela chamada “mão invisível” do Direito, algo que se 

verifica, no entender do autor elencado, no texto do art. 1º, §1º, da Declaração sobre 

Direito ao Desenvolvimento, de 1986: 

[...] o direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em 
virtude do qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a 
participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a 
ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos e liberdades 
fundamentais possam ser plenamente realizados. 

                                            
39 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 67. 

40 CANDEMIL, Renata. Mudanças de paradigmas para uma sociedade sustentável: um novo desafio 
para o Direito brasileiro?. Revista de Direito Ambiental, 2012, RDA 68, p. 36. 

41 CANDEMIL, Renata. Mudanças de paradigmas para uma sociedade sustentável: um novo desafio 
para o Direito brasileiro?. p. 36. 
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Canotilho42, quando trata do Estado de Direito Ambiental aduz 

que o princípio da sustentabilidade aponta para a necessidade de novos esquemas 

de direção. Tais pontos de vista estariam, frisam-se, ao lado dos usuais esquemas 

de ordem, permissão e proibição observados em atos do poder público, eis que 

poderiam ser verificados em diversas formas de estímulo à promoção de programas 

de sustentabilidade, tais como políticas fiscais de incentivo à tecnologia limpa e às 

formas de energia advinda de recursos renováveis. 

1.1.6  O urbanismo e a sustentabilidade  

No que toca ao urbanismo, Meirelles43 caracteriza-o como “o 

conjunto de medidas estatais destinadas a organizar os espaços habitáveis, de 

modo a propiciar melhores condições de vida ao homem na comunidade”. 

Carmello Junior e Freitas44, ao seu turno, entendem que o 

urbanismo pressupõe a fixação do homem nos espaços existentes (urbanos ou 

rurais), tendo como escopo oferecer ordenação na utilização do território, uma vez 

que a atividade urbanística se encontra umbilicalmente conectada à racionalização 

dos espaços de fixação do homem e sua correlação com o resguardo do meio 

ambiente. 

Assim, o urbanismo, na medida em que traduz o propósito da 

sustentabilidade, ordenando o espaço utilizado pelo homem para uma significativa 

melhora de qualidade de habitação, aprimoramento de duração e condições de 

utilização, resume-se em um conjunto de medidas positivadas pelo Estado para 

atingir tal finalidade. 

Cabe destacar que o direito urbanístico é recente, como afirma 

Silva45, ao relatar que   

                                            
42 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O princípio da sustentabilidade como princípio estruturante do 

Direito Constitucional. p. 10. 

43 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 378. 

44 CARMELLO JÚNIOR, Carlos Alberto; FREITAS, Gilberto Passos de. A cidade sustentável e o 
direito penal ambiental. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 17, n. 68, out./dez. 2012. p. 
155. 

45 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico brasileiro.  6 ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 36-
37.  
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[...] o direito urbanístico é produto das transformações sociais que 
vêm ocorrendo nos últimos tempos. Sua formação, ainda em 
processo de afirmação, decorre da nova função do Direito, 
consistente em oferecer instrumentos normativos ao Poder Público a 
fim de que possa, com respeito ao princípio da legalidade, atuar no 
meio social e no domínio privado, para ordenar a realidade no 
interesse da coletividade. 

Nos moldes do levantado por Di Sarno46, os primórdios do 

Direito Urbanístico brasileiro ocorreram quando do fim da escravidão no ano de 

1888, oportunidade em que se disseminou o fenômeno da moradia em condições 

precárias, o que acabou por trazer à baila discussões relativas à problemática da 

urbanização. 

Assim cabe saber distinguir determinada parcela de solo como 

sendo urbano ou rural. No entendimento de Silva47, trata-se de conceito tipicamente 

de direito urbanístico, na medida em que a este cabe qualificar os bens urbanísticos 

e definir seu regime jurídico; de maneira que o solo urbano pode ser entendido como 

aquele terreno destinado ao exercício das funções urbanísticas, sendo resultado – 

diferentemente da propriedade agrícola – da projeção direta de uma atividade 

humana e impregnada de valor cultural. 

Inclusive para fins de aplicação da Lei nº 6.766/79 que dispõe 

acerca do parcelamento do solo urbano, adota-se o critério estabelecido pelo art. 32 

do Código Tributário Nacional, o qual delega ao município a definição da zona 

urbana, observando-se o requisito mínimo da oferta de serviços públicos para 

qualificar o solo como urbano. 

Assim, caso no terreno estejam presentes dois ou mais dos 

cinco serviços públicos taxados naquele artigo, considerar-se-á urbano. Do 

contrário, considerar-se-á rural, de modo a não se sujeitar à aplicação dos institutos 

por ora estudados. 

                                            
46 DI SARNO, Daniela Campos Libório. Elementos de direito urbanístico. Barueri: Manole, 2004. p. 

3-4. 

47 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico brasileiro.  p. 76. 
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1.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE 

Na visão de John Locke, Deus deu ao homem a terra e tudo o 

que nela contém, para o sustento e conforto de sua existência. Sobre este enfoque, 

no início as coisas pertenciam à humanidade em comum, pois eram produções 

espontâneas da natureza e ninguém possuía originalmente o domínio privado de 

uma parte qualquer que excluísse o direito dos demais homens.48 

Assim, era inevitável a criação de uma entidade superior, 

arcaica àquele tempo, que assegurasse a propriedade ao indivíduo que lhe detinha. 

Na concepção de Locke, o Estado decorreu de um contrato 

social entre os homens, visando a uma vida mais confortável, segura e pacífica, 

objetivos que podiam ser alcançados através da preservação do direito de 

propriedade e da proteção dos direitos dos membros da comunidade.49  

Hobbes também fundamenta sua concepção sobre a origem do 

Estado na opção humana de convivência social que pressupõe a renúncia de 

prerrogativas individuais, em benefício da coletividade.50  

Já para Rousseau, com o estabelecimento de um contrato 

social, o homem perde a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo quanto deseja 

alcançar, mas ganha a liberdade civil e o direito de propriedade sobre tudo o que 

possui. Se a liberdade natural era limitada pelas forças do indivíduo, a liberdade civil, 

agora, é limitada pelo poder do Estado.51  

Na teoria liberal dos direitos fundamentais o direito de 

propriedade é compreendido como um dos direitos fundamentais que foram 

consagrados com as revoluções liberais dos séculos XVII e XVIII, período em que se 

afirmou a liberdade individual em face do poder absolutista em voga na Idade 

                                            
48 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil e outros escritos: ensaio sobre a origem, 

os limites e os fins verdadeiros do governo civil. 3. ed. Tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da 
Costa. Petrópolis: Editora Vozes, 2001, p. 98. 

49 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil e outros escritos: ensaio sobre a origem, 
os limites e os fins verdadeiros do governo civil. p. 139.  

50 APPIO, Eduardo. Teoria Geral do Estado e da Constituição. Curitiba: Juruá, 2005, p. 27. 

51 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social: Ensaio sobre a origem das línguas. Tradução de 
Lourdes Santos Machado. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999, p. 77-78.  



 36 

Moderna. Como se sabe, essa luta decorreu da opressão praticada por poder 

tipicamente concentrado e ilimitado do soberano naquele período.  

Tais movimentos, vale ressaltar, de afirmação da liberdade do 

indivíduo ante o Estado – criadores, portanto, das chamadas liberdades públicas ou 

direitos de defesa, classificados como direitos fundamentais de primeira geração52 - 

encontraram fundamento teórico nas doutrinas do direito natural e do contrato social, 

motivo pelo qual culminaram em declarações de direitos inerentes ao ser humano, 

de direitos que decorrem de sua natureza, sendo, portanto, inalienáveis e 

inderrogáveis, sequer pelo soberano. 

Inserido nesse contexto, percebe-se que o direito de 

propriedade representa, em princípio, uma proteção da liberdade econômica dos 

particulares em face do poder público. Com base nele, o Estado ficou impedido de 

se apropriar arbitrariamente da propriedade privada sem qualquer indenização ao 

particular. Assim, a tomada de bens dos indivíduos pelo soberano, ato comum e 

frequente no período absolutista passaram a encontrar óbice nos direitos 

fundamentais reconhecidos em nível constitucional.   

A perspectiva histórica do direito de propriedade não termina 

neste ponto, pois a ela agregam-se as ideias inerentes ao período subsequente, em 

que os direitos sociais passaram a compor a pauta do constitucionalismo dos países 

ocidentais, agora qualificados como Estados de Bem-Estar social. Como se sabe, 

esse novo paradigma é fruto dos movimentos de cunho socialistas do século XIX.53  

A Constituição brasileira de 1988, no caput e no inc. XXII do 

art. 5º garante o direito de propriedade. Trata de norma de aplicabilidade imediata 

(art. 5º, § 1º) que protege o instituto jurídico da propriedade,54 buscando resguardar 

aos indivíduos, especialmente em face do Poder Público, a liberdade de “usar, 

gozar, dispor e reivindicar a coisa que lhe serve de objeto”55. 

                                            
52 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 560-577.  

53 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 3 ed. Coimbra: Coimbra, 2000. t.. IV, p. 31-
32.   

54 MENDES. Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004. p. 4.  

55 GOMES. Orlando. Direitos reais. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 109.  
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Por outro lado, no Capítulo I de seu Título VI, a mesma 

Constituição cuida da competência legislativa tributária, verdadeira autorização do 

exercício, pelas pessoas jurídicas de direito público, do poder (ou prerrogativa) de 

tributar.56 

De igual modo, em contrapartida à garantia do direito de 

propriedade previsto no art. 5º, XXII da Constituição Federal, em seu inciso 

subsequente é determinado o atendimento à função social da propriedade, cujo 

descumprimento total ou parcial relativiza a garantia deste direito. 

Ademais, no inciso XXIV do mesmo artigo constitucional, a 

Constituição Federal prevê a possibilidade de desapropriação da propriedade de 

particular por necessidade ou utilidade pública. Mais precisamente, tal instituto é 

regulado nos Capítulos II e III do Título VII da Constituição Federal, que tratam da 

política urbana e agrícola, respectivamente. 

De um lado, o direito de propriedade observa, ao menos no 

plano de sua origem histórica, o propósito de salvaguardar de uma esfera de 

liberdade econômica individual, inserindo-se, essencialmente, no contexto do 

paradigma liberal dos direitos fundamentais. De outro lado, o poder de tributar diz 

respeito ao dever constitucional dos indivíduos em contribuir para a capitalização do 

Estado, justamente para este possa realizar, direta ou indiretamente, diversas 

atividades inerentes ao interesse público,57 tais como o serviço administração 

pública, de prestação judiciária, de saúde e educação, de segurança pública, de 

defesa nacional, entre muitos outros.  

1.3 O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE  

A função social da propriedade, no contexto atual, funciona 

como uma pedra angular do direito de propriedade, estabelecendo os modos de 

aquisição, gozo e utilização da propriedade. 

                                            
56 CARVALHO. Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e método. 3 ed. São Paulo: Noeses, 

2009. p. 236.  

57 OLIVEIRA. Regis Fernando de. Curso de Direito Financeiro. 3 ed. São Paulo: Ed. RT, 2010. p. 
68-69.  
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Hodiernamente, "por função social entende-se dar uma 

destinação ocupável ao terreno, torná-lo produtivo em algo lícito, gerador de riqueza, 

edificar algo e destiná-lo ao uso. Algo há que se fazer necessariamente para 

promover o seu adequado aproveitamento urbano". 58 

No que concerne especificamente à função social da 

propriedade urbana, esta repousa no pressuposto primordial de que cabe à 

administração pública disciplinar e coordenar a atividade urbanística das cidades, 

afetando os direitos patrimoniais dos particulares. É em relação à propriedade 

urbana que a função social tem seu alcance mais intenso, eis que possibilita, de 

forma mais objetiva, o equilíbrio entre o interesse particular e o interesse coletivo.59  

Jelinek menciona que foi a Teoria de Léon Duguit que trouxe 

primeiramente o conceito da “Função Social da Propriedade Urbana”, no início do 

século XX. Esta teoria fundamentava-se numa análise sociológica e se apoiava que 

a noção de Função Social da Propriedade Urbana se consagra quando surge a 

necessidade de superar as concepções individualistas60. Para Duguit todo homem 

tem uma função social, assim como a propriedade também a tem, citando-a com as 

seguintes palavras:  

Pero la propiedad no es um derecho; es uma función social. El 
propietário, es decir, el poseedor de una riqueza, tiene, por el hecho 
de poseer esta riqueza, una función social que cumplir; mientras 
cumple esta misión sus actos de propietário están protegidos. Si no 
la cumple o la cumple mal, si por ejemplo no cultiva su tierra o deja 
arruinarse su casa, la intervención de los gobernantes es legítima 
para obligarle a cumplir su función social de propietario, que consiste 
en asegurar el empleo de las riquezas que posee conforme a su 
destino.61  

Sundfeld afirma que o indivíduo não é um fim, e sim um meio; 

não tendo razão de ser no mundo, senão pelo trabalho que realiza na obra social, 

com a seguinte afirmação:  

                                            
58 PEIXOTO, Marcelo Magalhães (coord.). IPTU: Aspectos Jurídicos Relevantes. São Paulo : 

Quartier Latin, 2002, p. 333. 

59 PEIXOTO, Marcelo Magalhães (coord.). IPTU: Aspectos Jurídicos Relevantes. p. 333. 

60 DALLARI, Adilson Abreu. FERRAZ, Sérgio. (coord.). Estatuto da Cidade: comentários à Lei 
Federal 10.257/2001. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 120.  

61 DALLARI, Adilson Abreu. FERRAZ, Sérgio. (coord.). Estatuto da Cidade: comentários à Lei 
Federal 10.257/2001. p. 120. 
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(...) todo indivíduo tem a obrigação de cumprir na sociedade certa 
função, na razão direta do lugar que nele ocupa. Ora, o detentor da 
riqueza, pelo próprio fato de deter a riqueza, pode cumprir certa 
missão que só ele pode cumprir. Somente ele pode aumentar a 
riqueza geral, assegurar a satisfação das necessidades gerais , 
fazendo valer o capital que detém. Está, em consequência, 
socialmente obrigado a cumpri-la e na medida em que o fizer. A 
propriedade não é mais o direito subjetivo do proprietário; é função 
social do detentor de riqueza.62  

Sendo assim, a propriedade urbana cumpre sua função social 

não apenas quando atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas no plano diretor, consoante disposição constitucional63, mas também 

quando a ela for dado tratamento racional e adequado, inclusive quanto aos 

recursos naturais e preservação do meio ambiente assegurando, assim, o bem-estar 

de todos.64  

Como pode ser observado no artigo 1.228, parágrafo 1º, do 

Código Civil, a propriedade acompanhar os avanços e necessidades sociais: 

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

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com 
as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a 
flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o 
patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 
das águas. 

O Código Civil demonstrou uma preocupação do legislador civil 

em reconhecer as necessidades da sociedade contemporânea, colocando o 

conteúdo ético na norma, exigindo que o proprietário preserve o meio ambiente, isto 

é, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico 

e artístico, evitando a poluição do ar e das águas, fazendo com que a propriedade 

esteja em harmonia com os princípios sociais coletivos.  

                                            
62 SUNDFELD, Carlos Ari. O Estatuto da Cidade e suas Diretrizez Gerais. In: DALLARI, Adlison 

Abreu; FERRAZ, Sérgio. Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001).  p. 50.  

63 "Art. 182, §2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor." 

64 PEIXOTO, Marcelo Magalhães (coord.). IPTU: Aspectos Jurídicos Relevantes. p. 200. 
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É o cumprimento do princípio da função social, na ordenação 

das cidades, expresso no plano diretor, que dará concreção ao bem-estar dos 

cidadãos, pois “ordenar”, significa colocar as coisas no lugar, planejar a cidade, 

viabilizar as condições para que o ser humano tenha uma vida digna.65 

A ordenação das cidades brasileiras enfrenta graves 

consequências decorrentes do crescimento desordenado, a começar pelas favelas, 

compostas de barracos, construídas com restos de materiais de toda espécie, 

sujeitas a constantes deslizamentos, causando mortes e dores para uma classe 

socialmente marginalizada, alem dos loteamentos clandestinos, que levam a 

insegurança jurídica aos inúmeros despossuídos, contrastando com a situação de 

poucas pessoas, proprietárias, que se encontram em situações privilegiadas e que, 

muitas vezes, estocam os terrenos urbanos, destinando-os unicamente a 

especulação imobiliária, para a obtenção de lucros, na proporção direta dos 

investimentos públicos, fruto da contribuição de todos.66  

Muitas vezes estes espaços ou áreas vagas ou subutilizadas 

existentes no interior da mancha urbana se mantêm sem uso, quando em zona 

desprovida de infraestrutura, à espera da valorização, o que pode ocasionar uma 

ociosidade ou um uso inadequado. Quando esses espaços se esvaziam ou 

permanecem vazios, ociosos, remanescentes ou residuais, são chamados de vazios 

urbanos.67 

A modificação dessa situação depende, embora não 

exclusivamente, da atuação do Poder Público, no sentido de criar e implementar 

instrumentos necessários para o desenvolvimento das potencialidades vitais do ser 

humano, impedindo o egoísmo daquele que é proprietário, pois ser proprietário não 

                                            
65 CARDOSO, Sônia Letícia de Méllo. A função social da propriedade urbana. Revista Cesumar–

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, v. 4, n. 1, p. 63-84, 2007. 

66 CARDOSO, Sônia Letícia de Méllo. A função social da propriedade urbana. Revista Cesumar–
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, v. 4, n. 1, p. 63-84, 2007 

67 DITTMAR, Adriana; HARDT, Letícia Peret Antunes. A cidade e seus vazios: um ensaio sobre a 
vivência e espaços residuais e remanescentes urbanos ferroviários em Curitiba. In FERRARA, 
Lucrécia D’Aléssio; DUARTE, Fábio; CAETANO, Kati Eliana, org. Curitiba: do modelo à 
modelagem. Curitiba: Champagnat – Annablume, 2007. p. 237.  
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significa ser um senhor absoluto, muito ao contrario, significa cumprir um dever para 

o bem-estar da coletividade.68 

O vazio urbano é compreendido por áreas reservadas aos 

proprietários para a especulação imobiliária, onde o processo de produção e 

reprodução das parcelas da cidade não está sendo utilizada.69 

A especulação imobiliária nas palavras de Monte-Mór pode ser 

assim definida:  

[...] a retenção da terra improdutiva (no caso urbano, desocupada), 
com o objetivo de auferir maior renda futura a partir da sua 
valorização, esta provocada pela agregação de capital em seu 
entorno. Ainda que empreendimentos imobiliários possam converter 
em si um processo de especulação, não se confundem 
necessariamente com a atividade especulativa. 70   

As discussões sobre vazios urbanos têm se realizado sob a luz 

da Função Social da Propriedade Urbana, em que o objeto se volta para a 

obrigatoriedade da adequada utilização da propriedade. Com a finalidade de 

alicerçar esta obrigatoriedade, a legislação urbanística deverá, portanto, buscar dois 

grandes objetivos: aproveitar e valorizar o esforço coletivo já despendido na 

construção da cidade e de suas infraestruturas e culturais; e permitir que se amplie o 

acesso ordenado à cidade71.  

Nesse sentido, vale consignar que o princípio da função social 

não retira do proprietário o direito de desfrutar de seu imóvel, mas apenas impõe 

que o proprietário utilize a propriedade conforme a orientação que lhe é traçada pela 

norma jurídica, potencializando a utilização da propriedade de acordo com a correta 

ordenação do espaço urbano e proteção do meio ambiente. 

                                            
68 CARDOSO, Sônia Letícia de Méllo. A função social da propriedade urbana. Revista Cesumar–

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, v. 4, n. 1, p. 63-84, 2007. 

69 ALVAREZ, Ricardo. Os Vazios Urbanos e o Processo de Produção da Cidade. 1994. 146 f. 
Dissertação (Mestrado) - Departamento de Geografia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas de Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. 

70 MONTE-MÓR, Roberto Luís de Melo. Do urbanismo à política urbana: notas sobre a experiência 
brasileira. In; COSTA, Geraldo Magela; Mendonça, Jupira Gomes de. Planejamento Urbano no 
Brasil: Trajetória, Avanços e Perspectivas. Belo Horizonte: Arte. 2008. p. 49.   

71 MAGALHÃES. Sérgio. Sobre a cidade: habitação e democracia no Rio de Janeiro. São Paulo: Pro 
Editores, 2002. p. 51.  



CAPÍTULO 2  

TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA DO PATRIMÔNIO URBANO 

Neste capítulo será tratado sobre questões específicas 

relacionadas ao tema, iniciando com o Estatuto da Cidade para posterior discussão 

sobre a tributação progressiva. 

2.1 O ESTATUTO DA CIDADE E O PLANO DIRETOR  

Para Benevolo72, a cidade se forma quando as indústrias e os 

serviços já não são executados pelas pessoas que cultivam a terra, mas por outras 

que não têm esta obrigação, e que são mantidas pelas primeiras com o excedente 

do produto total. 

No Brasil, houve uma intensa e rápida urbanização no século 

XX. O motivo deste fenômeno deve-se ao fato de que, em 1960, a população urbana 

representava 44,7% da população brasileira total, contra 55,3% de população rural. 

Dez anos depois, essa relação já se inverteu, com percentuais quase idênticos: 

55,9% de população urbana e 44,1% de população rural. No ano 2000, 81,2% da 

população brasileira vivia em cidades.73 

O processo de urbanização pode ser definido como fenômeno 

social, aumento de concentração de pessoas nos centros urbanos74. Esse processo, 

relacionado com as expectativas acerca dos centros urbanos, com o êxodo do 

campo e uma série de outros fatores, produz desigualdades, ocupação irregulares e 

impróprias para habitação, bem como agressões ao meio ambiente.  

                                            
72 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Estatuto da Cidade Comentado. 2 ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2005. p. 17.  

73 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. p. 256. 

74 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao Estatuto da Cidade. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2005. p. 7-8.  
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O resultado desse processo de migração desordenado foi o 

crescimento das cidades sem a necessária infraestrutura, com a marginalização de 

enormes contingentes populacionais. Essa ocupação das cidades contribuiu 

significativamente para a proliferação de áreas de riscos e catástrofes ambientais.  

Essa problemática que envolve a ordenação do solo urbano 

também é causada pela especulação imobiliária, na medida em que investidores 

adquirem a propriedade e retardam o seu aproveitamento em busca da valorização 

imobiliária. 

