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INTRODUÇÃO

O tema a ser exposto nesta pesquisa busca analisar de maneira objetiva o fenômeno jurídico da

progressividade tributária a ser aplicável ao Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, após a

nova redação dada pela EC 29/00 ao Artigo 156, Parágrafo 1 da Constituição Federal. Expondo como se

apresentam as discussões a cerca da constitucionalidade dessa nova redação bem como se a natureza real do

IPTU é ou não compatível com o principio da progressividade.

CONCLUSÃO

Conforme os Doutrinadores José Eduardo Soares

de Melo e Leandro Paulsen (2004), o fato gerador

do aspecto matéria do IPTU, é a propriedade, a

posse, ou o domínio útil do imóvel urbana. A

redação original da CF/88 tratava a progressividade

desse imposto como possível apenas como forma

de assegurar a função social da propriedade, sendo

extratemporal.

Após a EC 29/00, a progressividade neste ponto

passou a ser encarado de forma diversa, sendo

possível ser aplicado em relação ao valor do imóvel,

bem como da sua localização e uso. Gerando

discussões a cerca da constitucionalidade, e da

compatibilidade da natureza real do IPTU quanto a

progressividade.

Antes da autorização expressa dessa emenda

constitucional, vários Municípios adotaram tal

técnica, sob o argumento de que seria presumível

que os imóveis mais valiosos pertencessem a

pessoas com maior capacidade contributiva, de

forma que a progressividade da alíquota seria uma

maneira de tornar a incidência tributária mas

isonômica.

O STF, entende não ser possível a progressividade

de alíquotas do IPTU com base no número de

imóveis do contribuinte. Leva-se em conta a

tributação mais gravosa para quem tem maior

capacidade contributiva. E, como não há previsão

constitucional, há a impossibilidade dessa aplicação

progressiva sobre o imposto. Neste sentido, é o

enunciado da súmula 589 do STF.

Nos termos do Recurso Extraordinário nº 153.771-
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0/MG, o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, foi

reconhecido que a natureza do IPTU é real.

Ainda nos termos do V. acordão, não é admitida a

progressividade fiscal do IPTU, quer com base

exclusivamente no seu artigo 145, § 1º, porque esse

imposto tem caráter real que é incompatível com a

progressividade decorrente da capacidade econômica

do contribuinte.

Porem existem opiniões doutrinarias divergentes,

conforme Roque Antônio Carraza afirma que a EC

29/00 não alterou as hipóteses de incidência do IPTU,

apenas explicitou, e assim não há que se falar em

ofensa à cláusula Pétrea.

Desta forma concluímos de forma favorável ao

posicionamento do Supremo Tribunal Federal, de que

não há a possibilidade da progressão do Imposto

sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, ou seja,

não é pelo simples fato do contribuinte possuir um

maior numero de imóveis, que sua tributação por eles

sejam majoradas agindo sob a (presunção) de que ele

assim seria uma pessoa que possui maior capacidade

contributiva. Sendo assim, não importa o patrimônio

global de cada contribuinte, mas o bem imóvel que

possui de forma una sobre um terreno que está

adquirindo. O valor venal desse bem é que irá revelar

a capacidade contributiva do adquirente.