Sem dúvida, esta ociosidade de terrenos em áreas mais 

servidas com a estrutura urbana onera os cofres públicos na medida em que 

aumenta a demanda e o custo dos serviços oferecidos à população, pela inevitável 

formação de loteamentos e conjuntos habitacionais em áreas não urbanizadas e 

longe dos locais centrais, onde há maior concentração de oferta de emprego, 

comércio e serviços.75  

Um dos aspectos mais afetados é o transporte urbano, tema 

que tem sido debatido constantemente nas grandes cidades brasileiras, a exemplo 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre e que começa a 

preocupar também os gestores das cidades de médio porte. Quanto maiores as 

distâncias a serem percorridas diariamente no trajeto entre a casa e o trabalho, 

maior será o esforço necessário do poder público para oferecer melhores condições 

de transporte à população, seja ampliando a malha viária ou investindo em 

transporte de massa. Os reflexos da situação são maiores do que parecem num 

primeiro momento. A poluição provocada pelo número de automóveis nas vias e os 

congestionamentos constantes têm sido preocupações recorrentes também na área 

da saúde pública.76 

                                            
75 LOGEN, Márcia Zilá. O IPTU progressivo no tempo e sua aplicação na organização do espaço 

urbano dos municípios: Uma análise a partir da legislação de Blumenau. 2009. Revista 
jusnavigandi. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/13979/o-iptu-progressivo-no-tempo-e-
sua-aplicacao-na-organizacao-do-espaco-urbano-dos-municipios>. Acesso em: 01 março 2012. 

76 LOGEN, Márcia Zilá. O IPTU progressivo no tempo e sua aplicação na organização do espaço 
urbano dos municípios: Uma análise a partir da legislação de Blumenau. 

http://jus.com.br/revista/texto/13979
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A Constituição brasileira de 1988 consagrou a Política Urbana, 

prevista nos artigos 18277 e 18378, cabendo a União Federal instituir as diretrizes para 

o desenvolvimento urbano nos termos do artigo 21, inciso IX79.  

A Política Urbana possui como principal objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 

daqueles que vivem nelas, tendo como instrumento básico o Plano Diretor80. 

Com a Constituição Federal de 1988, a técnica do 

planejamento urbano foi consagrada normativamente, sendo eleito o caminho de 

implementação da política de desenvolvimento urbano (art. 182, caput). O plano 

diretor foi qualificado como principal instrumento de implementação de uma política 

de desenvolvimento e expansão urbana (art. 182, § 1°). Além disso, passou a ser de 

adoção obrigatória nas cidades com mais de vinte mil habitantes (art. 182, § 1°). 

Instituiu-se que a Função Social da Propriedade Urbana seria definida a partir do 

plano diretor (art. 182, § 2°). Admitiu-se a adoção de instrumentos persuasivos de 

aplicação de política urbana apenas em áreas demarcadas no plano diretor (art. 182, 

§ 4°).81  

As diretrizes definidas pelo artigo 182, da Carta Política, foram 

estabelecidas em 2001, com a edição da Lei Federal n. 10.257, denominada de 

Estatuto da Cidade. Ele deu um novo impulso aos processos de elaboração dos 

                                            
77 “Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.” 

78 “Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros 
quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de 
sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou 
rural.” 

79 “Art. 21. Compete à União: IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do 
território e de desenvolvimento econômico e social;” 

80 “[...] o complexo de normas legais e diretrizes técnicas para o desenvolvimento global e constante do 
Município, sob os aspectos físico, social, econômico e administrativo, desejado pela comunidade 
local. Deve ser a expressão das aspirações dos Municípios quanto ao progresso do território 
Municipal no seu conjunto cidade/campo. É um instrumento técnico-legal definidor dos objetivos de 
cada Municipalidade, e por isso mesmo com supremacia sobre os outros, para orientar toda atividade 
da administração e dos administrados nas realizações públicas e particulares que interessem ou 
afetem a coletividade”.  MEIRELLES, Hely Lopes. Direto Municipal Brasileiro. 13 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003. p. 519 

81 SAULE JÚNIOR, Nelson. Novas perspectivas do direito urbanístico brasileiro. Ordenamento 
Constitucional da política urbana. Aplicação e eficácia do plano diretor. Porto Alegre: Sérgio Antonio 
Fabris, 1997. p. 34.  
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Planos Diretores. O Estatuto da Cidade apresenta como principal objetivo vencer o 

desafio de reconstrução da ordem urbanística, sob novos princípios, com novos 

métodos e concepções e novas ferramentas.82 Desta forma, o Estatuto da Cidade é 

um conjunto normativo que está à disposição dos municípios, e o Plano Diretor é o 

instrumento que possibilita sua utilização.  

Considerando-se a existência de uma dimensão política no 

plano diretor, é possível ensaiar alguns passos que possam vir no auxílio daqueles 

que se dispõem ao envolvimento técnico na elaboração de planos diretores. Mesmo 

porque, a sustentabilidade das cidades envolve em muito a sustentabilidade das 

populações que nelas foram aglomeradas.83 

Assim, as diretrizes gerais estabelecidas buscam orientar a 

ação de todos os agentes responsáveis pelo desenvolvimento na esfera local. 

Evidencia que o planejamento deve ser entendido como processo construído a partir 

da participação permanente dos diferentes grupos sociais para sustentar e se 

adequar às demandas locais e às ações públicas correspondentes84. 

O Plano Diretor, conforme a ordenação jurídica brasileira, (art. 

182, § 1º da CF) deve ser aprovado por lei municipal, corroborado pelo ditame 

constitucional segundo o qual, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, II).  

Compete aos Municípios o controle urbanístico, pois é de sua 

competência regular o planejamento e desenvolvimento urbano, segundo o disposto 

nos artigos 30, I, VIII e 182 da CF e em conformidade com o seu respectivo Plano 

Diretor.  

                                            
82 ROLNIK, Raquel (coord.). Estatuto da Cidade: guia de implementação pelos municípios e 

cidadãos. Brasilia: Instituto Polis. Laboratório de Desenvolvimento Local, 2001. p. 26. 

83 TORRES, Marcos Abreu. Estatuto da Cidade: Sua interface no Meio Ambiente. In: Revista 
Magister de Direito Ambiental e Urbanístico, v. 8. Porto Alegre: Editora Magister, 2006. p. 97. 
“Como advento da Lei nº 10.257/01, os municípios brasileiros passam a contar com um instrumento 
jurídico de extrema importância na busca de uma cidade sustentável. Isto porque esta Lei veio 
preencher  uma lacuna no planejamento urbano, que durou décadas, com elementos de Direito 
Urbanístico. Com tais elementos em mãos, o Poder Público dispõe agora de um marco regulatório 
na garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e 
ao lazer, para as presentes e futuras gerações.” 

84 OLIVEIRA, Isabel Cristina Eiras de. Estatuto da Cidade, para compreender. Rio de Janeiro. 
IBAM/DUMA, 2001. p. 14.  



 46 

Através do Plano Diretor são fixadas as diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, consagrando o principio da função social da propriedade. 

Por meio de suas normas deve advir a regulamentação da ordenação da cidade, 

delimitando a utilização e o destino do solo urbano, determinando, até mesmo, em 

muitos casos, a utilização econômica, buscando minimizar as flagrantes 

desigualdades econômicas e sociais existentes no espaço urbano85. 

2.2 A ORDENAÇÃO DAS CIDADES DE FORMA SUSTENTÁVEL 

De acordo com o preâmbulo da Constituição Federal a 

Assembleia Nacional constituinte foi formada para instituir um Estado Democrático, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias.  

Por sua vez, os artigos 1º, 2º e 6º tratam, entre outros, de 

princípios como dignidade da pessoa humana e cidadania tendo como objetivos 

fundamentais construir uma sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e a 

marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de 

todos, além de dispor sobre bens que considera vitais para as pessoas, tais como a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, etc. 

Segundo Marli Teresinha Deon Sette e Jorge Madeira Nogueira 

Referidos as disposições têm ligação direta com a necessidade 

de que os cidadãos possam ter um ambiente saudável para viver. Assim, é mister 

que se tenha um ambiente urbano saudável. Nesse sentido, a CF/88, em seus 

artigos 182 e 183 inovou em relação ao tratamento dado à tutela do ambiente 

urbano, com vistas a: garantir a função social da propriedade e garantir o bem estar 

dos habitantes. Para garantir a efetividade do disposto no caput do art. 182, os 

                                            

85 CARDOSO, Sonia Letícia de Mello. A função social da 

propriedade urbana. Revista CESUMAR, Maringá, (4), 2001. p. 76. 
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parágrafos do referido artigo colocam como obrigatória para cidades com mais de 

20.000 habitantes a existência de um plano diretor, sendo este o instrumento básico 

da política de desenvolvimento e de expansão urbana a garantir a ordenação da 

cidade com vistas ao bem-estar social86.  

A propriedade imóvel urbana está condicionada à política 

urbana, dispondo o Poder Público de ferramentas para a correta ordenação do solo 

urbano, de acordo com a norma inserida no § 4º do art. 182, da Constituição 

Federal:  

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica 
para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, 
do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena, 
sucessivamente,  de: 

I. parcelamento ou edificação compulsórios; 

II. imposto sobre a propriedade predial e progressivo no tempo; 

III. desapropriações com pagamento mediante títulos da dúvida 
pública de  emissão previamente aprovado pelo Senado Federal, 
com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 
legais. 

De acordo com a norma acima transcrita, o solo urbano deve 

ser adequadamente aproveitado para cumprir as funções do urbanismo, corno a 

habitação, a circulação, o trabalho e a recreação dos habitantes da cidade. 

Vale destacar, que o aprimoramento do solo urbano ou 

propriedade urbana, quase sempre, depende dos investimentos realizados pela 

iniciativa privada e pelo Poder Público, tais como o acesso à água, luz, esgoto, 

escolas etc. 

Neste contexto, o Estatuto da Cidade surge como um limitador 

da propriedade privada, legitimado pelo disposto nos artigos 1°, incisos II e III, 3°, 

incisos III e IV 5° inciso XXIII, 6° e 182 da Carta Magna, além do art. 1228, § 1.º do 

                                            
86 DEON Sette, M. T. ; NOGUEIRA, J. M. . O  IPTU Progressivo no Tempo como Agente Indutor da 

Mudança de Comportamento dos Agentes Econômicos. Revista Jurídica da Universidade de 
Cuiabá, v. 9, p. 127 - 150-EdUNIC, 2007. 
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Código Civil, entre outros, que afiançam que a propriedade deve desempenhar a sua 

função social para que as cidades garantam a todos os brasileiros e estrangeiros o 

bem estar-social e a dignidade da pessoa humana, além de garantir o chamado piso 

vital mínimo. A ideia é, a partir dos instrumentos nele legalizados, modificar a 

concepção pré-existente de ― adaptar o homem ao território e a cidade passando a 

― condicionar o território e a cidade à dignidade da pessoa humana. 87 

Para tanto, o Estatuto define quais são as ferramentas que o 

Poder Público, especialmente o Município, deve utilizar para enfrentar os problemas 

de desigualdade social e territorial nas cidades, traçando diretrizes e instrumentos a 

serem norteadores e instrumentalizadores da política urbana. Entre as diretrizes 

fixadas pelo art. 2° do Estatuto, vale destacar as que garantem o exercício da 

democracia direta; as que garantem a todos os cidadãos o direito à cidades  

sustentáveis (moradia, saneamento, transporte, lazer, serviços públicos, trabalho,  

segurança, etc.); as que dispõem sobre ordenação e controle do uso do solo de 

forma a evitar parcelamento do solo, subutilização, uso excessivo, retenção 

especulativa dos imóveis, deterioração de áreas urbanizadas, etc; as que dispõem 

sobre a justa distribuição dos benefícios e dos ônus decorrentes do processo de 

urbanização e as que tratam da regularização fundiária e urbanização de áreas 

ocupadas por população de baixa renda.88   

Também cria instrumentos de política urbana, os quais têm por 

característica obrigar o proprietário a tomar um comportamento positivo de promover 

uma destinação concreta para a sua propriedade. Referidos instrumentos são 

mecanismos que têm por meta impedir e inibir o processo de especulação imobiliária 

nas cidades, conferindo aos imóveis urbanos ociosos uma destinação voltada a 

beneficiar a coletividade. 89 

A manutenção de imóveis urbanos sem uso, com fins 

especulativos, mostra-se assim um problema que deve ser solucionado. Para isso, 

                                            
87 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Estatuto da Cidade Comentado. p. 75.  

88 SAULE JÚNIOR, Nelson; ROLNIK, Raquel. Estatuto da Cidade: novos horizontes para a reforma 
urbana. São Paulo: Pólis, 2001. (Cadernos Pólis, 4), p. 11-12. 

89 DEON SETTE, M. T. ; NOGUEIRA, J. M.  O IPTU Progressivo no Tempo como Agente Indutor da 
Mudança de Comportamento dos Agentes Econômicos. Revista Jurídica da Universidade de 
Cuiabá, v. 9, EdUNIC, 2007. p. 127 - 150 
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os Municípios podem, mediante lei, determinar o parcelamento, a edificação ou a 

utilização compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 

notificando o proprietário para que cumpra a obrigação em prazo assinalado, tudo 

conforme art. 5º do Estatuto da Cidade. 

Em seu Capítulo II, o Estatuto da Cidade traz à definição dos 

instrumentos da política urbana, divididos, conforme o artigo 4º90 em seis categorias 

principais. As três primeiras referem-se ao planejamento nacional, regional, 

estadual, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, microrregiões e municipal. 

Na quarta categoria encontra-se os institutos tributários e 

financeiros onde está inserido o Imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana – IPTU, junto com a contribuição de melhoria e os incentivos e benefícios 

fiscais e financeiros. 

Em seguida, os institutos jurídicos e políticos, donde destaca-

se o "parcelamento, edificação ou utilização compulsória" e a "desapropriação", que 

mais de perto interessam ao presente estudo. 

Na sexta e última categoria encontra-se os estudos prévios de 

impacto ambiental (EIA) e de impacto de vizinhança (EIV).  

                                            
90 Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: I – planos nacionais, 

regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; II – 
planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; III – 
planejamento municipal, em especial: a) plano diretor; b) disciplina do parcelamento, do uso e da 
ocupação do solo; c) zoneamento ambiental; d) plano plurianual; e) diretrizes orçamentárias e 
orçamento anual; f) gestão orçamentária participativa; g) planos, programas e projetos setoriais; h) 
planos de desenvolvimento econômico e social; IV – institutos tributários e financeiros: a) imposto 
sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU; b) contribuição de melhoria; c) incentivos e 
benefícios fiscais e financeiros; V – institutos jurídicos e políticos: a) desapropriação; b) servidão 
administrativa; c) limitações administrativas; d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; e) 
instituição de unidades de conservação; f) instituição de zonas especiais de interesse social; g) 
concessão de direito real de uso; h) concessão de uso especial para fins de moradia; i) 
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; j) usucapião especial de imóvel urbano; l) 
direito de superfície; m) direito de preempção; n) outorga onerosa do direito de construir e de 
alteração de uso; o) transferência do direito de construir; p) operações urbanas consorciadas; q) 
regularização fundiária; r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos 
sociais menos favorecidos; s) referendo popular e plebiscito; t) demarcação urbanística para fins de 
regularização fundiária;  u) legitimação de posse.  VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e 
estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV).   
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Conforme Dexheimer91, o Estatuto da Cidade estabelece 

diretrizes gerais de política urbana e fixa linhas bem definidas para a consolidação 

do Direito Urbanístico no país, caracterizando-se inclusive como marco em relação 

ao amadurecimento e a solidificação da aludida autonomia. São instrumentos de 

controle urbanístico todos aqueles atos e medidas do Poder Público especialmente 

destinados a verificar a observância, ou não, das normas e planos urbanísticos pelos 

seus destinatários, por iniciativa do Estado ou de particulares eventualmente 

interessados92. 

Entretanto, tal como pontuado por Carmello Junior e Freitas93, 

a disciplina da atividade urbanística se efetiva também por meio da utilização do 

poder administrativo de polícia, de acordo com os ditames do art. 78, do Código 

Tributário Nacional, cujo teor se dá por via de edição de atos de cunho preventivo 

que implicam em limitações de condutas (v.g., alvarás, licenças e afins) ou de cunho 

repressivo (como interdição de atividades e demolição de construções). 

Passa-se a seguir a tratar dos  instrumentos tributários e 

financeiros, atributos eminente estatais. 

2.3 ESTATUTO DA CIDADE: INSTRUMENTOS TRIBUTÁRIOS E FINANCEIROS 

Dentre os institutos tributários e financeiros que podem ser 

utilizados como instrumentos de política urbana,  é possível encontrar os seguintes 

no artigo 4°, do Estatuto da Cidade: i) imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana (IPTU); ii) contribuição de melhoria;  iii) incentivos e benefícios 

fiscais e financeiros. 

Os artigos 7° e 8°, do Estatuto da Cidade assim dispõem sobre 

estes instrumentos:  

Art. 7° Em caso de descumprimento das condições e dos prazos 
previstos na forma do caput do art. 5° desta Lei, ou não sendo 

                                            
91 DEXHEIMER, Marcus Alexsander. Estatuto da Cidade e democracia participativa. Florianópolis: 

Editora da Seccional de Santa Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil, 2006, p. 135-136. 

92 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico brasileiro.  p. 428. 

93 CARMELLO JUNIOR, Carlos Alberto. FREITAS, Gilberto Passos de. A cidade sustentável e o 
Direito Penal Ambiental. Revista de Direito Ambiental, 2012, RDA 68, p. 163-164. 
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cumpridas as etapas previstas no § 5° do art. 5° desta Lei, o 
Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a 
majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. 

§ 1° O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei 
específica a que se refere o caput do art. 5° desta Lei e não excederá 
a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota 
máxima de quinze por cento. 

§ 2° Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja 
atendida em cinco anos, o Município manterá a cobrança pela 
alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a 
prerrogativa prevista no art. 8v. 

§ 3° É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à 
tributação progressiva de que trata este artigo. 

Art. 8° Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem 
que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, 
edificação ou utilização, o Município poderá proceder à 
desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida 
pública. 

§ 1° Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado 
Federal e serão resgatados no prazo de até dez anos, em prestações 
anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização 
e os juros legais de seis por cento ao ano. 

§ 2° O valor real da indenização: 

I – refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o 
montante incorporado em função de obras realizadas pelo Poder 
Público na área onde o mesmo se localiza após a notificação de que 
trata o § 2° do art. 5° desta Lei; 

II – não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros 
compensatórios. 

§ 3° Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório 
para pagamento de tributos. 

§ 4° O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel 
no prazo máximo de cinco anos, contado a partir da sua 
incorporação ao patrimônio público. 

§ 5° O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente 
pelo Poder Público ou por meio de alienação ou concessão a 
terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento 
licitatório. 

§ 6° Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5° 
as mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização 
previstas no art. 5° desta Lei. 
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A referida norma autoriza a municipalidade a aplicar o IPTU 

progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos 

consecutivos, respeitado o limite de acréscimo anual de duas vezes o valor referente 

ao ano anterior e o máximo de 15% (quinze por cento). 

De acordo com a orientação emanada da norma acima 

transcrita, para eventual descumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou 

utilizar, não seja atendida em cinco anos, o Município deverá manter a cobrança do 

IPTU pela alíquota máxima estabelecida na lei municipal, até o seu cumprimento, ou 

poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida 

pública. 

O principal objetivo segundo Oliveira94:  

é o combate à retenção de terrenos ociosos em setores da cidade 
que, cada vez mais, se valorizam ao serem dotados, pelo poder 
público municipal, de infraestrutura de serviços urbanos, aumentando 
os custos de urbanização e expandindo, desnecessariamente, as 
áreas urbanas 

Apesar da referida norma aparentar efeito confiscatório, pelo 

fato de que em seis anos, teria alcançado aproximadamente a totalidade do valor 

venal do imóvel, sua constitucionalidade vem sendo defendida. 

O Estatuto da Cidade ao regulamentar o disposto no artigo 182 

da Constituição Federal, estabeleceu instrumento valioso aos Municípios para 

correta ocupação do solo urbano, permitindo a aplicação de sanção para eventual 

descumprimento, tudo realizado em prol do bem comum em detrimento dos 

interesses privados.   

No caso de a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não ser 

atendida em cinco anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até 

que se cumpra a referida obrigação, ficando garantida, alternativamente, a 

prerrogativa de desapropriar o imóvel para fins de reforma urbana (art. 8° do EC) . 

Destaque-se que é proibida a concessão de isenções ou de 

anistia relativas à tributação progressiva para os proprietários dos imóveis que não 

                                            
94 OLIVEIRA, Isabel Cristina Eiras de. Estatuto da Cidade, para compreender. p. 26. 



 53 

estão cumprindo com a obrigação de dar uma destinação social à propriedade 

urbana. 

O Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/01, incorpora os objetivos 

mais elementares na busca do florescimento humano e da boa e harmoniosa 

convivência no ambiente urbano. Como um de seus instrumentos de implementação 

destes objetivos, está o instituto do IPTU (imposto predial e territorial urbano) 

progressivo. Notadamente, o que importa é dar relevo à hipótese de progressividade 

como um instrumento hábil ao desenvolvimento urbano.   

Outro instrumento, não menos importante, é a contribuição de 

melhoria, inserida no artigo 145, inciso III, da Carta Política, bem como nos artigos 

81 e 82, do Código Tributário Nacional, cuja hipótese de incidência necessita da 

realização de obra pública e seu fato gerador deve decorrer de uma valorização 

imobiliária.  

Outros instrumentos, não tributário, mas financeiro, tratam-se 

dos incentivos e benefícios fiscais, cuja função se relaciona a estímulos e incentivos, 

com a finalidade de que os contribuintes adotem comportamentos condizentes com 

o interesse público.  

A respeito dos incentivos e benefícios fiscais relacionados no 

Estatuto da Cidade,Abreu Dallari95 esclarece que:  

[...] possivelmente isso foi lembrado como um contraponto à 
progressividade do IPTU. Ou seja, para lembrar que tanto o aumento 
como a diminuição da carga tributária podem ser instrumentos de 
atuação urbanística. Numa visão pragmática, isso serve para 
assinalar a viabilidade desse instrumento, que não configura, por si 
mesmo, uma indevida renúncia de receita, negligência na gestão 
fiscal ou favorecimento indevido. A legitimidade, a 
constitucionalidade, a legalidade e economicidade e a moralidade da 
utilização desse instrumento deverão ser objeto de aferição diante 
das circunstâncias de cada caso concreto. 

Neste contexto, a propriedade não pode mais ser analisada 

como um direito absoluto, devendo ela cumprir sua função social, sob pena de o 

Poder Público invocar a proteção dos instrumentos definidos no Estatuto da Cidade, 

                                            
95 DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ Sérgio (coords).). Estatuto da Cidade (Comentários à Lei 

Federal 10.257/2001, São Paulo: 2002. p. 79.  
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com o objetivo do desenvolvimento urbano, dentre os quais se analisou os 

instrumentos tributários e financeiros.  

2.4  CONSIDERAÇÕES SOBRE O IPTU 

O Estado, visando a atender as demandas sociais, necessita 

fixar normas de imposição que lhe permitem arrecadar tributos. O poder de tributar é 

decorrente do poder de império do Estado, sendo uma manifestação de sua 

soberania. No Brasil, a Constituição delimitou a competência tributária entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, circunscrevendo a esfera de atuação 

de cada uma dessas entidades jurídico-políticas, no que concerne à instituição e 

consequente cobrança dos tributos.96 

A competência para instituir o Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana, foi atribuída aos Estados, e com a edição da 

Constituição de 1934 passou a pertencer aos Municípios, o que propiciou a 

possibilidade da utilização deste imposto como instrumento para uma melhor 

adequação das políticas urbanas, visto que a estes cabe também o exercício do 

poder de polícia relativo ao uso da propriedade imobiliária urbana.97 

A modificação de competência foi deveras importante, pois os 

Municípios reúnem melhores condições para bem conhecer os problemas e mazelas 

de cada localidade e identificar as soluções mais adequadas. Neles, é possível 

implementar o princípio ecológico de agir localmente e pensar globalmente.98 

O IPTU é a mais importante fonte de receita para a ordenação 

do espaço urbano, e é um dos tributos previstos no ordenamento jurídico pátrio no 

qual podemos constatar a fiscalidade e a extrafiscalidade. Sua utilização torna 

possível ao município arrecadar a verba no exercício de sua atividade financeira, 

aplicando-o em outra atividade que lhe é própria, como o planejamento e 

                                            
96 SEVEGNANI, Joacir . A interpretação das imunidades tributárias segundo a concepção normativa 

de Ronald Dworkin, Robert Alexy e J. J. Gomes Canotilho. Revista Eletrônica Direito e Política, v. 
1, p. 321-344, 2006.  

97 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: Atlas, 2003, 
v. I, p. 355. 

98 PEIXOTO, Marcelo Magalhães (coord.). IPTU: Aspectos Jurídicos Relevantes. São Paulo : Quartier 
Latin, 2002, p. 508.  
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organização do solo, de forma a assegurar o desenvolvimento da função social da 

cidade e o bem-estar dos seus habitantes. 

Atendidos os princípios constitucionais e as normas gerais 

tributárias, os municípios tem competência plena para legislar sobre o IPTU, de 

modo a definir a zona urbana em seu território, determinar a base de cálculo com 

certa discricionariedade, porquanto determinará o valor venal do imóvel, e instituir as 

alíquotas incidentes. 

Em cumprimento ao comando inserto no artigo 146 da 

Constituição Federal, o Código Tributário Nacional - Lei 5.172/1966, define o fato 

gerador, a base de cálculo e os contribuintes do IPTU, em seus artigos 32 a 34: 

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

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a 
definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência 
de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos 
seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:  

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;  

II - abastecimento de água;  

III - sistema de esgotos sanitários;  

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 
distribuição domiciliar;  

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 
(três) quilômetros do imóvel considerado.  

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, 
ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos 
órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao 
comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos 
termos do parágrafo anterior.  

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

Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se 
considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente 
ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, 
aformoseamento ou comodidade.  
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Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do 
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.  

De acordo com os dispositivos acima suscitados, denota-se 

que o fato gerador tributário do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de 

bem imóvel por natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do 

município.  

Assim, embora o IPTU tenha por objetivo primordial a obtenção 

de recursos financeiros para os Municípios, também pode ser utilizado com 

finalidade extrafiscal, o que significa que a tributação pode estar voltada para o 

alcance de outros fins sociais. Neste sentido, a Constituição de 198899, autorizou a 

utilização deste imposto com a finalidade de desestimular aquisições de terrenos 

com fim especulativo ou que dificultem o crescimento das cidades, pela falta de 

adequado aproveitamento.100 

O campo de incidência do IPTU alberga a propriedade, o 

domínio útil e a posse de bem imóvel que se caracteriza como urbano, nos limites 

territoriais definidos em lei municipal e desde que atenda os requisitos estabelecidos 

no artigo 32 do Código Tributário Nacional101. 

Para fins de definição do conceito de propriedade deve ser 

observado o disposto no artigo 1228 do Código Civil, o qual estabelece que: "o 

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

do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha". 

                                            
99 Art. 182 - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no 

plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
sucessivamente, de: I – parcelamento ou edificação compulsórios; II – imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana progressivo no tempo; III – desapropriação com pagamento mediante 
títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de 
resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da 
indenização e os juros legais." 

100 SEVEGNANI, Joacir . A adequada tributação do IPTU em face da publicização da propriedade 
privada urbana. Ciência Jurídica (Belo Horizonte), v. 153, p. 135, 2010. 

101 "Art. 32, § 1º - Para os efeitos deste imposto entende-se como zona urbana a definida em lei 
municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicado em pelo menos 2 
(dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: I – meio-fio ou 
calçamento, com canalização de águas pluviais; II – abastecimento de água; III – sistema de 
esgotos sanitários; IV – rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição 
domiciliar; V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do 
imóvel considerado." 

http://www.fiscosoft.com.br/docs.php?docid=cf88&bookmark=CF88
http://www.fiscosoft.com.br/docs.php?docid=ctn&bookmark=CTN-ART.32
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Vale assinalar, que a Constituição Federal, ao fixar a 

competência tributária dos Municípios, não utilizou a palavra propriedade no sentido 

técnico, mas vulgar, permitindo assim entender a posse e o domínio útil como fato 

gerador do imposto.102 

Com a ocorrência do fato gerador, o titular do imóvel, 

identificado como sujeito passivo, tem a obrigação de pagar o IPTU. Para tanto, faz-

se necessário identificar a sua base de cálculo que, em linhas gerais, é representada 

pelo valor venal do imóvel, entendido como o valor comercial do imóvel no mercado, 

representado pela soma do terreno, as acessões e benfeitorias.  

A base de cálculo compõe o aspecto material do fato gerador 

da obrigação tributária, como elemento indispensável para determinar o quanto é 

devido de imposto, e é definida em lei, como forma de dar ao contribuinte a certeza 

necessária de que não será tributado de forma injusta. "É atributo essencial, que por 

isso, não deixa de existir em nenhum caso. Todo tributo tem base de cálculo, por 

exigência constitucional".103 

2.5 PROGRESSIVIDADE NA TRIBUTAÇÃO 

Progressividade é, segundo dicionários especializados, um 

“Sistema adotado nos impostos de renda e de propriedade territorial rural, no qual a 

alíquota se eleva crescentemente, conforme o rendimento ou utilização da terra, 

sendo, pois, superior a uma proporção”.104 

A progressividade consiste no “[...] princípio que conduz à 

elevação de alíquotas à medida que cresce o montante de riqueza demonstrada ou 

a capacidade econômica do contribuinte”.105 

Ataliba106 diz que:  

                                            
102 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. v. I. p. 359. 

103 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 5 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1992, 
p. 96-97. 

104 TENÓRIO, Igor. Dicionário de direito tributário. São Paulo: Bushatsky, 1975, p. 336.  

105 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7. ed. rev. e compl. 
Atualização de: DERZI, Misabel de Abreu Machado. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 540. 
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A progressividade dos impostos consiste no modo de o legislador 
estruturá-los, aumentando as alíquotas à medida que aumenta a 
base imponível. Isto é universal e parece – aos olhos de uma política 
tributária baseada nas melhores elaborações da ciência das finanças 
– uma excelente maneira de realizar o princípio da capacidade 
contributiva informador dos impostos [...]. 

A progressividade visa graduar o tributo por intermédio de 

alíquotas diferenciadas, ou seja, permite à elevação das alíquotas à medida que 

cresce o montante da riqueza demonstrada ou capacidade econômica do 

contribuinte.  

Torres107, analisando a progressividade, afirma que: 

(...) o princípio da progressividade aponta no sentido de que os 
impostos devem ser cobrados por alíquotas ascendentes na 
proporção em que se avolume a base de cálculo. Quanto maior for a 
base de cálculo, tanto maior deverá ser também a alíquota, 
produzindo resultado crescente”. 

Carrazza aponta que a progressividade possui caráter social, 

destinada a distribuir a riqueza, verdadeira forma de atenuar as desigualdades 

existentes entre as pessoas.108 Nos EUA, o marco desta utilização ideológica da 

tributação foi o Share wealth program elaborado por Roosevelt, em 1935.109 

A principal crítica à progressividade como possibilidade de 

redistribuição da renda social é que tal fato só será possível com forte compromisso 

estatal em aplicar, através dos gastos públicos, o quantum arrecadado a título de 

tributo em políticas sociais distributivas e eficazes.110 

                                                                                                                                        
106 ATALIBA, Geraldo. IPTU – Progressividade. Revista de Direito Público, São Paulo, a. 23, nº 93, 

jan./mar. 1990, p. 233. 

107 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: valores e 
princípios constitucionais tributários. v. 2. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 314.  

108 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 20 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 83. 

109 “No intuito de financiar a guerra, Roosevelt juntou-se ao coro da redistribuição de renda, com seu 
Share the weltth program, em 1935. Dois anos antes, em outubro de 1933, estabeleceu um 
aumento  na progressividade do imposto de renda até 75%, além de um imposto sobre sucessões, 
de alíquota progressiva até 70%.” ZILVETI, Fernando Aurélio. Princípios de direito tributário e a 
capacidade contributiva. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 171.  

110 “Falta base científica, além de um compromisso entre a progressividade e a redistribuição de 
renda. É incontestável que a progressividade agrava a tributação sobre determinadas fontes de 
riqueza, mas não há estudos que sustentem a teoria de efetiva redistribuição daquilo que a 
progressividade retira das classes abastadas. Não é sequer comprovado que a receita decorrente 
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Hodiernamente, são inúmeras as críticas sobre a 

progressividade. As de índole econômica alcançam os efeitos nocivos à produção e 

ineficiência na distribuição de renda. Sobre os efeitos concorrenciais nocivos, a 

tributação progressiva poderia gerar nefastos efeitos econômicos. O agente 

econômico eficiente, capaz de produzir melhor ou com um menor custo seria 

tributado mais pesadamente, enquanto o ineficiente seria levemente tributado. 

Assim, haveria aqui verdadeira premiação ao menos produtivo.111 

Hayek112, partindo de um viés economicista, salienta os efeitos 

nocivos da progressividade numa economia de livre-mercado. Destaca entre ele, a 

distorção na remuneração dos serviços, que poderia premiar a renda obtida com 

serviços menos qualificados e mais baratos, distorcendo os mecanismos de oferta e 

demanda, na medida em que distorce os rendimentos obtidos com a prestação 

daqueles serviços. Ademais, a progressividade, no em seu entender não discrimina 

os riscos do empreendimento, inviabilizando algumas iniciativas privadas. 

Além disso, a progressividade não se apresenta como único 

método apto para redistribuição de riquezas, já que tal desiderato também poderia 

ser alcançado com uma tributação equânime, calcada em bases proporcionais, com 

                                                                                                                                        
da progressividade é eficaz na política social do Estado. Se não há registro científico acerca da 
efetividade da progressividade como critério de tributação, o que dizer como princípio do direito 
tributário.” ZILVETI, Fernando Aurélio. Princípios de direito tributário e a capacidade 
contributiva. p. 176.  

111 “Los efectos de la progresividad sobre el estímulo al trabajo, sobre el estímulo a la asunción de 
riesgos y sobre estímulo a no consumir parecen ser todos mui imprecisos. En cada uno de esos 
casos la progresividad probablemente tiende a reducir algo el estímulo, pero em cada un de ellos la 
complejidad de las distintas motivaciones es tal, que hay influencias compensadoras importantes en 
todo momento”. E ainda, “la mayor produtividad es indudablemente um bieny, por lo tanto, que um 
mayor ahorro también lo es, de ahí no se desprende en modo alguno que la acumulación de capital 
sea sienpre el ojjetivo más importante. Un sistema de impuesto regresivos sería mucho más eficaz 
para promover al ahorro, pero seguramente en nuestra sociedad la propuesta de implantar tal 
sistema se hundiría ante las exigencias de una justicia distributiva entre los contribuyentes. Es ésta 
uma prueba suficiente de que los inconvenientes de la progresividad em el campo de la 
productividad se tienen que contrapesar con sus posibles ventajas al asignar la carga adecuada del 
impuesto de forma justa”. BLUM, Walter J. KLAVEN JR, Harry. El impuesto progresivo: un tema 
difici. Madrid: IEF/Ministério de Hacienda, s/d., p. 117 e 119-120.  

112 HAYEK, Friedrich August Von. Reexaminando a taxação progressiva. FERRAZ, Roberto (coord.). 
Princípios e limites da tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 739-764.  
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gastos públicos distributivos, como fórmula capaz de reduzir as desigualdades do 

nosso Estado Social.113 

A progressividade de natureza fiscal está prevista, 

genericamente, no §1º do art. 145 da Constituição Federal, conforme o qual “sempre 

que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte”.  

A Constituição de 1988 contempla o princípio da 

progressividade referindo-se a sua aplicação em relação aos seguintes tributos: (i) 

Imposto de renda – artigo 153, parágrafo 2º, inciso I, da CF; (ii) ITR - artigo 153, 

parágrafo 4º, inciso I, da CF; (iii) IPTU – artigo 156, parágrafo 1º, inciso I, da CF e 

182, parágrafo 4ª, inciso II, da CF.  

Para Rocha114, “a progressividade, como princípio (...), está 

expressamente referida na Constituição de 1988, para determinar sua aplicação, na 

forma da lei, em relação ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza 

(art. 153, § 2º, I) e em relação ao imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana, como pena, quando, usando de faculdade, o Poder Público municipal, 

mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei 

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

que promova seu adequado aproveitamento (art. 182, § 4º)”.  

O gráfico abaixo elaborado sintetiza as distinções entre as 

duas espécies de IPTU. Na primeira coluna encontra-se o IPTU fiscal, aquele com 

finalidade precipuamente arrecadatória115. Já na segunda coluna tem-se o que se 

chama de IPTU progressivo no tempo, cujo caráter é extrafiscal, cujo objetivo é 

ordenar a propriedade de acordo com a função social:  

                                            
113 “É claro que a tributação progressiva não é o único método através do qual uma redistribuição de 

rendas pode ser realizada. Seria possível efetuar uma considerável redistribuição num sistema de 
tributação proporcional. Para consegui-lo bastaria devotar uma parte substancial da renda do 
imposto ao financiamento de serviços que beneficiem principalmente pobres – ou subsidiá-los 
diretamente”. HAYER, Fredrich August Von. Reexaminando a taxação progressiva. p. 745.  

114 ROCHA, Valdir de Oliveira. Determinação do Montante do Tributo. São Paulo: IOB, 1992, p. 73.  

115 “A sua cobrança não visa senão a arrecadação de recursos financeiros para os cofres públicos e 
objetiva a sustentação de cargos que são próprios do órgão central da administração.” (FANUCCHI, 
Fábio. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 3 ed., São Paulo, Resenha Tributária/MEC, v. 1, 
1971. p. 55-56)  
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IPTU Fiscal IPTU Progressivo no Tempo 
Tributo Pessoal Tributo Impessoal 

Tributo real  Tributo real 

Caráter fiscal  Caráter extrafiscal 

Artigo 156, § 1°, inciso I, CF Artigo 182, §4°, inciso II, CF 

Não depende da elaboração de Plano 
Diretor  

Depende da elaboração de Plano Diretor 

Função Social  Incentivar ao cumprimento da Função Social 
da Propriedade Urbana e tutelar o ambiente 
artificial urbano 

Fato gerador: Propriedade  Fato gerador: Propriedade que descumpre o 
Plano Diretor 

Obrigatório  Facultativo  

Instrumento arrecadatório tributário  Instrumento coator sancionatório e punitivo 

Aplicabilidade vinculada apenas a Lei 
Municipal  

Aplicabilidade vinculada à Lei Federal e a Lei 
Municipal 

Obrigação principal: DAR Obrigação principal: FAZER 

 

A aplicação da progressividade não pode ser feita de forma 

incoerente, assistemática ou sem limites. Conforme singelamente descrito acima, a 

progressividade, não pode ser analisada somente nos tributos individualmente 

considerados, mas também na tributação como um todo116.  

Assim, por serem alguns tributos mais propensos a medir a 

capacidade contributiva e outros menos, é possível a adoção de modelos que 

prezem pela correção destas anomalias e busquem ao menos mitigar os efeitos 

regressivos da progressividade. 

A progressividade pode ser vista como técnica utilizada tanto 

como instrumento de justiça distributiva quanto técnica a serviço da extrafiscalidade. 

Tal técnica consiste, basicamente, na aplicação de alíquotas crescentes na 

proporção  de um determinado aumento estabelecido para a base de cálculo. Não 

obstante este conceito inicial, a doutrina ainda identifica três tipos de progressão: (i) 

aritmética; (ii) geométrica; (iii) regressiva.117  

                                            
116 SEGER, Marcelo. Princípio da progressividade. Revista Jurídica, v. 16, n. 32, p. 155-165, 2012. 

117 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Rio de Janeiro: Forense, 
1997, p. 751.  
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2.6 EXTRAFISCALIDADE E A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

Conceituando a extrafiscalidade, faz-se alusão ao registro de 

Berti118, como se segue: 

É possível definir a extrafiscalidade como a utilização de um tributo 
com o fim de prestigiar certas situações tidas como social, política ou 
economicamente valiosas, atingindo assim, objetivos distintos 
daqueles arrecadatórios a fim de preservar valores importantes, em 
razão do que o legislador dispensa tratamento mais confortável ou 
menos gravoso nalgumas situações e mais oneroso em outras.” 

A tributação com fins extrafiscais é instituída com o objetivo de 

atingir finalidades distintas das meramente arrecadatórias.119 

A extrafiscalidade refere-se a “(...) faculdade de estimular ou 
desestimular comportamentos, de acordo com os interesses 
prevalentes da coletividade, por meio de uma tributação progressiva, 
regressiva, ou da concessão de benefícios e incentivos fiscais”.120  

Nesta mesma linha de pensamento encontra-se Carrazza121 ao 

afirmar: 

A extrafiscalidade pode ser exercitada através de incentivos ou de 
desestímulos fiscais. Através de incentivos fiscais, o Poder Público, 
reduzindo ou eliminando determinado imposto, objetiva estimular os 
contribuintes a desempenharem certas atividades. De outro lado, ao 
agravar alíquotas tributárias, desestimula condutas consideradas 
lícitas, mas não convenientes, sob o aspecto econômico, político e 
social. 

Hipóteses de extrafiscalidade encontram-se no artigo 153, §§ 

2° e 4º, I, da CF/88, que prevê o Imposto de Renda e o ITR progressivo, bem como 

nos artigos 156, § 1º, I e II e 182, §4º, II, da CF/88, que se referem ao IPTU 

progressivo. 

                                            
118 BERTI, Flavio de Azambuja. Impostos: Extrafiscalidade e Não confisco. 3 ed. Curitiba: Juruá, 

2009. p. 41. 

119 Costuma-se denominar de extrafiscal aquele tributo que não almeja, prioritariamente, prover o 
Estado dos meios financeiros adequados a seu custeio, mas antes visa ordenar a propriedade de ao 
acordo com a função social ou a intervir em dados conjunturais (injetando ou absorvendo a moeda 
em circulação) ou estruturais da economia. (BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao 
Poder de Tributar. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 576-577.) 

120 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar.  p. 576-577. 

121 CARRAZZA, Elizabeth Nazar. Progressividade & IPTU.  Curitiba: Juruá, 1999. p. 79. 
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A progressão extrafiscal nos impostos sobre o patrimônio é 

admitida em nosso sistema em relação ao IPTU, que se dá em razão da localização 

e do uso do imóvel.  

A forma de extrafiscalidade que interessa ao presente estudo é 

aquela do §4º do art. 182 da Constituição Federal que prevê a tributação 

progressiva, com o objetivo de adequado aproveitamento de solo urbano não-

edificado, subutilizado ou não utilizado, em conformidade com a política de 

desenvolvimento urbano, que assegure pleno desenvolvimento das ações sociais da 

cidade e o bem-estar de seus habitantes. 

A progressividade extrafiscal depende da edição de Plano 

Diretor, que indique o uso adequado e a localização do imóvel urbano, podendo 

variar de acordo com o coeficiente de aproveitamento do terreno, tipo de construção, 

dimensões, número de pavimentos da edificação. Em síntese, visa coagir o 

proprietário à realização da Função Social da Propriedade Urbana e à proteção do 

ambiente urbano.  

Neste sentido, para melhor esclarecer, importante a 

diferenciação apresentada por  Badr122 sobre a diferenciação entre tributos fiscais, 

parafiscais e extrafiscais: 

Os tributos, em relação ao seu aspecto teleológico, podem ser 
classificados como fiscais, extrafiscais ou parafiscais. Pelos 
primeiros, têm-se aqueles que visam tão somente a arrecadação de 
recursos para os cofres públicos, objetivando o custeio das 
atividades estatais a fim de que possam ser satisfeitas as 
necessidades públicas. São tributos meramente arrecadatórios 
porquanto sua finalidade centra-se na arrecadação. 

Os tributos são parafiscais quando objetivam também a arrecadação 
de recursos, mas para custeio de atividades que não integram 
funções próprias do Estado. São funções desenvolvidas por 
entidades específicas, para as quais o Estado delega a capacidade 
tributária ativa para que possam viabilizar suas próprias atividades. 

E por fim, diz-se que os tributos são extrafiscais quando não 
pretendem somente a arrecadação de recursos, mas visam 
disciplinar comportamentos, buscando concretizar objetivos 
econômicos ou sociais. Assim, tem-se que por meio da tributação 

                                            
122 BADR, Fernanda Matos. IPTU como instrumento da política de desenvolvimento urbano. Revista 

Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, n.175, abr. 2010. p. 80. 
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extrafiscal, o Estado pode intervir sobre o domínio econômico 
manipulando ou orientando o comportamento dos destinatários da 
norma a fim de que adotem condutas condizentes com os objetivos 
estatais. 

Nos dizeres de Meirelles123, o caráter extrafiscal atribuído aos 

tributos se mostra tão relevante que até o Direito estadunidense, tão cioso das 

liberdades individuais, o admite, de modo que haja incentivo ou repressão a 

determinadas condutas dos particulares. 

Por fim, interesse notar também a visão de Tupiassu124, a qual 

afirma que a extrafiscalidade se caracteriza como uma forma de tributação que 

permite a valorização da liberdade do contribuinte, uma vez que este deve optar por 

um agravamento da carga tributária ou a alteração da conduta considerada 

socialmente inadequada e/ou indesejada. 

A utilização do instituto da progressividade baseia-se em 

muitas oportunidades em mera presunção de capacidade contributiva, quase 

sempre dissociada da realidade, o que pode ofender aos princípios da isonomia, da 

capacidade contributiva e do não confisco. 

Com relação ao princípio da isonomia, contido no art. 150, II, 

da Constituição da República, consiste na proibição de dispensar tratamento 

desigual aos contribuintes que se encontrem em situação equivalente, conforme 

lição de José Afonso da Silva:  

(A.2) princípio da igual tributária, estabelecido no art. 150, II, veda às 
referidas entidades tributantes instituir tratamento desigual entre os 
contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida 
qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por 
eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos; a norma se refere a qualquer tributo 
[...].125  

                                            
123 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 

151. 

124 TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. Tributação ambiental: a utilização de instrumentos econômicos 
e fiscais a implementação do direito ao meio ambiente saudável. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 
24. 

125 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 
713. 
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O princípio da isonomia é maculado sempre que dois 

empreendimentos idênticos passam a ter incidências tributárias distintas, mas se 

compõe na força maior de conjunção dos dois primeiros princípios, pois nem a 

capacidade contributiva do mais onerado é atingida pelo encargo acrescido, por 

pressupor maior potencialidade de suporte, nem a redistribuição de riquezas deixa 

de se fazer, pela incidência menor, a justificar a procura do desenvolvimento 

pretendido.126 

A capacidade contributiva do contribuinte deve ser aferida em 

termos subjetivos, considerando a pessoa do sujeito passivo e não o fato objetivo 

tributário, ou seja, deve-se buscar como determina o art. 145, § 1º, da CF/1988 a 

revelação da aptidão concreta de alguém para suportar a carga tributária.127 

A Capacidade Contributiva é o princípio jurídico que orienta a 

instituição de tributos impondo a observância da capacidade do contribuinte de 

despender parte do seu patrimônio aos cofres públicos.  

Neste sentido, afirma Ruy Barbosa citando Griziotti que este 

propôs como conceito: 

 [...] capacidade de pagar imposto a soma da riqueza disponível, 
depois de satisfeitas as necessidades elementares de existência que 
pode ser absorvida pelo Estado, sem reduzir o padrão de vida do 
contribuinte e sem prejudicar as suas atividades econômicas.128  

Do mesmo entendimento é Moraes  quando afirma que é a 

capacidade  pela qual “cada pessoa deve contribuir para as despesas da 

coletividade de acordo com a sua aptidão econômica, ou capacidade contributiva, 

origina-se do ideal de justiça distributiva”.129  

                                            
126 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Teoria da imposição tributária. São Paulo: Saraiva, 1983, p. 38. 

127 BARRETO, Aires F.; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Parecer. IPTU: por Ofensa a Cláusulas 
Pétreas, a Progressividade Prevista na Emenda nº 29/2000 é Inconstitucional. Revista Dialética de 
Direito Tributário: São Paulo: Dialética, n. 80, Maio-2002. p. 105-126. 

128 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p.12. 

129 MORAES. Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1997, p.118. 
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O princípio da vedação ao confisco é norma de eficácia plena 

determinante da validade das normas tributárias inferiores, que pode ser suscitado 

nas situações em que a exigência fiscal for excessiva, e, não, razoável. 

A vedação ao “efeito de confisco" é, portanto, princípio 

constitucional que limita o poder de tributar; representando uma garantia 

fundamental e expressa do contribuinte contida no inciso IV do art. 150 da 

Constituição Federal assim redigido: 

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

IV - utilizar tributo com efeito de confisco. 

No caso do IPTU, qualquer lei ordinária municipal deve ser 

editada em consonância aos princípios da igualdade, da capacidade contributiva e 

do não confisco. 

2.7 A PROGRESSIVIDADE NOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 

No que tange à tributação sobre determinado tipo de 

patrimônio, como é o caso do patrimônio imobiliário, a tributação progressiva não 

terá qualquer aspecto distributivo, pois irá tributar mais pesadamente imóveis mais 

valorizados e em menor grau os de valor inferior, além de alterar negativamente a 

flutuação livre dos preços no mercado poderá gerar situações injustas na visão de 

Fritz Neumark, visto que tal tributação afeta a poupança formada através de 

patrimônio, o que pode causar efeitos econômicos danosos sobre a alocação dos 

investimentos privados.130  

Também existe a possibilidade de tributação diferenciada em 

razão da quantidade de imóveis, como na Alemanha onde existe o imposto incidente 

                                            
130 “(...) la posesión de patrimonio confiere por sí misma una capacidad de pago que es prácticamente 

independiente de su rentabilidad; piénsese, por ejemplo, en los casos em los que la existencia de 
“reserva’ financieras presta a su propietario uma superior elasticidad de oferta en el mercado de 
trabajo (con la correspondiente posición de ventaja en  toda negociación y, a veces, resultados más 
favorables), o en aquellos otros en los que la posesión de patrimônio es el requisito indispensable 
para la consecución de crédito (productivo) o para obtenerlo em condiciones económicamente 
llevaderas”. NEUMARK, Fritz. Princípios de la Imposición. Madrid: Instituto de Estudos Fiscales, 
1974, p. 179.   
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sobre a segunda moradia (Zweiwohnungsteuer) e no Brasil esse tipo de tributação 

restou declarada inconstitucional, consoante o verbete sumular 589 do Supremo 

Tribunal Federal: “É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto 

predial e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte.” 

Na Alemanha esta forma de progressividade tem característica 

extrafiscal e tem como objetivo incentivar a moradia e aquecer o mercado imobiliário.  

Contudo, no Brasil não é possível sua utilização devido a 

delimitação constitucional, pois não existe previsão de utilização regulatória do 

imposto sobre a segunda moradia.  

A progressão extrafiscal nos impostos sobre o patrimônio é 

admitida em nosso sistema em relação ao IPTU, que se dá em razão da localização 

e do uso do imóvel, conforme será explanado abaixo.   

2.8 A UTILIZAÇÃO DO IPTU PROGRESSIVO  

A progressividade do IPTU encontra previsão constitucional 

nos artigos 156, § 1º, I e II, e 182, § 4º, II, ambos da Constituição Federal.  

A progressividade em razão do valor do imóvel encontra 

previsão no art. 156, § 1º, I, da CRFB, e qualifica o imposto previsto no caput deste 

mesmo dispositivo, mas com vistas a instrumentalizar a exação fiscal e sem 

contrariar o princípio da função social da propriedade. Por sua vez, o inciso II deste 

mesmo dispositivo, encontra-se positivada a chamada progressividade seletiva do 

IPTU, que tem os mesmos fins da anterior131.  

Finalmente, no art. 182, § 4º, II, da CRFB, encontra-se a 

progressividade no tempo, modalidade que foi parcialmente regulamentada pelo 

Estatuto da Cidade, haja vista também permitir-se à legislação municipal alguma 

discricionariedade legislativa, e que se impõe como verdadeiro instrumento promotor 

                                            
131 FREITAS, Daniel Dottes de; SALDANHA, Luciana Blazejuk. A efetivação da cidadania através de 

políticas públicas urbanas- o IPTU progressivo previsto no estatuto da cidade: um esforço jurídico 
para desenvolver o espaço urbano.." http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/salvador 
/daniel _dottes_de_freitas-1.pdf. Acesso em 02.05.2014.  

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/salvador%20/daniel%20_dottes_de_freitas-1.pdf
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/salvador%20/daniel%20_dottes_de_freitas-1.pdf
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do prefalado princípio da função social da propriedade através do poder local.132 

Esta modalidade de progressividade é que constitui o objeto deste estudo. 

A possibilidade de ser o IPTU progressivo em razão do valor 

dos imóveis, considerando sua classificação doutrinária como imposto real é assunto 

de grande discussão doutrinária e jurisprudencial. Não obstante tal situação 

remanesce a base constitucional da alíquota progressiva do IPTU, o que, por si só, 

demonstra sua importância dentro do sistema social brasileiro. Se a Constituição, 

dirigente, normativa, hierarquicamente superior, enfim, infinitamente dotada dos 

mais lídimos predicados filosóficos, sociológicos e jurídicos, determina a grandeza 

desse instituto (a progressividade), assim deve sê-lo tratado. Ou seja, o que se 

pretende é rediscutir o tema centrando-o corretamente numa teoria dos valores 

constitucionais133.  

De acordo com o artigo 156 da Carta Política e artigo 32 do 

Código Tributário Nacional, é de competência dos Municípios a implementação do 

referido imposto, que possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a 

posse ad usucapionem de um bem imóvel por natureza ou acessão física.    

                                            
132 FREITAS, Daniel Dottes de; SALDANHA, Luciana Blazejuk. A efetivação da cidadania através de 

políticas públicas urbanas- o IPTU progressivo previsto no estatuto da cidade: um esforço jurídico 
para desenvolver o espaço urbano.." 

133 "O problema do fundamento de validade de uma constituição (=problema de legitimidade) tem sido 
prevalentemente respondido com base numa teoria dos valores: todo o direito é, na sua essência, a 
realização de certos princípios de valor; baseia-se num conjunto de valores fundamentais, residindo 
a 'medida' destes valores na consciência jurídica de uma comunidade juridicamente regulada 
(Triepel). O princípio objectivo fundamental da consciência jurídica seria, nesta perspectiva, a 'ideia 
de direito'. Esta teoria da legitimidade chama-se, desde a época de Weimar, teoria científico-
espiritual da legitimidade porque: (a) o direito constitucional significa a positivação de uma 
legitimidade valorativo-espiritual (Smend); (b) diferentemente do formalismo jurídico (típico de 
dogmática civilista) e do 'positivismo do poder' (na sua orientação histórico-sociológica), ela 
considera que só a validade intrínseca, isto é, o conteúdo de valor ideal corporizado na constituição, 
merecedor do reconhecimento e convicção por parte da coletividade, pode constituir o critério válido 
de legitimidade constitucional. Trata-se de um critério de legitimidade material, pois: (1) contra o 
positivismo jurídico, intrinsecamente vazio ou valorativamente neutral, e (2) contra o realismo do 
poder (para quem o direito vale apenas como um sistema de legalidade funcionalística ou como 
simples expressão das relações de força reais), esta teoria insiste na ideia de que só o 
reconhecimento da validade jurídica do texto constitucional assente na livre convicção da 
coletividade sobre a sua consonância com os valores jurídicos, pode legitimar, no plano material, 
qualquer constituição." CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. Coimbra: 
Livraria Almedina, 1993, p. 112.   
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Através da Emenda Constitucional n° 29/2000, o constituinte 

derivado facultou aos Municípios a utilização da progressividade nas alíquotas, de 

acordo com a alteração do parágrafo 1°, do artigo 156, da Constituição. 

A progressividade do IPTU, é facultada na Constituição de 

1988, pelo inciso I § 1º do art. 156, e pelo art. 182, § 4º, a seguir transcritos:  

Art. 156 - Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana; 

§ 1º - Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o 
Art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:  

I - ser progressivo em razão do valor do imóvel; e 

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

Art. 182 [...] § 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante 
lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos 
da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com 
prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 
legais. 

Antes da referida emenda, o imposto podia “ser progressivo, 

nos termos de lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social 

da propriedade”. Já com a redação atual, dada pela Emenda Constitucional n° 

29/00, o IPTU poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel ou, ainda, ter 

alíquotas diferentes de acordo a localização e o uso do imóvel.  

O gráfico a seguir demonstra as distinções do texto do §1°, do 

artigo 156, da Constituição Federal, em sua redação original e a nova redação 

implementada pela Emenda Constitucional n° 29/2000.  

Redação Original - Antes EC 29/00 Redação Atual – Após EC 29/00 
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§ 1º - O imposto previsto no inciso I poderá 
ser progressivo, nos termos de lei municipal, 
de forma a assegurar o cumprimento da 
função social da propriedade. 

§ 1º Sem prejuízo da progressividade no 
tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso 
II, o imposto previsto no inciso I poderá: 

I - ser progressivo em razão do valor do 
imóvel; e  

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

De acordo com essa emenda constitucional, a progressividade 

do IPTU foi ampliada, podendo ter sua alíquota fixada de forma progressiva em 

razão do valor do imóvel, localização e uso. 

 Gandra e Barreto134 assim se posicionam: 

À primeira vista, parece que o Texto Constitucional de 1988 facultou, 
amplamente, a utilização do imposto com fins regulatórios, mediante 
o emprego da progressividade. Em outras palavras, num exame 
apressado, concluir-se-á que a Carta Magna originária autoriza o 
emprego do tributo com funções extrafiscais, permitindo que as 
alíquotas sejam graduadas, de acordo com os critérios definidos em 
lei municipal. 

O imposto em tela poderá ser progressivo para assegurar o 

cumprimento da função social da propriedade, em conformidade com a função social 

que lhe foi constitucionalmente atribuída. 

Segundo o entendimento do ex-ministro José Carlos Moreira 

Alves, a Função Social à qual se refere o artigo 182, § 2° da Constituição Federal 

não é a mesma a que a inscrita no artigo 156, § 1°, porque está localizada no campo 

tributário, objetivando realizar arrecadação de erário aos cofres públicos para aplicar 

uma política redistributiva de renda a fim de que se promova a justiça social. E a 

primeira depende de Plano Diretor visando melhor organização da malha urbana, 

cujo caráter é sanciona tório.135  

De acordo com a Constituição Federal o emprego da 

progressividade tem como pressuposto necessário o servir como instrumento da 

                                            
134 BARRETO, Aires F.; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Parecer. IPTU: por Ofensa a Cláusulas 

Pétreas, a Progressividade Prevista na Emenda nº 29/2000 é Inconstitucional. Revista Dialética de 
Direito Tributário, n. 80, São Paulo, Dialética, p. 105-126. 

135 Essa progressividade assentar-se-á, especificamente, no disposto no art. 156, §1°, da 
Constituição, certo que a 'função social’ do §2° do art. 182 da Constituição: a primeira, do art. 156, 
§1°, independe do plano diretor, porque localizada no campo tributário e não está jungida ao 
reordenamento de áreas urbanas. (Recurso Extraordinário n° 153.771-0/MG, j. 20.11.96.)  
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mantença e do uso da propriedade, em consonância com a função social que o 

próprio Estatuto Supremo impõe-lhe desempenhar, conforme ensina, com a 

proficiência costumeira, Celso Antonio Bandeira de Mello.136 

 Resumidamente, a Carta Política preconiza que somente pode 

haver progressividade do IPTU com a elevação da alíquota nas seguintes 

hipóteses137: 

(i) para imóveis urbanos não edificados; (ii) para imóveis urbanos 
que não cumpram sua função social; (iii) para imóveis situados em 
áreas definidas pelo plano diretor; (iv) para o proprietário, que 
intimado a parcelar ou edificar, não o faça no prazo assinalado por 
lei. 

Nesse desiderato, o instituto da progressividade do IPTU está 

voltado ao desenvolvimento do espaço urbano, e com especial relevância ao 

fomento do poder local, ainda que pela mão da administração pública, mas o que já 

permite, em certo grau, a ingerência dos cidadãos, legítimos interessados no 

desenvolvimento das cidades.  

É nesse panorama que deve ser aprimorada a progressividade 

do IPTU, voltada ao desenvolvimento do espaço urbano, buscando promover a 

interpretação e aplicação que vise o bem comum. O IPTU progressivo também 

desenvolve outra função tão importante quanto a primeira que é a de compelir os 

possuidores de terrenos urbanos a dar-lhes destinação adequada para que 

desempenhem a função social.  

Corroborando nesse sentido, o Estatuto da Cidade, permite ao 

Poder Público viabilizar as funções sociais das cidades, já que o IPTU progressivo 

no tempo poderá ser aplicado como medida coercitiva à observância das regras 

urbanísticas, bastando para sua incidência, por exemplo, o mau uso do imóvel.  

A fixação da alíquota do IPTU sempre repercutirá, 

significativamente, no montante de arrecadação tributária e sempre será um 

                                            
136 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Novos Aspectos da Função Social da Propriedade no 

Direito Público. São Paulo: Revista de Direito Público 84/39, p. 45. 

137 SEGER, Marcelo. Princípio da progressividade. Revista Jurídica, v. 16, n. 32, p. 155-165, 2012. 
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instrumento de política tributária ligada ao desenvolvimento urbano, pois sempre 

servirá como instrumento de promoção do adequado nível de ocupação do solo e 

adensamento populacional.138  

O IPTU Progressivo no tempo previsto no artigo 182, §4°, 

inciso II, da Constituição e regulamentado pelo artigo 7° do Estatuto da Cidade 

requer certos cuidados em sua aplicação por parte dos municípios, pois “todos os 

instrumentos ou institutos tributários e financeiros de política tributária, ao serem 

aplicados, vão exigir um exame cuidadoso das circunstâncias no caso concreto.139  

O município deve organizar argumentos e justificativas para 

propor a implantação do IPTU progressivo no tempo, aferindo “a legitimidade, a 

constitucionalidade, a legalidade, a economicidade e a moralidade da utilização 

deste instrumento o qual deverá ser objeto de aferição” diante de cada circunstância 

concreta. 140 

Segundo Aires F. Barreto31, a aplicação da progressividade de 

alíquota em função do tempo não é uma inovação trazida pela atual Constituição. 

Isto porque, ele cita que muito antes, as legislações de algumas cidades como 

Vitória, Campinas e Curitiba, já previam aumento das alíquotas com o passar do 

tempo para terrenos abandonados ou não construídos. 

Contudo, a instituição do IPTU Progressivo no tempo não é 

uma faculdade dos gestores municipais, mas um dever obrigatório que deverá estar 

inserido no Plano Diretor, como forma de propiciar o correto aproveitamento do 

espaço urbano.  

Neste contexto, um dos principais requisitos é a delimitação 

das áreas urbanas onde poderá ser aplicado considerando a existência de 

infraestrutura e de demanda para a utilização, mencionando, diagnosticando o 

problema, evidenciando-o em mapas ou fotos aéreas.  

                                            
138 DALLARI, Adilson Abreu. Instrumentos da Política Urbana. In: DALLARI, Adilson Abreu. FERRAZ, 

Sérgio. (coord.). Estatuto da Cidade: comentários à Lei Federal 10.257/2001.  p. 79.  

139 DALLARI, Adilson Abreu. Instrumentos da Política Urbana. In: DALLARI, Adilson Abreu. FERRAZ, 
Sérgio. (coord.). Estatuto da Cidade: comentários à Lei Federal 10.257/2001. p. 80. 

140 DALLARI, Adilson Abreu. Instrumentos da Política Urbana. In: DALLARI, Adilson Abreu. FERRAZ, 
Sérgio. (coord.). Estatuto da Cidade: comentários à Lei Federal 10.257/2001. p. 81. 
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Ainda, deverá quantificar por meio de planilhas, mapear e 

identificar no cadastro imobiliário os imóveis de propriedade privada caracterizados 

como vazios urbanos.  

Não se pode deixar de falar que para implementação da 

medida é importante existir Lei Específica Municipal, sendo indispensável que a 

regra matriz de incidência estabeleça a base de cálculo e alíquotas progressivas 

com a finalidade de regular a progressividade.  

Cumpre asseverar, que os critérios de progressividade deverão 

ser publicados noventa dias antes do exercício fiscal, sob pena de violar o princípio 

da anterioridade nonagesimal estabelecido no artigo 150, inciso III, alínea “c” da 

Constituição Federal.141  

Igualmente é imprescindível que exista uma definição dos 

imóveis que serão submetidos a aplicação do IPTU progressivo no tempo, por tal 

razão os órgãos competentes deverão providenciar legislação municipal que 

individualize os imóveis que não cumprem as diretrizes urbanísticas.142   

Dito isso, deve o município identificar as áreas urbanizadas e 

seu padrão de expansão e ocupação com as eventuais restrições ao adensamento 

que possam ser decorrentes dos requisitos para qualidade ambiental, possibilitando 

a delimitação dos setores de área urbana legal em que os imóveis desocupados ou 

subutilizados estarão sujeitos ao aproveitamento compulsório. A fase seguinte é a 

identificação dos imóveis específicos cujos proprietários serão notificados.  

Constatado o descumprimento das obrigações pelo particular, 

a municipalidade deverá notificá-lo para que cumpra as obrigações estatuídas na lei 

municipal, devendo conjuntamente proceder a averbação da notificação no registro 

de imóveis.  

Devidamente notificado, inicia-se o prazo para o cumprimento 

do determinado em lei. Se o proprietário efetuar o cumprimento da obrigação legal, a 

notificação perde o objeto e ele não ficará sujeito ao IPTU progressivo no tempo.  

                                            
141 BARBOSA, Evandro Paes. Progressividade do IPTU. São Paulo: Editora Pillares, 2007. p. 154.   

142 FERNANDES, Cintia Estefânia. IPTU. Texto e Contexto. São Paulo: Quartier Latin. 2005. p. 398.  
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Do contrário, a municipalidade poderá dar inicio à cobrança do 

tributo com o aumento gradual da alíquota. Lembrando que esse aumento poderá 

dobrar seu valor de um ano para outro, mas não poderá exceder o dobro a do ano 

se deu o descumprimento, respeita a alíquota máxima de quinze por cento do valor 

venal do imóvel. Ainda, após decorridos cinco anos da cobrança do IPTU 

progressivo sem cumprimento da determinação, o município poderá desapropriar o 

imóvel, mediante pagamento com títulos da dívida pública.  

Para que o desiderato do desenvolvimento urbano seja 

atingido, aos operadores do direito cumpre o rompimento com um dos modelos 

juspositivistas mais usuais. A simples subsunção do fato à norma acaba não 

oferecendo o desejado êxito à progressividade do IPTU, e, por consequência, à 

função social da propriedade e ao sentido evolucionista e desenvolvimentista que se 

pretende implementar. Isso ocorre porque o direito não tem operado 

sistematicamente, levando em consideração a importância do espaço urbano para 

satisfação dos desejos individuais e coletivos, ou seja, valores outros que com maior 

legitimidade promoveriam o bem estar esperado.143  

A partir do conceito de sustentabilidade como “um novo 

princípio organizador de um desenvolvimento centrado no povo”144, como aduz Henri 

Acselrad, apesar das críticas sobre esse modelo, é possível se estabelecer uma 

relação entre o presente e o futuro desejado para as cidades. 

Parece possível que a hipótese do IPTU se insira neste campo 

da sustentabilidade. Ela situa-se no campo da causalidade teleológica que, apesar 

de questionável
23 

por muitos, protege sistematicamente seu fim, a função da social 

da propriedade, cujo fim é o próprio desenvolvimento (também do espaço urbano).  

A progressividade do IPTU encontra-se alinhada com os 

princípios da solidariedade e função social, os quais representam o compromisso 

com o bem comum.  

                                            
143 FREITAS, Daniel Dottes de; SALDANHA, Luciana Blazejuk. A efetivação da cidadania através de 

políticas públicas urbanas- o IPTU progressivo previsto no estatuto da cidade: um esforço jurídico 
para desenvolver o espaço urbano. 

144 ACSELRAD, Henri. Sentidos da Sustentabilidade urbana. In: ACSELRAD, Henri.(org.) A duração 
das cidades: sustentabilidade e risco nas políticas urbanas. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.   
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Neste contexto, se justifica a presença do instituto na 

extrafiscalidade, de acordo com a visão de Coelho145 (quanto a progressividade 

incorporada ao IPTU), "O imposto continua com o feitio que ostentava sob a 

Constituição de 1967, acrescido agora de poder extrafiscal como instrumento de 

política urbana".
 
E ainda explica o autor que a prefalada extrafiscalidade no tempo 

(CRFB, art. 182, § 4º, II), tem como matriz a política urbana, "cujo fundamento 

constitucional tem sede na disposição que acabamos de transcrever, em prol da 

ordenação urbanística das municipalidades (progressividade extrafiscal no 

tempo)."146
 
 

A finalidade precípua do poder público municipal na utilização 

do IPTU progressivo no tempo não é a arrecadação fiscal, mas induzir o proprietário 

do imóvel urbano a cumprir com a obrigação estabelecida no plano urbanístico local, 

de parcelar ou edificar, ou seja, de utilizar a propriedade urbana de forma a atender 

sua função social – mudar o comportamento do agente econômico. Neste modelo, a 

parte da progressividade visa a melhorar a destinação da propriedade de forma a 

proporcionar bem-estar social.147 

                                            
145 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 9 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006. p 394.   

146 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro.  p.  395.   

147 DEON SETTE, M. T. ; NOGUEIRA, J. M. O IPTU Progressivo no Tempo como Agente Indutor da 
Mudança de Comportamento dos Agentes Econômicos. Revista Jurídica da Universidade de 
Cuiabá, v. 9, p. 127 - 150- EdUNIC, 2007. 



CAPÍTULO 3  

ORDENAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU  

3.1  BLUMENAU:  HISTÓRICO, OCUPAÇÃO E CALAMIDADES  

A ocupação da região de Blumenau iniciou por índios 

Kaigangs, Xoklengs e Botocudos. Em 2 de setembro de 1850 o filósofo alemão Dr. 

Hermann Bruno Otto Blumenau, acompanhado de 17 colonos – dentre alemães, 

italianos e poloneses, obteve do Governo Provincial uma área de terras de duas 

léguas para estabelecer uma colônia agrícola com imigrantes europeus. Em 1880, o 

Governo Imperial decidiu elevar a colônia ao nível de município, mantendo Hermann 

Blumenau na direção do que hoje é a cidade de Blumenau, em Santa Catarina.148 

A Lei nº 860, de 4 de fevereiro de 1880, elevou a colônia à 

categoria de município. Entretanto, em outubro, uma grande enchente causou sérios 

prejuízos à população e à administração pública, com a destruição de pontes e 

estradas. Após isso, a instalação do município só foi possível em 10 de janeiro de 

1883, quando assumiu o exercício a Câmara Municipal eleita no ano anterior. Em 

seguida, o município recebeu o título de Comarca (1886) e, finalmente, em 1928, 

passou à categoria de Cidade.149 

De acordo com dados do IBGE do censo de 2013150, a 

população do Município de Blumenau foi estimada em 329.082 (trezentos e vinte 

nove mil e oitenta e dois) habitantes.  

Segundo Everton da Silva151 citando Victor Peluso Junior, 

Blumenau, por ser uma cidade de origem alemã, se difere das cidades luso-

                                            
148 http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=420240&search=santa-

catarina|blumenau|infograficos:-historico 

149 http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=420240&search=santa-
catarina|blumenau|infograficos:-historico 

150 http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=420240 

151 https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/89014/228503.pdf?sequence=1 



 77 

brasileiras, na sua configuração espacial. As cidades fundadas por descendentes 

portugueses, na sua maioria, têm por elemento básico a praça fronteira à igreja, 

enquanto Blumenau, elegeu como elemento básico, a rua comercial. Crescendo 

linearmente ao longo da rua comercial, margeando os cursos d’àgua, e condicionada 

também pelo relevo, a cidade foi se estendendo ao longo dos fundos do vale, 

formando seu espaço urbano.  

De acordo com Claudia Freitas Siebert152 o processo de 

ocupação do Município de Blumenau pode ser assim sintetizado:  

Entre rio e montanha, a malha urbana desenvolveu-se inicialmente 
linearmente ao longo dos fundos de vale, em área inundável, e mais 
tarde passou as encostas, que devido à sua configuração geológica, 
são muitas vezes áreas de risco iminente ou potencial 
deslizamentos. A ocupação das áreas mais íngremes se acentuou 
com a gradual saturação das limitadas áreas planas, e após as 
grandes enchentes de 1983 e 1984, que atingiram grande parte da 
área urbana situada nos fundos do vale. Se descontarmos do 
perímetro urbano as áreas inundáveis e as encostas com declividade 
acentuada, a área remanescente, que pode ser considerada 
urbanizável, mal chega a vinte por cento do total. 

Ainda, Claudia Freitas Siebert153, esquematizou a forma da 

ocupação das regiões do Município de Blumenau, separando-as e caracterizando-se 

de acordo com sua localidade e forma de edificação:  

A região sul do município, ao longo do Ribeirão Garcia, foi uma das 
primeiras a ser ocupadas (...). Seu vale estreito e íngreme, sujeito a 
enchentes, enxurradas e deslizamentos, já tem uma ocupação 
consolidada, densa, sem vazios urbanos, mas não verticalizada. Seu 
crescimento tem sido lento nas últimas décadas, podendo ser 
considerada uma região saturada, pois seu sistema viário, 
constituído basicamente por duas vias paralelas ao Ribeirão (...), não 
comportaria o adensamento decorrente da verticalização.  

Também na margem direita, encontramos a área central, verdadeiro 
gargalo com apenas três ruas, aprisionada entre o rio e a montanha. 
Por ela passam todas as ligações inter-bairros, apresentando-se 
extremamente sobrecarregada, também devido à sua forte 
polarização com a concentração do comércio e dos serviços.  

                                            
152 SIEBERT, Claudia Freitas. A evolução urbana de Blumenau: o (des)controle urbanístico e a 

exclusão sócio-espacial. - 1999. - xiv, 190 f. :37. 

153 SIEBERT, Claudia Freitas. A evolução urbana de Blumenau: o (des)controle urbanístico e a 
exclusão sócio-espacial. - 1999. - xiv, 190 p. :43/45. 
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A região oeste da cidade na margem direita, constituída 
principalmente pelo Bairro da Velha, foi ocupada a partir do final do 
século passado, quando já haviam sido distribuídos os lotes coloniais 
ao longo de todo o Rio Itajaí-Açu, e também ao longo dos Ribeirões 
Garcia e Itoupava e do Rio do Testo. De menos acidentada que a 
região sul, e menos sujeita a enchentes, tem crescido de maneira 
constante, contando ainda com espaços a serem adensados através 
de ocupação ou verticalização.  

Na margem esquerda, tem-se a região leste e a norte da 

cidade.  

A região leste, constituída pelos Bairros Ponta Aguda, Fortaleza e 
Itoupava Norte, só foi efetivamente urbanizada com a construção das 
pontes Adolfo Konder, no Centro, e Irineu Bornhausen, Itoupava 
Norte, ambas da década de setenta. Sua topografia não é das mais 
planas, com exceção da planície fluvial da Ponta Aguda, que sofreu 
intensa verticalização a partir das enchentes de 1983 e 1984. Nos 
demais bairros da região, predomina uma ocupação não 
verticalizada, de média densidade e padrão popular [...].  

A região norte da cidade, na margem esquerda, é constituída pelos 
Bairros Salto do Norte, Badenfurt, Itoupavazinha, Fidélis, Testo Salto 
e Itoupava Central. Esta região é a grande reserva de expansão 
urbana para Blumenau, com áreas menos acidentadas e livres de 
enchentes, ainda com baixíssima densidade. Nela, os  lotes coloniais 
ainda se apresentam em grande parte indivisos, facilmente visíveis 
nos levantamentos aerofotogramétricos.” 

A problemática envolvendo a questão relacionada a 

urbanização de Blumenau foi descrita por Aziz Nacib Ab’Saber154 da seguinte forma:  

a cidade de Blumenau (...) herdou graves problemas relacionados ao 
sítio onde nasceu e cresceu. Localizada na retro-terra do baixo Vale 
do Itajaí, em uma estreita planície do piemonte das serranias 
acidentadas que ali fazem às vezes de Serra do Mar, a cidade possui 
sérios problemas de enchentes periódicas, incidência de 
escorregamentos de terra nas encostas dos morros, exiguidade de 
espaços urbanizáveis, e pressões para ocupação de difícil 
viabilização. 

Do acima exposto é possível verificar que a ocupação de 

Blumenau desde seu período colonial, foi realizada sem planejamento de expansão 

desde a tomada de posse dos primeiros colonos até os dias atuais. 

 

                                            
154 AB’SABER, Aziz Nacib. O sítio urbano de Blumenau e suas implicações para o planejamento 

regional – um alerta. In: 5ª. Reunião Especial da SBPC. Anais. Blumenau: Editora da FURB, 1997.  
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Consequência dessa ocupação desordenada associada a 

eventos climáticos foram os graves problemas causados pelas enchentes de 1983 e 

1984 e no último grande episódio de novembro de 2008 pelos deslizamentos de 

terras que vitimaram inúmeras pessoas. 

O Município de Blumenau desde sua criação foi assolado por 

constantes calamidades públicas, ocasionadas principalmente pelas enchentes, que 

fazem com que a maior parte da cidade seja afetada pela elevação do Rio Itajaí-Açu.  

Essas enchentes contribuíram de forma significativamente para 

a ocupação de áreas íngremes, consideradas impróprias para constituição de 

moradia no Município de Blumenau.  

Em decorrência desse fato, Blumenau sofreu um evento 

catastrófico ocasionado pelos deslizamentos e desmoronamento em vários pontos 

da cidade, bem como enxurradas e enchente em diversas ruas da cidade, conforme 

se verifica pelo Decreto nº 8819, de 22 de novembro de 2008, que declarou situação 

de emergência e pelo Decreto nº 8.820, de 23 de novembro de 2008, que declarou 

situação de calamidade pública. 

O evento climático avassalador consistiu num longo período de 

chuvas, que associado ao desmatamento de encostas e morros para habitação, 

assim como a mata ciliar, que antes da ocupação irregular servia para conter as 

águas, acabou por vitimar várias pessoas.  

Diante desse quadro, a solução encontrada pela 

municipalidade, num primeiro momento, foi a edição do Decreto nº 8848, de 18 de 

dezembro de 2008, que criou áreas de interferência emergencial, com vistas à 

aplicação de restrições relativas à ocupação de imóveis localizados em regiões que 

apresentavam movimentação de solo e que representam graves riscos à população. 

Também foi editado o Decreto nº 8864, de 9 de janeiro de 

2009, que suspendeu dentre os principais comandos encontrar a suspensão “a 

resposta a consultas de viabilidade e a análise de novos projetos de construção ou 

reforma” e também, “as licenças de terraplenagem já concedidas”.  
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Posteriormente, o legislativo aprovou a criação de diversas 

Secretarias Municipais, através da Lei Complementar Municipal 710, de 29 de 

janeiro de 2009, dentre as quais foi possível identificar as seguintes: i) Secretaria 

Municipal de Obras; ii) Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; ii) Secretaria 

Municipal de Defesa Civil e iv) Secretaria Municipal de Geologia – SEGEO, essa 

última acrescida pela Lei Complementar Municipal  nº 832/2011.  

De acordo com as Leis Complementares 710/2009 e 832/2011 

as Secretarias Municipais de Defesa Civil e Geologia tiveram especial destaque para 

adoção de providências relacionadas a estratégias a diretrizes para conter os 

desastres naturais, bem como para gestão e ocupação do solo, tal como se observa 

da redação dos artigos 34-A e 34-C abaixo transcritos:   

SESCRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 
Art. 34- A. Compete à Secretaria Municipal de Defesa Civil, 
estruturada na forma do ANEXO XVII-A: 
I - estabelecer estratégias e diretrizes para orientar ações de 
prevenção e defesa permanente contra desastres naturais; 
II - integrar-se a todos os órgãos governamentais e não 
governamentais, assumindo o gerenciamento e o controle das 
atividades quando da decretação de estado de calamidade pública, 
em função de situações de emergência, causadas por desastres 
naturais; 
III - fiscalizar o cumprimento das normas referentes a obras 
particulares e posturas. (Acrescido pela Lei Complementar 
nº 710/2009) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GEOLOGIA – SEGEO 

Art. 34- C. Compete à Secretaria Municipal de Geologia, estruturada 
na forma do ANEXO XVII-B: 
I - planejar, supervisionar, orientar, controlar e executar ou promover 
a execução de estudos geológicos, geomorfológicos, pedológicos, 
geotécnicos e ambientais com o objetivo de produzir conhecimentos 
tecnológicos a serem empregados na gestão do uso e ocupação do 
solo; 
II - desenvolver estudos e pesquisas de caráter técnico e científico 
nas áreas de geologia, geomorfologia, pedologia, geotecnia e 
meteorologia, necessários à gestão do risco associado a desastres 
naturais no Município de Blumenau; 

III - apoiar, técnica e administrativamente os órgãos e entidades do 
Poder Executivo com atribuições de formulação, orientação e 
coordenação de políticas de redução de riscos decorrentes de 
fenômenos naturais destrutivos; 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/lei-complementar/2011/83/832/lei-complementar-n-832-2011-altera-a-estrutura-administrativa-do-poder-executivo-estabelecida-na-lei-complementar-n-700-de-29-de-janeiro-de-2009-para-criar-a-secretaria-municipal-de-geologia-segeo.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/lei-complementar/2009/71/710/lei-complementar-n-710-2009-altera-as-estruturas-administrativas-do-poder-executivo-municipal-da-procuradoria-geral-do-municipio-da-fundacao-municipal-de-cultura-e-da-fundacao-promotora-de-exposicoes-de-blumenau-de-que-tratam-respectivamente-as-leis-complementares-n-700-de-29-012009-n-701-de-29-01-2009-n-400-de-06-05-2003-e-n-10-de-21-12-1990.html
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IV - promover e manter o mapeamento geológico-geotécnico e 
geoambiental das áreas de interesse para a segurança coletiva e 
individual da população; 

V - planejar, programar, projetar, executar, fiscalizar, controlar e 
conservar obras de estabilização de encostas; 
VI - implantar e gerenciar a operacionalização do sistema de 
monitoramento e de alerta de chuvas intensas do Município de 
Blumenau; 

VII - reunir, manter e ampliar acervo documental sobre aspectos 
geológicos-geotécnicos, geoambiental e meteorológico de interesse 
para as suas atividades. 

O Município de Blumenau por meio da Lei Complementar 

Municipal nº 708, de 16 De Fevereiro De 2009, instituiu regras específicas para 

cálculo do imposto IPTU incidente sobre os imóveis afetados pelas catástrofes 

climáticas que determinaram a decretação do estado de calamidade pública, que 

estabeleceu a redução do imposto proporcional ao dano causado pela catástrofe, 

conforme se depreende da redação dos artigos 2° e 3° da referida norma: 

Art. 2º A apuração do valor venal dos imóveis afetados será realizada 
nos termos do disposto nos arts. 230 e 231 do Código Tributário do 
Município - CTM, com redução proporcional ao dano verificado. 

Art. 3º A redução se dará apenas sobre os imóveis afetados por 
deslizamentos ou desmoronamento de terras que resultaram em: 

I - perda total ou parcial do prédio; 

II - danificação do prédio; 

III - redução de medidas do terreno; 

IV - modificação da topografia do terreno. 

Com vistas a auxiliar as famílias de baixa renda atingidas pelas 

catástrofes ocorridas no município em novembro de 2008, que perderam suas 

residências, foi instituída a Lei Complementar Municipal nº 713, de 04 de Maio de 

2009, com objetivo de incentivar a construção de habitações populares de interesse 

social, mediante isenção do ISS, IPTU e taxas incidentes sobre a obra.155 

                                            
155 1º Art. 1º Fica instituído no Município de Blumenau o Programa de Incentivo à Construção de 

Habitações Populares de Interesse Social, com a finalidade de conceder incentivos à produção de 
unidades habitacionais para famílias de baixa renda, residentes no Município, atingidas pelas 
catástrofes ocorridas em novembro de 2008. Art. 2º Para a consecução dos objetivos do Programa 
ficam criados os seguintes incentivos: I - isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) incidente sobre os serviços constantes dos itens 7.02, 7.04, 7.05 e 7.19 da Lista de 
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Todas essas medidas adotadas pela municipalidade de 

Blumenau foram paliativas, unicamente para conter o desastre causado em 

novembro de 2008, já que até que o momento não se vinha dando a devida 

importância para a correta ocupação do solo.    

Contudo, tal circunstância serviu de lição para se repensar a 

adequada ocupação do solo urbano no Município de Blumenau, fazendo com que 

houvesse a inserção de diversas Leis que passaram a regular a ordenação de sua 

respectiva área territorial. 

3.2   ORDENAÇÃO TERRITORIAL E TRIBUTAÇÃO EM BLUMENAU 

3.2.1  Plano diretor e políticas municipais de ordenação 

A cidade de Blumenau sofreu gravemente com a ocupação 

desordenada de regiões impróprias, o que ocasionou a catástrofe amplamente 

divulgada pela imprensa nacional, tudo decorrente de ocupação de áreas de risco e 

inadequadas para habitação, enquanto que áreas dotadas de infraestrutura estão 

sendo sub-utilizadas, aguardando apenas valorização imobiliária por seus 

proprietários. 

Para avaliar a presença do instituto IPTU Progressivo no 

Tempo foi escolhida a pesquisa documental, utilizando-se de documentos como a 

Lei do Plano Diretor e demais Leis Municipais relacionadas a tributação e ao 

ambiente urbanístico.  

De posse dos Planos Diretores e das Leis, passou-se para 

análise para verificar se as leis contemplavam o IPTU Progressivo no Tempo, 

regulamentado pelo Estatuto da Cidade.  

                                                                                                                                        
Serviços a que se refere o art. 276 do Código Tributário do Município; II - isenção do Imposto Sobre 
a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, incidente sobre o imóvel objeto do 
empreendimento, a partir do exercício subsequente ao da aprovação do projeto, até a data de 
entrega da unidade habitacional ao adquirente beneficiário do Programa; III - isenção da taxa de 
consulta de viabilidade, taxas de expediente, alvará de construção, licença, alinhamento, 
numeração, vistoria, alvará de habite-se e de certidão ao pé, incidentes sobre a obra. 
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A finalidade da verificação das Leis do Município de Blumenau 

foi verificar se estavam presentes as expressões “Função Social da Propriedade, 

Função Social da Cidade e IPTU Progressivo no Tempo”.  

A Lei Complementar Municipal n° 615/2006, dispõe a respeito 

do Plano Diretor do Município de Blumenau apresenta as expressões “Função Social 

da Propriedade, Função Social da Cidade” como princípios a serem observados 

como forma de promoção do desenvolvimento sustentável.156  

De acordo com a Lei Complementar Municipal:  

O Plano Diretor do Município de Blumenau é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento, sob o aspecto físico, social, econômico 
e administrativo, visando a orientação da atuação do Poder Público e 
da iniciativa privada, bem como o atendimento às aspirações da 
comunidade, sendo a principal referência normatizadora das relações 
entre o cidadão, as instituições e o meio físico. 

O Plano Diretor do Município de Blumenau é regido pelos 

seguintes princípios:  

I - garantia da função social da cidade e da propriedade; 

II - promoção do desenvolvimento sustentável, entendido este como 
o acesso à moradia, infraestrutura, serviços e equipamentos, para as 
atuais e futuras gerações, de forma ambientalmente correta; 

III - garantia da gestão democrática com a participação da população 
no processo de desenvolvimento da cidade; 

IV - adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e 
financeira aos objetivos do desenvolvimento urbano; 

V - preservação e recuperação do ambiente natural e edificado;  

VI - inclusão social, compreendida como garantia de acesso a bens, 
serviços e políticas sociais; 

VII - justiça social e redução das desigualdades sociais e regionais; 

VIII - cumprimento das exigências dispostas no Estatuto da Cidade, 
bem como o cumprimento de todo o previsto nas legislações federal, 
estadual e municipal pertinentes. 

                                            
156 Art. 7º O Plano Diretor do Município de Blumenau rege-se pelos seguintes princípios: I - garantia 

da função social da cidade e da propriedade;” 
(https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/lei-complementar/2006/61/615/lei- 
complementar-n-615-2006-dispoe-sobre-o-plano-diretor-do-municipio-de-blumenau.html). Acesso 
em 05.01.2014. 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/lei-complementar/2006/61/615/lei-
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A referida Lei Complementar 615/2007, tratou do princípio da 

função social da cidade e da propriedade na seção I, da seguinte forma:   

A função social da cidade e da propriedade no Município de 
Blumenau se dará pelo pleno exercício, dos direitos à terra, aos 
meios de subsistência, ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura, à 
moradia, à proteção social, à segurança, ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, ao saneamento, ao transporte público, 
ao lazer, à informação, e demais direitos assegurados pela legislação 
vigente. 

Art. 9º Para cumprir a sua função social, a propriedade deve atender, 
simultaneamente e no mínimo, às seguintes exigências: 
 
I - intensidade de uso adequada à disponibilidade da infraestrutura, 
de equipamentos e de serviços; 

II - uso compatível com as condições de preservação da qualidade 
do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio local; 
 
III - aproveitamento e utilização compatíveis com a segurança e 
saúde de seus usuários e da vizinhança; 

 
IV - utilização adequada do terreno, segundo os parâmetros mínimos 
definidos no Código de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e 
legislações correlatas. 

O Plano Diretor do Município de Blumenau contemplou na 

seção III, a sustentabilidade ambiental, com objetivo de: “assegurar ao Município de 

Blumenau os recursos naturais básicos necessários à qualidade de vida das 

gerações atuais e futuras.” 

O capítulo III do Plano Diretor tratou das diretrizes gerais, 

adotando diversas disposições contidas no Estado da Cidade, como forma de 

ordenação do uso, ocupação e parcelamento do solo, bastando analisar a seguinte 

transcrição extraída da norma:  

Art. 16 São diretrizes e objetivos gerais do Plano Diretor de 
Blumenau: 

I - assegurar o desenvolvimento do Município pautado no equilíbrio 
entre o crescimento demográfico/econômico e a garantia do bem-
estar da população urbana e rural; 

[...]  V - elevar a qualidade de vida da população, particularmente no 
que se refere à saúde, à educação, às condições habitacionais, à 
infraestrutura e aos serviços públicos, de forma a promover a 
inclusão social, reduzindo as desigualdades sociais; 
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VI - formular a legislação urbana complementar de modo simples, 
flexível, menos segregador e de acordo com paradigmas ambientais 
de sustentabilidade; 

VII - prevenir distorções e especulação da propriedade urbana, de 
modo a assegurar o cumprimento da função social da propriedade e 
da cidade; 

[...] IX - condicionar a organização espacial à sustentabilidade 
ambiental e ao desenvolvimento socioeconômico; 

X - estabelecer política de longo prazo junto às concessionárias de 
serviços de saneamento e órgãos de controle ambiental; 

XI - elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da 
preservação, proteção e recuperação do meio ambiente e do 
patrimônio cultural e paisagístico; 

[...] XIII - promover a comunicação ampla para construção e 
manutenção de bancos de dados, cadastros urbanos, parâmetros e 
indicadores, que permitam o monitoramento e a avaliação 
sistemática do desenvolvimento urbano e rural, garantindo plena 
acessibilidade desses dados a todo cidadão. [...] 

O Plano Diretor de Blumenau contemplou regras de políticas e 

diretrizes de desenvolvimento urbano, trazendo em seu bojo a necessidade de 

observância da sustentabilidade, conforme se depreende da transcrição do artigo 

17:  

Art. 17 A consecução do Plano Diretor dar-se-á com base na 
implementação de políticas públicas municipais, definindo-se 
diretrizes que contemplem os eixos territorial, institucional, ambiental, 
social, econômico e de infraestrutura e serviços, nas escalas regional 
e municipal. 

Parágrafo único - As políticas e respectivas diretrizes, estabelecidas 
nesta Lei, deverão ser observadas de forma integrada e simultânea 
pelo Poder Executivo e Legislativo Municipal, visando garantir a 
sustentabilidade do Município. 

Por sua vez, os artigos 22 e 23 do Plano Diretor trataram do 

Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, conforme se denota da redação dos 

referidos dispositivos a seguir transcritos:  

Art. 22 Política Pública Municipal de Uso, Ocupação e Parcelamento 
do Solo deve orientar e disciplinar o desenvolvimento da cidade 
definindo a configuração da paisagem urbana, por meio da 
distribuição espacial das atividades, do parcelamento do solo e 
regularização fundiária, da densificação equilibrada de acordo com 
as diversidades do território, com respeito ao patrimônio cultural e 
meio ambiente, objetivando a qualidade de vida das pessoas.  
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 Art. 23 São diretrizes da Política Pública Municipal de Uso, 
Ocupação e Parcelamento do Solo: (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 726/2009) 

I - direcionar o uso e ocupação do solo consolidando o município 
como pólo regional, incentivando o desenvolvimento equilibrado das 
atividades dos setores terciário, secundário e primário que venham 
agregar valor e qualidade à cidade; 

II - estimular a distribuição espacial da população e de atividades 
econômicas, induzindo o desenvolvimento em áreas dotadas de 
serviços, infraestrutura e equipamentos de forma a otimizar o 
aproveitamento da capacidade instalada, reduzindo os custos e os 
deslocamentos; 

III - estabelecer normas especiais de uso e ocupação do solo para a 
proteção dos recursos naturais, principalmente em áreas de 
mananciais, áreas sujeitas a instabilidades geológicas, áreas de 
cotas baixas sujeitas à inundações periódicas e áreas de especial 
interesse social; 

IV - estabelecer normas e parâmetros urbanísticos que contribuam 
para a redução do consumo dos bens naturais e energéticos e para a 
melhoria da qualidade ambiental, minimizando os problemas de 
drenagem e ampliando as condições de iluminação, aeração, 
insolação e ventilação das edificações; 

V - fortalecer a identidade e a paisagem urbana mantendo escalas de 
ocupação compatíveis com os valores naturais, culturais, históricos e 
paisagísticos de cada região da cidade, combinada com as 
particularidades da nossa região metropolitana; 

VI - requalificar o centro tradicional estimulando a implantação 
equilibrada de habitações e atividades econômicas, de animação e 
de lazer; 

VII - trabalhar de forma integrada com as demais políticas, 
priorizando a mobilidade, acessibilidade e a função social da cidade. 

O Plano Diretor contemplou a questão relacionada ao 

ordenamento territorial, trazendo a inserção de macrozoneamento e zoneamento 

das áreas do Município de Blumenau157.  

Para finalizar a análise do Plano Diretor do Município de 

Blumenau é possível constatar que o mesmo estabeleceu limites de ocupação do 

solo e instrumentos de políticas municipais. Dentre esses instrumentos vale citar a 

adoção dos instrumentos jurídicos e urbanísticos definidas pelo artigo 82, inciso II:  

                                            
157 Art. 66 O ordenamento territorial tem como objetivo orientar o poder municipal na gestão do 

território, mediante a definição do: I - Macrozoneamento; II - Zoneamento.  
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II -instrumentos jurídicos e urbanísticos: 

a) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

b) IPTU progressivo no tempo; 

c) desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública; 

d) consórcio imobiliário; 

e) direito de preempção; 

f) outorga onerosa do direito de construir e alteração de uso; 

g) transferência do potencial construtivo; 

h) operações urbanas consorciadas; 

i) direito de superfície; 

j) estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV); 

k) tombamento; 

l) desapropriação; 

m) EIA-RIMA. 

O parcelamento, edificação ou utilização compulsórios foram  

contemplados como instrumentos jurídico e urbanístico, como forma de exigir o 

correto cumprimento da função social da cidade e da propriedade, conforme se 

depreende da leitura dos artigos 85 ao 90, da Lei Complementar Municipal 

615/2007:   

Art. 85 O parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios do 
solo urbano visam, complementarmente, a garantir o cumprimento da 
função social da cidade e da propriedade, por meio da indução da 
ocupação de áreas não edificadas, subutilizadas e não utilizadas, 
consideradas prioritárias, na forma prevista em Lei específica.  
 
Parágrafo único - Compreende-se como: 
I - imóvel subutilizado: aquele cuja área edificada não atingir 10% 
(dez por cento) do menor coeficiente de aproveitamento estabelecido 
em lei específica; 

II - imóvel não subutilizado: aquele cuja edificação se encontra em 
estado de abandono; 

III - imóvel não edificado: aquele cuja área ou somatório das áreas do 
imóvel, contíguas ou não, sem qualquer edificação e de um único 
proprietário, seja igual ou superior a 5.000m² (cinco mil metros 
quadrados).  
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Art. 86. A implementação do parcelamento, da edificação e da 
utilização compulsória do solo urbano objetiva: 
I - otimizar a ocupação nas regiões da cidade dotadas de 
infraestrutura e equipamentos urbanos; 

II - aumentar a oferta de lotes urbanizados nas regiões já 
consolidadas da malha urbana de Blumenau; 
III - combater o processo de periferização; 

IV - combater a retenção especulativa de imóvel urbano; 
V - inibir a expansão urbana nas áreas não dotadas de infraestrutura 
e ambientalmente frágeis. 

VI - combater a deterioração do patrimônio cultural. (Redação 
acrescentada pela Lei Complementar nº 726/2009) 
Art. 88 O parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios do 
solo urbano serão aplicados na macrozona de consolidação do 
desenvolvimento. (Redação dada pela Lei Complementar 
nº 726/2009) 
Art. 90 Os imóveis nas condições a que se refere o art. 85 desta Lei 
serão identificados e seus proprietários notificados: 
I - por servidor do órgão competente do Executivo ou por carta 
pessoal registrada com aviso de recebimento; 
II - por edital quando o proprietário estiver em lugar incerto e não 
sabido; 

§ 1º Os procedimentos a serem seguidos serão regulados em lei 
própria. 

§ 2º A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, 
posterior à data da notificação, transfere as obrigações de 
parcelamento, edificação ou utilização previstas neste artigo aos 
herdeiros ou sucessores, sem interrupção de quaisquer prazos. 
§ 3º A notificação de que trata o § 2º será averbada à margem da 
matrícula do imóvel, no competente Ofício de Registro de Imóveis.  

O descumprimento das normas acima transcritas faz com que 

seja possível a utilização da progressividade do Imposto sobre a Propriedade Predial 

e Territorial Urbana Progressivo no Tempo – IPTU, de acordo com o disposto no 

artigo 91:  

Art. 91 Em caso de descumprimento do art. 90 desta Lei, deverá o 
Poder Público Municipal, exigir do proprietário do solo urbano não 
parcelado, não edificado, sub-utilizado ou não utilizado, o Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo no 
Tempo - IPTU Progressivo. 

§ 1º O valor da alíquota a ser aplicado será majorado em 1% (um por 
cento) a cada ano e não excederá a duas vezes o valor referente ao 
ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15% (quinze por 
cento).  

https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/lei-complementar/2009/72/726/lei-complementar-n-726-2009-altera-dispositivos-da-lei-complementar-n-615-de-15-de-dezembro-de-2006-que-dispoe-sobre-o-plano-diretor-do-municipio-de-blumenau-e-da-outras-providencias.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/lei-complementar/2009/72/726/lei-complementar-n-726-2009-altera-dispositivos-da-lei-complementar-n-615-de-15-de-dezembro-de-2006-que-dispoe-sobre-o-plano-diretor-do-municipio-de-blumenau-e-da-outras-providencias.html
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§ 2º É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à 
tributação progressiva de que trata este artigo. 

Art. 92 São objetivos do IPTU Progressivo no Tempo os previstos no 
artigo 86.  

Art. 93 O IPTU Progressivo no Tempo deverá ser aplicado na 
macrozona de consolidação do desenvolvimento. 

Logo, é possível constatar que o Município de Blumenau 

incorporou em seu ordenamento o IPTU progressivo, como forma de compelir os 

proprietários de áreas não edificadas, subutilizadas e não utilizadas, a darem uma 

destinação correta aos seus imóveis, sob pena de sofrerem o aumento escalonado 

do imposto, que pode atingir uma alíquota máxima de 15% (quinze por cento).  

A Lei Complementar Municipal n° 751, de 23 de março de 

2010, instituiu o Código de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no Município de 

Blumenau, delimitando as áreas Urbana e Rural, bem como seu macrozoneamento 

e zoneamento.  

A referida Lei Complementar estabeleceu limites de ocupação 

do solo como forma de garantir “qualidade de vida para a população” de Blumenau, 

mapeando as regiões de Blumenau em zonas, com seus respectivos índices 

construtivos, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, altura e recuos das 

edificações, finalizando com as restrições ao zoneamento, uso e ocupação do solo, 

sendo essas últimas identificadas da seguinte forma:  

Art. 41. O Zoneamento sofre restrições de uso e ocupação, bem 
como de alteração nos limites de ocupação, em razão de 
circunstâncias especiais sendo classificadas como: 
I - Áreas com Restrição de Construção e Ocupação - ARCO - espaço 
territorial com restrição de uso e ocupação em razão das cheias 
periódicas, ficando proibidos o uso residencial abaixo da cota 
enchente 12 (doze) metros e os demais usos abaixo da cota 
enchente 10 (dez) metros, com exceção dos usos para 
estacionamento, túnel para pedestres e veículos, área de recreação 
e subsolo para estacionamento, desde que não interfiram com o fluxo 
de passagem das águas; 

II - Área de Influência de Aeródromo - AIA - espaço territorial que visa 
salvaguardar a área de entorno do aeródromo, restringindo os usos e 
os índices construtivos, devendo ser observada a legislação do 
Ministério da Aeronáutica, especialmente a Portaria 1.141/GM5, de 
08 de dezembro de 1987, para aeródromo, classe VFR, Código de 
Pista 2 (dois), conforme decreto de restrições;  
III - Área não edificável e não aterrável - ANEA - espaço territorial 
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não edificável e não aterrável definido pelo órgão ambiental 
competente; 

IV - Área de Preservação Permanente - APP - áreas com restrição de 
ocupação definida pelo órgão ambiental competente; 

V - Unidades de Conservação: espaço territorial especialmente 
protegido e definido pelos órgãos ambientais competentes; 

VI - Área Proteção Cultural - APC - espaço territorial, delimitado pelo 
órgão municipal competente, destinado a promover a conservação, 
proteção, recuperação e revitalização dos bens imóveis de valor 
cultural, preservando a história e identidade da cidade, observada a 
legislação própria; 

VII - zona de Interesse Social - ZEIS - espaço territorial, delimitado 
pelo órgão municipal competente, para a promoção de regularização 
fundiária e produção de habitação e loteamento popular para a 
população de baixa renda, observada a legislação própria; 
VIII - área de risco geológico - ARG - espaço territorial, delimitado 
pelo órgão municipal competente, onde as condições físicas 
encontram-se adversas à ocupação humana, de acordo com o Plano 
Municipal de Redução de Risco baixado por Decreto, por ato do 
Chefe do Poder Executivo. 

§ 1º Nas áreas localizadas abaixo da cota de enchente indicadas no 
inciso I (ARCO) e fora das faixas de ANEA poderão ser permitidas 
edificações sobre pilotis, sem fechamento de paredes, desde que 
não interfiram com o fluxo de passagem das águas. 

§ 2º As restrições serão localizadas em mapeamento e baixadas por 
ato do poder executivo. 

Nessa análise legislativa, também foi possível verificar que o 

Município de Blumenau dispõe de Código de Meio Ambiente, instituído pela Lei 

Complementar 747, de 23 de março de 2010, com a finalidade de:  

regulamentar as ações do Poder Público Municipal e a sua relação 
com a coletividade na conservação, defesa, melhoria, recuperação e 
controle do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à qualidade de vida da população. 

Esse Código Ambiental do Município de Blumenau faz parte 

das normas relacionadas com a busca pela sustentabilidade tratada no primeiro 

capítulo desta dissertação, pois busca assegurar a sustentabilidade do uso dos 

recursos naturais, de acordo com a redação do artigo 11 e 41, da referida norma:   

Art. 11. O Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA, tem o objetivo 
de financiar o desenvolvimento de programas e projetos que visem: 

I - a promover a conservação do meio ambiente; 
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II - ao uso racional e sustentável dos recursos naturais; 

III - a manter, melhorar e recuperar a qualidade ambiental; 

IV - a promover educação ambiental em todos os seus níveis; 

V - a reparar danos causados ao meio ambiente no âmbito municipal. 

Parágrafo Único - O FMMA possui natureza contábil autônoma e 
constitui unidade orçamentária vinculada ao órgão ambiental 
municipal. 

Art. 41. Entende-se por educação ambiental o processo pedagógico 
permanente de construção e transformação do ser humano, 
realizado com ações participativas transdisciplinares, estratégicas, 
integradas e representativas de todas as esferas sociais, visando a 
uma relação harmônica e sustentável entre a sociedade e o meio 
ambiente. 

O que se observou nesse estudo é que o Município de 

Blumenau possui instrumentos relacionados diretrizes e políticas de ordenação, 

muitos deles introduzidos na legislação municipal em cumprimento as 

determinações contidas na Lei Federal n° 10.257/01, os quais guardam evidente 

preocupação e adoção de medidas relacionadas com a sustentabilidade.  

3.2.2 IPTU Municipal e Progressividade 

O Imposto Predial e Territorial Urbano do Município de 

Blumenau faz parte do Sistema Tributário Municipal158 e atualmente possui previsão 

legal na Lei Complementar Municipal 632, de 30 de janeiro de 2007, que instituiu o 

Código Tributário do Município de Blumenau.  

O Código Tributário Municipal tratou do IPTU nos artigos 222 

ao 238, definindo todos os aspectos necessários para incidência do imposto, bem 

como forma de lançamento.  

O aspecto material do fato gerador do imposto foi definido pelo 

artigo 224, da Lei Complementar Municipal 632/2007, o qual definiu o campo de 

incidência do imposto da seguinte forma:   

                                            
158 Art. 222 Integra o sistema tributário municipal o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana - IPTU. https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/lei-complementa r/2007/63/632 
/lei- complementar-n-632-2007-dispoe-sobre-o-codigo-tributario-do-municipio-de-blumenau.html 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/lei-complementa%20r/2007/63/632%20/lei-
https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/lei-complementa%20r/2007/63/632%20/lei-
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Art. 224 O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
incide sobre a propriedade, a posse ou o domínio útil de bem imóvel 
por natureza ou acessão física, como definido em lei civil, localizado 
na zona urbana do Município ou em áreas a ela equiparadas por lei. 

Já o aspecto espacial do imposto, foi definido pelo parágrafo 

1°, do artigo 224, que definiu os requisitos mínimos para uma área ser considerada 

zona urbana, conforme a transcrição abaixo:  

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entendem-se como zona urbana 
aquelas definidas na legislação municipal, observado o requisito 
mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 
02 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder 
Público: 

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
II - abastecimento de água; 

III - sistema de esgotos sanitários; 

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para 
distribuição domiciliar; 

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 03 
(três) quilômetros do imóvel considerado. 

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis 
ou de expansão urbana constantes de loteamentos aprovados pelos 
órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao 
comércio, mesmo que localizadas fora das zonas definidas nos 
termos do §1º. 

§ 3º O imposto incide, também, sobre o imóvel, que embora não 
localizado na zona urbana, seja utilizado como sítio de recreio e cuja 
eventual produção não se destine ao comércio. 

§ 4º O imposto não incide sobre o imóvel, que embora localizado na 
zona urbana, seja utilizado para exploração extrativa vegetal, 
agrícola, pecuária ou agro-industrial. 

 O aspecto temporal do fato gerador foi estabelecido pelo artigo 

225, que considera ocorrido o fato gerado do imposto em “1º (primeiro) dia de cada 

exercício financeiro.” 

Por sua vez, o artigo 226 do Código Tributário Municipal de 

Blumenau definiu o aspecto pessoal da exação, elegendo como contribuintes do 

imposto: “o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de 

bem imóvel”.  
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O último aspecto do fato gerador do IPTU é o quantitativo que 

diz respeito a base de cálculo do imposto e também as suas alíquotas, os quais se 

encontram identificados nos artigos 228 a 232:  

Art. 228 A base de cálculo do imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana é o valor venal do imóvel, no tempo em que se 
materializar o fato gerador. 

Parágrafo Único - Da aplicação dos critérios de apuração da base de 
cálculo, previstos neste Capítulo, não poderá resultar valor venal 
superior ao valor real do imóvel. 

Art. 229 A administração tributária fará a apuração do valor venal da 
propriedade predial e territorial urbana através de elementos e dados 
por ela conhecidos, especialmente pelos dados existentes no 
cadastro imobiliário. 

Art. 230 O valor venal do terreno será obtido pela multiplicação de 
sua área total pelos seguintes elementos: 

I - valor do metro quadrado segundo a Zona Fiscal e Setor de 
Cálculo onde se situa o imóvel, conforme o Anexo II deste Código; 

II - Fração Ideal da Unidade Imobiliária Autônoma; 

III - Fator de Profundidade, previsto na Tabela I, do Anexo III deste 
Código; 

IV - Fator de Testada; 

V - Fator de Localização, previsto na Tabela II, do Anexo III deste 
Código; 

VI - Fator de Topografia, previsto na Tabela III, do Anexo III deste 
Código; 

VII - Fator de Pedologia, previsto na Tabela IV, do Anexo III deste 
Código; 

VIII - Fator de Cota de Inundação, previsto na Tabela V, do Anexo III 
deste Código; 

IX - Fator de Geometria, previsto na Tabela VI, do Anexo III deste 
Código; 

X - Fator de Redução de Áreas (Fator de Gleba), previsto na Tabela 
VII, do Anexo III deste Código; 

XI - Fator de Calçada, correspondente a 0,93 (zero vírgula noventa e 
três), aplicável aos terrenos onde foram executadas ou mantidas 
essas benfeitorias, desde que enquadradas nos padrões da 
legislação municipal vigente, a partir do exercício de 2008, mediante 
requerimento do contribuinte, renovável a cada 5 (cinco) anos. 
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§ 1º A fração ideal da unidade imobiliária autônoma de que trata o 
inciso II deste artigo é determinada pela razão entre a área da 
edificação da unidade autônoma e a área total das edificações 
existentes em um único lote. 

§ 2º A Profundidade Equivalente (F) a que se refere o inciso III deste 
artigo é determinada pela razão entre a área do lote e a sua testada 
principal. 

§ 3º O Fator de Testada de que trata o inciso IV deste artigo é 
determinado pela raiz quarta da razão entre a testada principal do 
lote e a testada padrão do Município, que é de 15m (quinze metros), 
sendo que para os terrenos com testada principal: 

I - inferior a metade da testada padrão, o Fator de Testada será de 
0,841 (zero vírgula oitocentos e quarenta e um milésimos); 

II - superior a duas vezes a testada padrão, o Fator de Testada será 
de 1,189 (um inteiro e cento e oitenta e nove milésimos). 

Art. 231 O valor venal da edificação será determinado observando-se 
os seguintes critérios: 

I - definição do somatório de pontos referentes as características 
construtivas da edificação, na forma da Tabela VIII, do Anexo III 
deste Código; 

II - conforme o tipo da edificação e o somatório de pontos, o padrão 
da edificação será classificado numa das seguintes categorias: 

a) baixa (5); 

b) média baixa (4); 

c) média (3); 

d) média alta (2); 

e) alta (1); 

III - o valor do metro quadrado será obtido pela multiplicação do 
percentual descrito no Anexo I desta Lei pelo Custo Unitário de 
Reprodução (VR), depois de apurada a classificação da edificação 
nos termos dos incisos I, e II e parágrafo único deste artigo; 

IV - o valor venal da edificação será o produto da multiplicação da 
área tributável da edificação pelo valor do metro quadrado definido 
no inciso III deste artigo e pelo Fator de Depreciação previsto na 
Tabela IX, do Anexo III deste Código. 

Parágrafo Único - A pontuação a ser observada para fins de 
enquadramento nas categorias que definem o padrão da edificação a 
que se refere o inciso III deste artigo, será apontada na Tabela X, do 
Anexo III deste Código. 

CAPÍTULO VI DAS ALÍQUOTAS 
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Art. 232 O imposto predial e territorial urbano será cobrado sobre o 
valor venal do imóvel, de acordo com alíquotas específicas, na forma 
das tabelas seguintes: 

TABELA "A" - ALÍQUOTAS INCIDENTES PARA TERRENOS 

Zona fiscal Alíquota 

 Edificado Não edificado 

ZF1 1,50% 4,00% 

ZF2 1,00% 2,00% 

ZF3 0,80% 1,00% 

ZF4 0,50% 0,80% 

 
 TABELA "B" - ALÍQUOTAS INCIDENTES PARA EDIFICAÇÕES 

Valor venal da edificação Alíquota 

 Residencial Não residencial 

Até 2 vezes o VR 0,30% 0,40% 

De 2 a 6 vezes o VR 0,50% 0,80% 

De 6 a 12 vezes o VR 0,80% 1,20% 

De 12 a 24 vezes o VR 1,00% 1,60% 

De 24 a 48 vezes o VR 1,20% 2,20% 

De 48 a 96 vezes o VR 1,40% 2,80% 

Acima de 96 vezes o VR 1,50% 3,50% 

 

Parágrafo Único - O Custo Unitário de Reprodução (VR), que 
determinará o valor venal das edificações, será vinculado aos 
elementos disponíveis no cadastro técnico e aos valores apurados ou 
fornecidos pela indústria da construção civil local e, para o exercício 
de 2006, é fixado em R$ 516,21 (quinhentos e dezesseis reais e 
vinte e um centavos). 

Art. 233 A Zona Urbana conforme definida na legislação sobre o 
planejamento físico do município é dividida, para fins de aplicação 
das alíquotas previstas na Tabela "A" do art. 232, nas seguintes 
Zonas Fiscais: 

Zona 
Fiscal 

Localização Descrição 

ZF1 Centro Infraestrutura completa.   Maciça 
concentração de serviços.  Intenso 
aproveitamento do solo. Grande 
densidade demográfica    

ZF2 Bairros 
centrais 

Infraestrutura completa   ou semicompleta. 
Média concentração de serviços. Médio 
aproveitamento do solo. Média densidade 
demográfica     

ZF3 Bairros semi 
centrais 

Infraestrutura parcial. Concentração   
serviços. Restrito aproveitamento do solo. 
Densidade demográfica rarefeita ou 
esparsa                      

ZF4 Bairros da 
periferia e 
zona rural 

Infraestrutura insuficiente. Escassa 
concentração serviços. Mínimo 
aproveitamento do solo. Baixa densidade 
demográfica. 



 96 

De acordo com as normas acima transcritas é possível 

compreender que a base de cálculo do imposto é o valor venal da propriedade 

predial e territorial e as alíquotas para o predial variam de 0,3% a 3,5% e para a área 

territorial de 0,50% a 4%.  

Além disso, o lançamento do imposto é realizado de ofício, em 

conformidade com o disposto no artigo 234, da Lei Complementar Municipal 

632/2007:  

Art. 234 O lançamento do imposto será procedido de ofício pela 
autoridade fazendária, anualmente, no início de cada exercício 
financeiro, com base nos dados constantes no cadastro imobiliário do 
Município. 

§ 1º O lançamento poderá ser feito para cada unidade imobiliária 
autônoma. 

§ 2º Poderão, a critério da administração pública, ser lançados junto 
com o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, outros 
tributos municipais. 

§ 3º Se verificada no cadastro imobiliário a falta de dados 
necessários ao lançamento do imposto, decorrente da existência de 
imóvel não cadastrado, nos casos de reforma ou modificação do uso 
sem a prévia licença do órgão competente, o lançamento será 
efetuado com base nos dados apurados mediante procedimento 
fiscal. 

O contribuinte que não se conformar com a exigência anual do 

imposto pode requerer administrativamente a revisão do lançamento, a qual 

suspende a exigibilidade do tributo até a resposta do pedido, de acordo com o 

disposto no artigo 236, do Código Tributário Municipal:  

Art. 236 Discordando do lançamento, o contribuinte poderá 
encaminhar, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
data prevista no inciso III do art. 235, pedido de revisão 
fundamentado à Secretaria Municipal da Fazenda, para reavaliação. 

§ 1º Continuando em desacordo, é facultado ao contribuinte 
encaminhar reclamação, na forma disciplinada neste Código. 

 
§ 2º O pedido de revisão contra o lançamento do IPTU de que trata o 
caput deste artigo suspende a exigibilidade do crédito tributário. 

Essas são as normas que permitem a incidência do IPTU no 

Município de Blumenau.  
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Com relação a progressividade relacionado ao IPTU no 

Município de Blumenau é possível identificar 4 (quatro) formas de suas aplicação de 

acordo com as normas legislativas municipais em vigor. 

As três primeiras espécies de progressividade estão inseridas 

nº  223 do Código Tributário Municipal de Blumenau, e se referem a progressividade 

em razão do valor do imóvel, sua localização e uso, conforme a transcrição da 

aludida norma:  

Art. 223 Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o 
disposto no art. 182, § 4º, inciso II da Constituição Federal, 
regulamentado pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto 
da Cidade, o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana: 

I - será progressivo em razão do valor do imóvel, de acordo com a 
Tabela "B" do art. 232; 

II - terá alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do 
imóvel, conforme a Tabela "A" do art. 232. 

A quarta forma de utilização do IPTU progressivo é tratada 

através do Plano Diretor, no artigo 91, da Lei Complementar Municipal 615/2006, 

acima citado, o qual pode ser utilizado para “exigir do proprietário do solo urbano 

não parcelado, não edificado, sub-utilizado ou não utilizado” de uma destinação 

correta ao imóvel, sob pena de sofrer o aumento gradativo do imposto.  

A progressividade deste artigo é a que interessa ao presente 

estudo, já que por meio dela o Poder Público Municipal pode utilizar o tributo com 

finalidade extrafiscal, na busca por adequação do imóvel ao equilíbrio sustentável, 

mediante o aumento das alíquotas do IPTU. 

Vale ainda destacar, que o imóvel atingido pelo IPTU 

progressivo não pode ser objeto de “concessão de isenções ou de anistias”, tal 

como definido pelo parágrafo segundo do artigo 91.  

Contudo, por meio da exigência do IPTU progressivo definida 

pelo artigo 91, o Município de Blumenau tem por objetivos aqueles definidos no 

artigo 86, da LCM 615/2007:  

Art. 86. A implementação do parcelamento, da edificação e da 
utilização compulsória do solo urbano objetiva: 
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I - otimizar a ocupação nas regiões da cidade dotadas de 
infraestrutura e equipamentos urbanos; 

II - aumentar a oferta de lotes urbanizados nas regiões já 
consolidadas da malha urbana de Blumenau; 

III - combater o processo de periferização; 

IV - combater a retenção especulativa de imóvel urbano; 

V - inibir a expansão urbana nas áreas não dotadas de infraestrutura 
e ambientalmente frágeis. 

VI - combater a deterioração do patrimônio cultural. (Redação 
acrescentada pela Lei Complementar nº 726/2009) 

O IPTU progressivo instituído pelo Plano Diretor ficou 

expressamente limitado a regiões denominadas de “macrozona de consolidação do 

desenvolvimento”, tal como estabelecido pelo artigo 93. 

A definição de “macrozona de consolidação” é fornecida pela 

Lei Complementar Municipal 751/2010, que instituiu o Código de Zoneamento, Uso e 

Ocupação do Solo no Município de Blumenau, nos termos do artigo 6°:  

Art. 6º As Macrozonas são: 

I - Macrozona de Consolidação: áreas já urbanizadas, cuja ocupação 
se dará através da intensificação do aproveitamento do solo de forma 
equilibrada em relação aos serviços, infraestrutura, equipamentos e 
meio ambiente, de modo a evitar sua ociosidade ou sobrecarga e 
otimizar os investimentos coletivos; 

II - Macrozona de Adensamento Controlado: áreas já urbanizadas ou 
não, que necessitam de controle de adensamento em razão das 
condicionantes geológicas, topográficas, hidrológicas e urbanísticas; 

III - Macrozona de Expansão: áreas urbanizadas ou não, onde 
deverá ser estimulado o crescimento da cidade com a implantação 
e/ou qualificação da rede de serviços, infraestrutura e equipamentos. 

De acordo com as normas acima citadas a utilização do IPTU 

progressivo definido pelo Plano Diretor foi limitada as “áreas já urbanizadas”, como 

forma de aprimoramento do aproveitamento do solo em conjunto os serviços, 

infraestrutura, equipamentos e meio ambiente, a fim de evitar a ociosidade. 

O Município de Blumenau também dispõe de instrumento 

financeiro em forma de concessão de incentivos econômicos e estímulos fiscais para 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/lei-complementar/2009/72/726/lei-complementar-n-726-2009-altera-dispositivos-da-lei-complementar-n-615-de-15-de-dezembro-de-2006-que-dispoe-sobre-o-plano-diretor-do-municipio-de-blumenau-e-da-outras-providencias.html
file:///E:/Giovana/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Legislacao%20Municipal/LEI%20COMPLEMENTAR%20Nº%20179%20-%20CONCESSÃO%20DE%20INCENTIVOS%20ECONÔMICOS%20E%20ESTÍMULOS%20FISCAIS%20PARA%20EMPREENDIMENTOS%20ECONÔMICOS.docx
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empreendimentos econômicos estabelecidos ou que venham a se estabelecer no 

município, instituídos por meio da Lei Complementar 179, de 20 de agosto de 1998.  

O artigo 1° estabelece as regras para obtenção dos incentivos 

econômicos e estímulos fiscais:  

Art. 1º O Município de Blumenau poderá conceder, a requerimento 
da parte interessada ou quando entender conveniente sua 
intervenção na economia local e mediante parecer do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social - CMDES, 
incentivos econômicos e estímulos fiscais: 

I - a empreendimentos econômicos estabelecidos ou que venham a 
se estabelecer no Município, objetivando a diversificação, o 
incremento da atividade econômica e a geração e/ou manutenção de 
renda ou empregos diretos ou indiretos; 

 
II - para atividades voltadas à capacitação e qualificação de 
empreendedores, empresários e trabalhadores, além de formas 
associativas de produção e comercialização, tais como incubadoras, 
condomínios empresariais, fundações, cooperativas e consórcios. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 250/1999) 

 
III - isenção do IPTU do imóvel locado, na forma do artigo 2º, inciso I, 
letra "a", desta Lei Complementar, a empreendimentos econômicos 
estabelecidos ou que venham a se estabelecer em imóveis de 
terceiros, quando compromissados pelo pagamento do IPTU nos 
termos do contrato de locação. (Acrescido pela Lei Complementar 
nº 480/2004) 

IV - para a construção e ou implantação de: 

a) creches privadas destinadas ao atendimento de filhos dos 
funcionários da empresa interessada, sem ônus para esses, 
mediante parecer prévio favorável da Secretaria Municipal de 
Educação; 

 
b) estacionamento privado que disponibilizar, a cada 12 (doze) 
vagas, 01 (uma) vaga exclusiva para pessoas portadoras de 
deficiência física ou com mobilidade reduzida, nos termos da Lei 
Federal nº 10.098/2000; 

c) edifício garagem que disponibilize no mínimo 100 (cem) vagas de 
estacionamento, observada a alínea "b" deste inciso. 

Por sua vez, o artigo 2° estabelece no que consiste os 

estímulos e incentivos:   

file:///E:/Giovana/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Legislacao%20Municipal/LEI%20COMPLEMENTAR%20Nº%20179%20-%20CONCESSÃO%20DE%20INCENTIVOS%20ECONÔMICOS%20E%20ESTÍMULOS%20FISCAIS%20PARA%20EMPREENDIMENTOS%20ECONÔMICOS.docx
file:///E:/Giovana/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Legislacao%20Municipal/LEI%20COMPLEMENTAR%20Nº%20179%20-%20CONCESSÃO%20DE%20INCENTIVOS%20ECONÔMICOS%20E%20ESTÍMULOS%20FISCAIS%20PARA%20EMPREENDIMENTOS%20ECONÔMICOS.docx
https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/lei-complementar/1999/25/250/lei-complementar-n-250-1999-altera-dispositivos-da-lei-complementar-n-179-de-20-de-agosto-de-1998-que-dispoe-sobre-a-concessao-de-incentivos-economicos-e-estimulos-fiscais-para-empreendimentos-economicos-estabelecidos-ou-que-venham-a-se-estabelecer-no-municipio-cria-o-fundo-de-desenvolvimento-economico-de-blumenau-fundeblu-e-da-outras-providencias.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/lei-complementar/2004/48/480/lei-complementar-n-480-2004-acrescenta-inciso-iii-ao-artigo-1-da-lei-complementar-n-179-de-20-de-agosto-de-1998.html
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2º - Os estímulos e incentivos de que trata o artigo anterior poderão 
constituir-se, isolada ou cumulativamente, de: 

I - Estímulos Fiscais: 

a) - isenção de até 100%(cem por cento) dos impostos municipais, 
pelo prazo máximo de até 10(dez) anos, exceto o Imposto Sobre 
Serviços, este com isenção de até 50%(cinquenta por cento), pelo 
máximo de até 5(cinco) anos e/ou financiamento dos impostos a ser 
regulamentado na forma do artigo16 desta Lei Complementar. 

b) - isenção de taxas e emolumentos incidentes sobre a construção 
ou ampliação das instalações; 

c) - prorrogação do prazo para o recolhimento dos tributos 
municipais; 
II - Incentivos Econômicos: 

a) - execução no todo ou em parte dos serviços de terraplanagem e 
infraestrutura necessários à implantação ou ampliação pretendidas; 
b) - permuta de áreas em atendimento à solicitações de 
empreendimentos econômicos já existentes, desde que enquadrados 
nas demais exigências desta lei; 

c) - cessão de uso de áreas pertencentes ao poder público municipal 
pelo prazo de até 10 (dez) anos, podendo ser renovado; 

d) - pagamento de aluguel, pelo prazo máximo de até 12 (doze) 
meses, dependendo do retorno do empreendimento e da quantidade 
de empregos; 

e) - outros incentivos econômicos, quando o empreendimento for 
considerado de relevante interesse para o Município, mediante 
aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Social - CMDES. 

De acordo com as normas legais acima referidas, é possível 

constatar que Blumenau dispõe de Lei Complementar prevendo a exigência do 

IPTU, bem como que existem 4 (formas) de implementação do IPTU progressivo e 

que Blumenau dispõe de instrumentos financeiros que podem desonerar a 

incidência do imposto como forma de incentivo. 

3.3  ÓBICES LEGAIS À IMPLEMENTAÇÃO DO IPTU PROGRESSIVO TEMPO 

O primeiro óbice para a implementação do IPTU progressivo no 

tempo decorre da contradição da norma inserida no artigo 85 Lei Complementar 

Municipal 615/2007, que estabelece o seguinte:  
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Art. 85 O parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios do 
solo urbano visam, complementarmente, a garantir o cumprimento da 
função social da cidade e da propriedade, por meio da indução da 
ocupação de áreas não edificadas, subutilizadas e não utilizadas, 
consideradas prioritárias, na forma prevista em Lei específica. 

Parágrafo único - Compreende-se como: 

I - imóvel subutilizado: aquele cuja área edificada não atingir 10% 
(dez por cento) do menor coeficiente de aproveitamento estabelecido 
em lei específica; 

II - imóvel não subutilizado: aquele cuja edificação se encontra em 
estado de abandono; 

III - imóvel não edificado: aquele cuja área ou somatório das áreas do 
imóvel, contíguas ou não, sem qualquer edificação e de um único 
proprietário, seja igual ou superior a 5.000m² (cinco mil metros 
quadrados).  

De acordo com a norma acima transcrita, a utilização do solo 

urbano em forma de parcelamento, edificação e a utilização compulsória foi 

delegada a lei especifica, apesar do parágrafo único definir o que se considerada 

imóveis subutilizados, não subutilizado e não edificado, o que evidencia a 

contradição na norma que remete a uma lei regulamentadora e em seguida define 

os imóveis que poderiam ensejar a utilização destes instrumentos urbanísticos.  

Também é possível observar que a definição de imóvel 

subutilizado também foi delegada para a lei especifica, a qual precisa definir o 

coeficiente de aproveitamento dos imóveis localizados em Blumenau.  

A regulamentação do aproveitamento poderia ser suprida com 

a utilização do Código de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no Município de 

Blumenau, instituído pela Lei Complementar nº 751, de 23 de março de 2010, o qual 

traz em seu bojo todos os coeficientes de aproveitamento dos imóveis, dentre o qual 

se destaca o menor coeficiente de aproveitamento de 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento) para área urbana, de acordo com o anexo IV, da referida Lei Complementar. 

Do mesmo modo, o critério de identificação de imóveis 

considerados “não edificado” ao remeter para “área ou somatório das áreas do 

imóvel, contíguas ou não, sem qualquer edificação e de um único proprietário, seja 

igual ou superior a 5.000 m² (cinco mil metros quadrados)” é praticamente inócuo, 

pois imóveis desse porte são uma minoria no Município de Blumenau, de acordo 
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com informações levantadas pelo Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal de 

Blumenau.  

Ademais, a referida Lei não fez menção ao fato de que no 

Município de Blumenau existem áreas restritas a edificação, seja por questões 

ambientais ou por restrições administrativas, logo tais áreas precisam excluídas do 

somatório que considera imóvel não edificado.  

Outro entrave para a utilização do IPTU progressivo no tempo 

decorre do disposto no artigo 90, da Lei Complementar Municipal 615/2007, que 

condicionada a prévia notificação dos proprietários a uma lei especifica, para que 

promovam o parcelamento, a edificação e/ ou a utilização do solo urbano, de áreas 

não edificadas, subutilizadas e não utilizadas. Eis o teor do artigo abaixo transcrito:    

Art. 90 Os imóveis nas condições a que se refere o art. 85 desta Lei 
serão identificados e seus proprietários notificados: 
I - por servidor do órgão competente do Executivo ou por carta 
pessoal registrada com aviso de recebimento; 

II - por edital quando o proprietário estiver em lugar incerto e não 
sabido; 

§ 1º Os procedimentos a serem seguidos serão regulados em lei 
própria. 

§ 2º A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, 
posterior à data da notificação, transfere as obrigações de 
parcelamento, edificação ou utilização previstas neste artigo aos 
herdeiros ou sucessores, sem interrupção de quaisquer prazos. 
§ 3º A notificação de que trata o § 2º será averbada à margem da 
matrícula do imóvel, no competente Ofício de Registro de Imóveis.  

De acordo com o parágrafo primeiro os procedimentos para 

identificação e notificação dos proprietários deverão ser regulados por lei própria, 

sendo que até o presente momento esse dispositivo não foi regulamentado.  

Logo, sem exista a regulamentação da notificação prévia dos 

proprietários para a implementação do parcelamento, da edificação e da utilização 

compulsória do solo urbano não é possível a utilização do IPTU progressivo no 

tempo no Município de Blumenau.   

Contudo, essa lacuna poderia ser suprida pelos meios de 

intimação constantes no artigo 153, do Código Tributário Municipal de Blumenau, 
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que estabelece a forma de intimações do sujeito passivo para fins tributários, 

conforme a transcrição do referido dispositivo:  

Art. 153 As intimações ao sujeito passivo serão feitas por uma das 
seguintes formas: 

I - pessoalmente, mediante assinatura do sujeito passivo, de seu 
representante legal ou de preposto idôneo; 

II - por carta registrada com Aviso de Recebimento - AR; 
III - por Edital de Notificação publicado no Boletim Oficial do 
Município, quando não for possível a intimação na forma dos incisos I 
e II. 

§ 1º Se o fiscalizado se recusar a receber o termo ou a exarar o 
recibo, a autoridade fiscal registrará o fato e a administração 
tributária poderá optar em encaminhar o termo via postal, mediante 
aviso de recebimento ou fazer a entrega pessoal, na presença de 
duas testemunhas, registrando o ocorrido. 

§ 2º Considera-se feita a intimação: 

I - se pessoal, na data da assinatura; 

II - se por carta, na data indicada pelo correio no Aviso de 
Recebimento - AR; 

III - se por edital, 15 (quinze) dias após a data da efetiva circulação 
do Boletim Oficial do Município. 

§ 3º Tratando-se de intimação por carta com aviso de recebimento, é 
suficiente para comprovação da mesma, o recibo de entrega. 

No entanto, o artigo 154 do Código Tributário Municipal proíbe 

a utilização desse meio de intimação quando existir ressalva a disposições 

especificas, conforme a transcrição da norma abaixo:  

Art. 154 Aplica-se o disposto neste Capítulo a todas as intimações 
realizadas pela Administração Tributária, inclusive cientificação de 
termos, notificações e autos de infração, ressalvadas as disposições 
específicas. 

Outra questão que dificulta a aplicação do IPTU progressivo no 

tempo se refere a utilização das alíquotas, de acordo com o disposto no artigo 91 do 

Plano Diretor do Município de Blumenau:  

Art. 91 Em caso de descumprimento do art. 90 desta Lei, deverá o 
Poder Público Municipal, exigir do proprietário do solo urbano não 
parcelado, não edificado, sub-utilizado ou não utilizado, o Imposto 
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sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo no 
Tempo - IPTU Progressivo. 

§ 1º O valor da alíquota a ser aplicado será majorado em 1% (um por 
cento) a cada ano e não excederá a duas vezes o valor referente ao 
ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15% (quinze por 
cento).  

§ 2º É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à 
tributação progressiva de que trata este artigo. 

Art. 92 São objetivos do IPTU Progressivo no Tempo os previstos no 
artigo 86.  

Art. 93 O IPTU Progressivo no Tempo deverá ser aplicado na 
macrozona de consolidação do desenvolvimento. 

De acordo com a Lei Complementar nº 632/2007 do Município 

de Blumenau as alíquotas variam entre 0,8% (zero vírgula oito por cento) e 4% 

(quatro por cento), para os terrenos não edificados, já para os imóveis edificados, a 

alíquota incidente encontra uma variação de 0,3% (zero vírgula cinco por cento) e 

1,5% (um vírgula cinco por cento). Com relação as edificações as alíquotas podem 

variam de 0,3% (zero vírgula três por cento) e 3,5% (três vírgula cinco por cento), 

conforme o seu uso e valor venal. 

Para exemplificar essa situação, elabora-se uma situação 

hipotética de uma proprietário de um terreno urbano não edificado que é tributado 

em 2% de acordo com a característica de seu imóvel definida pelo Código Tributário 

Municipal, no primeiro ano de aplicação de IPTU Progressivo no Tempo pagará 3% 

(três por cento), no segundo ano 4% (quatro por cento) no quinto ano 5% (cinco por 

cento), até alcançar o limite de 15% (quinze por cento) definido pelo artigo 91, do 

Plano Diretor.  

Apesar do legislador ter possibilitado a incidência das alíquotas 

previstas no Plano Diretor somando estas às alíquotas do Código Tributário 

Municipal, o tempo necessário para atingir a maior alíquota definida pelo Plano 

Diretor pode demorar vários anos para ser alcançado, enfraquecendo a sanção para 

os imóveis não parcelados, não edificados, subutilizado ou não utilizado, pelo menos 

nos primeiros anos, considerando as alíquotas previstas na legislação tributária. 

A situação envolvendo o IPTU progressivo no Município de 

Blumenau, já foi analisada pela Servidora Municipal Márcia Zilá Longen, que 
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concluiu pela necessidade de aprimoramento deste instituto, consoante a transcrição 

a seguir:  

Assim como a grande maioria das cidades brasileiras, Blumenau 
também convive com os problemas gerados pela ocupação 
desordenada e pela especulação imobiliária, que produzem os já 
citados vazios urbanos, em forma de terrenos baldios e mesmo 
prédios abandonados, sem uso ou destinação. [...]  

Podemos afirmar que de acordo com a legislação atual é possível 
aplicar o instrumento de parcelamento, edificação e utilização 
compulsória do solo urbano nas áreas da cidade acima definidas, 
desde que atendidos os demais requisitos legais. 

Por sua vez, o imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana progressivo no tempo será exigido dos proprietários dos 
imóveis que, devidamente notificados, não cumprirem o 
parcelamento, edificação ou utilização do imóvel. 

O Plano Diretor, fazendo as vezes da lei específica a que se refere o 
Estatuto da Cidade, define também as alíquotas e veda a concessão 
de isenções e anistias relacionadas ao IPTU progressivo aos imóveis 
alcançados pelo instrumento. [...] 

Há que ser considerado que o uso inadequado dos imóveis urbanos 
pode representar diversos níveis de danos, diferenças estas que 
podem ser observadas mesmo dentro de um único bairro. 

Conforme já mencionamos anteriormente, no modelo proposto pelo 
Estatuto da Cidade, a fixação do índice quantitativo do IPTU 
progressivo no tempo é tarefa que cabe à lei específica para cada 
área. A valoração da alíquota pode então guardar maior consonância 
com o dano causado à sociedade pelo não uso da propriedade, 
conforme as características e peculiaridades do espaço urbano 
considerado. 

A quantificação do IPTU progressivo no tempo proporcionalmente ao 
dano causado está em consonância com o princípio da razoabilidade 
que deve nortear tanto a lei quanto a sua aplicação e pode evitar 
injustiças na aplicação do imposto. A previsão de alíquota geral para 
todos os imóveis sujeitos ao regime dificulta ou mesmo inviabiliza a 
sua graduação de acordo com a área afetada. 

Lembramos que, para os fins a que se destina, a valoração e 
progressão da alíquota não pode observar a capacidade contributiva 
dos possíveis contribuintes, mas tão somente a organização do 
espaço urbano. 

Demais, na forma como foi prevista na legislação do Município de 
Blumenau, a alíquota de 1% mostra-se inócua, porquanto a lei não 
manda que esta seja somada àquela já incidente sobre o imóvel, 
mas determina que seja de 1% no primeiro ano, não podendo 
exceder o dobro a cada ano subsequente de sua aplicação. Ora, a 
alíquota de 1%, em vez de representar uma ameaça ao patrimônio, 
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vai sim, beneficiar o proprietário do imóvel não parcelado, não 
edificado, subutilizado ou não utilizado, pelo menos nos primeiros 
anos, considerando as alíquotas previstas na legislação tributária. 

A Lei Complementar nº 632/2007 (Código Tributário Municipal) prevê 
alíquotas que variam entre 0,8% (zero vírgula oito por cento) e 4% 
(quatro por cento), para os terrenos não edificados, conforme a 
localização. 

Já para os imóveis edificados, a alíquota incidente sobre o valor 
venal do terreno varia entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) e 
1,5% (um vírgula cinco por cento), conforme a localização, enquanto 
que as edificações sofrerão tributação variável entre 0,3% (zero 
vírgula três por cento) e 3,5% (três vírgula cinco por cento), conforme 
o seu uso e valor venal. 

No caso, o proprietário de um terreno urbano não edificado que é 
tributado em 4%, será beneficiado com apenas 1% (um por cento) no 
primeiro ano, 2% (dois por cento) no segundo, 4% (quatro por cento) 
no terceiro, 8% (oito por cento) no quarto ano e no quinto ano e 
seguintes em que incorrer em descumprimento de parcelamento, 
edificação ou utilização compulsória pagará a alíquota máxima. Ou 
seja, nos dois primeiros anos, o contribuinte, em vez de ser 
penalizado, receberá um benefício, no terceiro exercício o valor será 
idêntico e somente no quarto ano de aplicação do IPTU progressivo 
no tempo, será penalizado. 

Contudo, entendemos que o legislador municipal pretendeu, na 
verdade, fazer incidir a alíquota prevista no Plano Diretor somando 
esta às alíquotas do Código Tributário, porém, a técnica legislativa 
utilizada não logrou êxito e merece ser reparada. 

A oportunidade para o acerto é, com certeza, o momento da 
elaboração das novas leis que substituirão os códigos 
complementares hoje vigentes. 159. 

Em verdade, o caso do município de Blumenau ilustra de forma 

peculiar como políticas públicas municipais não só podem, como devem, zelar pelo 

equilíbrio urbano-ambiental, zelando pelo bem-estar de seus cidadãos, evitando a 

ocupação de regiões irregulares e aprimorando a ocupação de regiões dotadas de 

infraestrutura. 

No caso de Blumenau, ao que tudo indica, a inclusão da 

expressão “Função Social da Propriedade” foi realizada com o propósito de 

preencher as determinações do Estatuto da Cidade, tendo em vista a existência de 

                                            
159 LONGEN, Márcia Zilá. O IPTU progressivo no tempo e sua aplicação na organização do espaço 

urbano dos municípios. 



 107 

diversos vazios urbanos existentes em regiões dotadas de infraestrutura e que não 

vem sendo objeto de utilização do IPTU Progressivo no Tempo. 

Assim como ocorre no Município de Blumenau, outras cidades 

brasileiras enfrentam graves dificuldades com a ordenação do espaço urbano, sem, 

contudo, aprimorar a utilização do IPTU progressivo no Tempo.  

De acordo com Marli Teresinha Deon Sette e Jorge Madeira 

Nogueira160: 

[...]  para que a tributação criada pelo Estatuto da Cidade obtenha 
sucesso em seu objetivo, deve pautar-se por algumas premissas, 
entre as quais assinalamos: a) primeiramente, receber tratamento de 
tributo ecológico – extrafiscal - tendo em vista que tem como objetivo 
fazer a propriedade cumprir com sua função social com vistas a 
melhorar o bem-estar social; b) que a delimitação geográfica do 
perímetro urbano seja feita, necessariamente, com participação 
popular ampla com vistas a ter maior aceitação das políticas 
adotadas; c) assinalar com clareza os motivos de cada micro divisão, 
considerando carência de áreas edificáveis, escassez de serviços 
públicos, coeficiente de edificação, existência de áreas ambientais 
especialmente protegidas – nascentes, córregos, etc; d) considerar 
nas definições e políticas a elasticidade- preço da demanda por 
áreas edificáveis e por imóveis; e) assinalar com clareza as áreas 
possíveis de serem tributadas; f) esclarecer qual a fórmula do cálculo 
da parcela fixa do IPTU; g) Apresentar um cálculo da parcela 
progressiva apta a sensibilizar os agentes econômicos e; h) Vincular 
os valores arrecadados a titulo de progressividade a efetivação dos 
objetivos do próprio Estatuto da Cidade, como por exemplo, o 
exercício da preempção (art. 25 a 27 do EC). Essa tendência se 
observa no próprio Estatuto quando este dispõe em seu artigo 32 
que os valores arrecadados com a outorga onerosa do direito de 
construir e com a permissão de alteração de uso do solo devem ser 
utilizados para dar efetividade ao disposto nos incisos I a VIII do art. 
26 do mesmo Estatuto, em decorrência do exercício do direito de 
preempção. 

Neste sentido, o IPTU é um instrumento que estimula o uso 

racional da terra, otimiza a infraestrutura urbana disponível aos cidadãos, facilitando 

o acesso à terra e reduzindo a especulação imobiliária. De outro lado, cumpre 

lembrar que, se o IPTU é precariamente administrado, empregá-lo como penalidade 

                                            
160 DEON SETTE, M. T. ; NOGUEIRA, J. M. . O IPTU Progressivo no Tempo como Agente Indutor da 

Mudança de Comportamento dos Agentes Econômicos. Revista Jurídica da Universidade de 
Cuiabá, v. 9, p. 127 - 150-EdUNIC, 2007. p.  
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para incentivar o cumprimento da função social da propriedade fatalmente restará 

como medida ineficaz.161 

Frente ao exposto, é possível concluir que o IPTU progressivo 

é um dos instrumentos que pode ser utilizado para combater à prática da retenção 

especulativa de terrenos urbanos, na busca do cumprimento da função social da 

cidade e da propriedade, e esse instrumento encontra-se inserido na legislação 

municipal de Blumenau. 

Além disso, o proprietário do solo urbano não parcelado, não 

edificado, sub-utilizado ou não utilizado precisa ser previamente advertido de que 

seu imóvel atende aos critérios elencados pela legislação municipal e que por tal 

razão pode ser compelido a pagar o IPTU progressivo no tempo, com previsão 

constitucional no artigo 182, parágrafo 4°, inciso II, da Constituição Federal de 1988.  

Logo, existe a necessidade de que o proprietário seja notificado 

formalmente de que seu imóvel pode ser tributado pelo IPTU progressivo no tempo, 

concedendo-lhe prazo razoável para dar uma destinação correta ao imóvel e 

também para apresentar sua defesa no âmbito administrativo, a fim de expor as 

razões que entende aptas a afastar a incidência do IPTU progressivo. 

Ao possibilitar a apresentação de defesa no âmbito 

administrativo a municipalidade estará respeitando os princípios constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório, já possibilitará que o proprietário atingido pelo IPTU 

progressivo apresente seus argumentos e provas contrárias aquela exigência.  

A defesa deverá ser analisada por julgadores expressamente 

designados pela Lei Municipal, garantindo a participação de representantes do Fisco 

Municipal e dos contribuintes em julgamentos colegiados.   

Do mesmo modo, deve haver mecanismos para permitir que 

terceiros tenham conhecimento de que o imóvel pode estar sendo tributado ou está 

prestes de ser tributado pelo IPTU progressivo no tempo, evitando que terceiros de 

                                            
161 SUAREZ, Carolina Borges. O município e o meio ambiente: o desafio da sustentabilidade urbana 

2008; Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2008. 
www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp047416.pdf. Acesso em 06.01.2014.  
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boa-fé sejam surpreendidos com a imposição do tributo agravado por 

descumprimento de normas legais do antigo proprietário.   

Neste caso, o procedimento correto para utilização do IPTU 

progressivo tempo deveria partir das seguintes etapas:  

1ª) Notificação para oportunizar ao proprietário efetuar o 
parcelamento, edificação e a utilização adequada das áreas não 
edificadas, subutilizadas e não utilizadas, para tanto seria necessário 
a edição de lei própria para regular o procedimento, de acordo o 
disposto no artigo 90, do Plano Diretor do Município de Blumenau.  

2ª) Notificação para exigir a cobrança do IPTU progressivo no tempo, 
realizada através do lançamento tributário regulado 63162, do Código 
Tributário Municipal de Blumenau, editado pela Lei Complementar 
Municipal 632/2007.  

3ª) Havendo discordância por parte do contribuinte em relação a 
aplicação do IPTU progressivo no tempo, este poderá formular 
pedido de revisão de lançamento, de acordo com o disposto no artigo 
236163, do Código Tributário Municipal de Blumenau, o qual suspende 
a exigibilidade do imposto.  

Outro critério não menos importante para implementação do 

IPTU progressivo diz respeito a transparência dos recursos obtidos com a sua 

instituição, possibilitando que a população tenha conhecimento para onde os 

recursos obtidos serão aplicados.  

A utilização dos recursos de forma transparente legitima a 

cobrança do IPTU progressivo.  

A utilização dos recursos obtidos com o IPTU progressivo é 

outro fator importante a ser levado em consideração, pois a arrecadação desse 

tributo deve ser realizada com propósitos específicos de destinar o imposto para fins 

                                            
162 Art. 63 Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 

lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 
devido, identificar o sujeito passivo e sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.  
Parágrafo Único - A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional. 

163 Art. 236 Discordando do lançamento, o contribuinte poderá encaminhar, por escrito, no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da data prevista no inciso III do art. 235, pedido de revisão fundamentado 
à Secretaria Municipal da Fazenda, para reavaliação. § 1º Continuando em desacordo, é facultado 
ao contribuinte encaminhar reclamação, na forma disciplinada neste Código. § 2º O pedido de 
revisão contra o lançamento do IPTU de que trata o caput deste artigo suspende a exigibilidade do 
crédito tributário. 
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de melhoria para população e aprimoramento do controle do zoneamento das áreas 

da municipalidade consideradas inutilizadas.  

Esses são alguns dos óbices legais a serem superados para 

que o IPTU progressivo no tempo possa vir ser exigido perante o Município de 

Blumenau, viabilizando a correta ordenação do espaço urbano de forma sustentável.  

Atualmente, a legislação municipal não dispõe dos elementos 

necessários para exigir o IPTU progressivo, já que apesar de haver previsão legal, a 

lei não dispõe dos elementos necessários para implementação do instituto da 

progressividade no tempo.  

A correção dessa lacuna legislativa pode ser solucionada 

através com a edição de lei que preencha os requisitos necessários no sentido de 

definir os imóveis que serão atingidos pelo IPTU progressivo, prazo razoável da 

solução do problema constatado, apresentação de defesa e julgamento antes de 

qualquer cobrança do imposto progressivo, publicidade a terceiros e, por fim, 

transparência e otimização dos recursos obtidos com essa medida.  

3.4 ÓBICES ADMINISTRATIVOS: CADASTRO E PROCEDIMENTO  

Outros aspectos que impedem a implementação do IPTU 

progressivo no tempo são os óbices administrativos relacionados ao cadastro 

imobiliário e procedimentos administrativos inerentes a cobrança do tributo.  

O cadastro imobiliário deve ser implementado com planta de 

valores que permita identificar os imóveis não parcelados, não edificados, sub-

utilizados ou não utilizados, com a finalidade de atender a função social da cidade e 

propriedade e também garantir o desenvolvimento sustentável.  

Nesse contexto, a finalidade extrafiscal do IPTU aparece com 

objetivo de compelir os proprietários a darem uma correta destinação aos imóveis 

urbanos situados em áreas consideradas urbanizadas, tal como definido pelo Código 

de Zoneamento de Blumenau.  
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É o setor de cadastro que pode localizar o imóvel inutilizado e 

aplicar o IPTU progressivo no tempo ao constatar a ocupação irregular do imóvel, 

com o aumento gradativo do imposto ao longo dos anos.  

Contudo, para que a implementação do IPTU progressivo no 

tempo venha a ser viável, o cadastro imobiliário precisará formalizar o processo 

administrativo após a identificação do imóvel considerado não parcelado, não 

edificado, sub-utilizado ou não utilizado.  

O primeiro passo seria notificar o proprietário de que o imóvel a 

ele pertencente encontra-se em área urbanizada, porém com um aproveitamento 

inadequado do solo, ocasionado pela ociosidade da ocupação, o que contribui para 

a sobrecarga de outras áreas não urbanizadas e que demandam elevados 

investimentos em infraestrutura. 

Na notificação deverá constar todos os elementos relacionados 

a identificação de irregularidade do imóvel, bem como ser oportunizado que o 

proprietário de uma destinação correta ao seu imóvel num tempo razoável, bem 

como para que apresente sua defesa administrativa caso queira se insurgir contra o 

ato administrativo.  

Outra incumbência do setor de cadastro imobiliário deveria ser 

a informação a terceiros interessados nos imóveis que podem ser atingidos pelo 

IPTU progressivo no tempo, como forma de evitar danos a terceiros de boa-fé que 

desconheciam a medida aplicada ao antigo proprietário do imóvel.  

Deveria ser de incumbência do cadastro imobiliário a 

transparência da utilização e arrecadação IPTU progressivo no tempo como forma 

de demonstrar a população que a aplicação dos recursos advindos com a utilização 

do imposto com finalidade extrafiscal poderia ser empregada em melhorias 

essenciais para toda a coletividade.  

Contudo, o Município de Blumenau, assim como a grande 

maioria dos municípios brasileiros, possui limites que impendem a operacionalização 

da implementação do IPTU progressivo, tornando completamente ineficaz a inserção 

realizada no artigo 91, do Plano Diretor.  
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Esses limites operacionais decorrem de vários fatores, 

podendo ser elencados alguns a título de exemplo: (i) cadastros desatualizados; (ii) 

falta de servidores para atualizar e identificar os imóveis inutilizados; (iii) inexistência 

de padrão de notificação; (iv) ausência de diálogo entre o cadastro imobiliário e a 

secretaria da fazenda municipal e, por fim, (v) falha na transparência dos recursos 

obtidos.  

 Também não se pode olvidar que existe uma certa relutância 

por parte dos administradores em geral em adotar as medidas relacionadas ao IPTU 

progressivo no tempo, sob a justificativa de que isso poderia afastar eleitores.  

No entanto, essa é uma questão a ser superada, já que a 

otimização dos espaços urbanos pode trazer inúmeros benefícios as 

municipalidades brasileiras, principalmente com a melhora na qualidade de vida 

da coletividade beneficiada com as melhorias.  

Por outro lado, não se pode deixar de lado que a melhora dos 

espaços urbanos estão associadas a novas edificações que traz enormes vantagens 

aos municípios, como incremento da arrecadação do imposto predial e também 

redução do adensamento da população em áreas não urbanizadas.  

Logo, os óbices administrativos constados no Município de 

Blumenau comprovam que não se vem adotando todas as medidas cabíveis para 

correta ocupação do solo de forma sustentável.  

Também se constatou que o IPTU progressivo no tempo no 

Município de Blumenau não vem sendo utilizado por ineficácia da legislação em 

vigor e pela falta de mecanismos aptos a operacionalizar a sua utilização.  

A alteração legislativa associada ao aprimoramento do setor de 

cadastro imobiliário do município é necessária para que o IPTU progressivo no 

tempo possa ter utilidade. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa procurou verificar se inserção dos instrumentos 

jurídicos como o IPTU progressivo no tempo, é capaz de garantir o cumprimento da 

Função Social da Propriedade, porém apesar de haver a incorporação deste instituto 

pela municipalidade blumenauense, constatou-se que não reduziu a existência de 

imóveis considerados subutilizados ou não edificados, devido a falta de mecanismos 

para implementação deste instituto.  

Demonstrou-se que apesar do Município de Blumenau ter 

incorporado o IPTU progressivo no tempo na Lei que tratou do Plano Diretor, ainda 

assim não aplica o instituto em razão de óbices relacionados ao cadastramento 

incompleto dos imóveis considerados não parcelados, não edificados, subutilizados 

ou não utilizados, bem como pela falta de um procedimento regulamentado. 

Demonstrou-se que a sustentabilidade deve ser analisada em 

torno da tributação, na busca pelo desenvolvimento urbano sustentável, como meio 

de aprimorar a ocupação urbana ordenada das cidades, com vistas ao correto uso 

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

cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

O urbanismo traduz o propósito da sustentabilidade, ordenando 

a propriedade urbana para que ela cumpra sua função social, a fim de melhorar a 

ocupação, tornando-a produtiva, geradora de riqueza de acordo com os comandos 

ditados pelo Estatuto das Cidades.  

Foi verificado que existem três espécies de IPTU progressivo 

vigentes atualmente, os dois primeiros estão compreendidos no artigo 156, 

parágrafo primeiro, inciso I e II, da Constituição Federal de 1988 e o terceiro definido 

pelo artigo 182, parágrafo quarto, inciso II, também inserido na Constituição Federal 

de 1988.  

Os tributos podem possuir função fiscal ou extrafiscal, sendo 

que a primeira encontra-se relacionada a arrecadação destinadas aos cofres 

públicos, já a segunda busca utilizar o tributo para atingir um fim desejado. Dentre os 
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tributos que se destacam pela possibilidade de utilização extrafiscal, analisou-se o 

IPTU, que permite a progressividade no tempo como instrumento adequado a 

incentivar os proprietários de imóveis urbanos a darem uma correta destinação de 

propriedades situadas em áreas urbanas.  

A progressividade do IPTU no tempo, objeto deste trabalho, 

consiste na possibilidade de aumento das alíquotas no tempo, como forma de 

compelir o proprietário de imóvel urbano a edificar, parcelar ou dar uma destinação 

de acordo com as disposições constantes no plano diretor dos municípios e do 

estatuto das cidades.  

A sustentabilidade deve ser analisada na utilização do IPTU 

progressivo para que o imposto majorado possa ser legitimamente exigido, visando 

buscar um equilíbrio entre a arrecadação e a utilização dos recursos.  

Com relação ao Município de Blumenau foi possível observar 

que houve a incorporação do IPTU progressivo no tempo pela legislação municipal 

de forma bastante tímida, pois apesar de constar na lei do Plano Diretor, o 

instrumento não vem sendo utilizado pela municipalidade.  

Essa situação, não diverge de outros municípios brasileiros, 

porquanto o IPTU progressivo no tempo não vem sendo empregado da maneira 

como inspirado pelo legislador ao incluí-lo no Estatuto das Cidades, como forma de 

uma correta ordenação dos espaços urbanos.  

Na parte final deste trabalho procurou-se analisar as grandes 

dificuldades que travam a utilização do imposto progressivo no tempo sobre a 

propriedade, destacando os elementos necessários para que o Município de 

Blumenau possa implementar a utilização desse imposto de forma sustentável.  

O imposto progressivo sobre a propriedade deve ser utilizado 

de forma extrafiscal, com a necessária observância da sustentabilidade, a fim de que 

a arrecadação e emprego dos recursos legitimem a sua utilização.  

No Município de Blumenau a utilização do IPTU progressivo no 

tempo precisa começar pela eliminação dos óbices relacionados ao cadastramento 

dos imóveis a serem atingidos pelas medidas, bem como pela implementação de 
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procedimentos que permitam compelir os proprietários de imóveis urbanos 

caracterizados como imóveis não parcelados, não edificados, sub-utilizados ou não 

utilizados.   

Contudo, ao mesmo tempo em que as medidas para a correta 

ordenação do Município de Blumenau forem implementadas é preciso garantir aos 

proprietários exercerem o direito de ampla defesa e contraditório contra as sanções 

a serem impostas.    

Por fim, verificou-se que o IPTU progressivo no tempo é 

instrumento válido para inibir ou coibir o aproveitamento inadequado da propriedade 

urbana. E tal instrumento aplicado de forma sustentável procura evitar a ocupação 

desenfreada de áreas impróprias, sem estrutura adequada para receber as pessoas 

que buscam por moradias, porém para que o instrumento possa ser implementado é 

preciso começar pelo mapeamento das áreas e aprimoramento da legislação 

municipal.  

Desta forma, retomando as hipóteses levantadas no início da 

pesquisa observa-se que: 

Com relação a primeira hipótese: a) Seria de competência dos 

Municípios controlar e fiscalizar a ocupação de áreas de riscos, forçando ou 

compelindo contribuintes de IPTU em regiões plenamente urbanizadas a atenderem 

a função social da propriedade, levando a sério a sustentabilidade ambiental em 

suas múltiplas acepções. A mesma foi confirmada, pois se constatou existirem áreas 

improprias sendo ocupadas, o que vem sendo constatado pelas catástrofes 

amplamente divulgadas, por outro lado áreas urbanizadas aguardam um destino 

adequado por seus proprietários, sem que a municipalidade adote os instrumentos 

disciplinados pelo Estatuto das Cidades para evitar a perpetuidade dessa situação.   

Com relação a segunda hipótese: b) O IPTU progressivo 

deveria ser utilizado como forma a desestimular a especulação imobiliária e 

proporcionar uma política urbana e ambiental sustentável. A mesma foi confirmada 

porque a Constituição Federal de 1988 e o Estatutos das Cidades facultam aos 

Municípios utilizarem o imposto ora analisado e também outros instrumentos como 

forma de exigir do proprietário do solo urbano não parcelado, não edificado, 
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subutilizado ou não utilizado de uma destinação correta ao imóvel, evitando a 

subutilização, uso excessivo, retenção especulativa dos imóveis e a deterioração de 

áreas urbanizadas.  

A terceira hipótese: c) A tributação do IPTU poderia ser 

utilizada em favor do meio ambiente, buscando estimular a ocupação de regiões 

urbanizadas e evitar a ocupação de regiões consideradas de risco ou impróprias 

para construção de moradias. Também foi confirmada porque o imposto é 

instrumento capaz de induzir o proprietário do imóvel urbano a cumprir com a 

obrigação estabelecida no plano urbanístico local, de parcelar ou edificar, ou seja, 

de utilizar a propriedade urbana de forma a atender sua função social.  

Tais hipóteses confirmam que implementação do IPTU 

progressivo no tempo é capaz de contribuir com a sustentabilidade em todas as 

suas acepções. Isso porque, do ponto de vista social melhoraria a qualidade de vida 

dos cidadãos e a manutenção dos valores culturais, já em relação a questão 

ambiental contribuiria para preservação dos recursos naturais e equilíbrio ecológico 

e por fim, com relação ao econômico aumentaria a arrecadação do próprio imposto 

para os Municípios e também poderia trazer reflexos pelo aumento das negociações 

de imóveis, o que também poderia ensejar o aumento da arrecadação de outros 

tributos.    

Entende-se finalmente que esta dissertação não teve a 

intenção de esgotar o tema, mas contribuir para melhorar a discussão sobre o 

assunto.  

Quanto à Metodologia empregada, a monografia foi composta 

na base lógica Indutiva. Foram acionadas as Técnicas do Referente, da Categoria, 

do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica, conforme explicitado no início 

da pesquisa. 
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