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RESUMO 

 

 

SANTOS, Rosimery Franciane dos, Progressividade Do IPTU: Uma analise 
especifica em torno da fiscalidade e extrafiscalidade da legislação tributaria no 
município de Maringá. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em 
Direito. Faculdade Cidade Verde – FCV, 2016. 

 

O presente trabalho tem como foco estudar a tributação do IPTU e sua 

progressividade. 

Tratamos de três principais princípios que regulam essa progressividade, sendo eles 

o principio da legalidade que somente nos permite praticar qualquer ato se assim a 

lei nos permitir, apresentamos também o principio da igualdade, pois perante a 

Constituição Federal nos garante que todos são iguais perante a lei, e por fim 

citamos o principio da capacidade contributiva, que e resumidamente o fato de que 

quem ganha mais deve pagar mais e aquele que ganha menos deve pagar menos. 

Apresentamos que o IPTU progressivo é um grande recurso que o Estado possui 

para assegurar que a função social da propriedade urbana estará sendo cumprida, 

assim como promover o melhor desenvolvimento para as cidades, e o bem estar de 

seus habitantes. 

A fiscalidade dessa progressividade é o fato do município apenas arrecadar recursos 

financeiros, e a extrafiscalidade é fazer além de uma simples arrecadação de 

recursos, tem como objetivo também fazer com que todos os proprietários de 

imóveis e terrenos urbanos cumpram sua função social, a qual é proporcionar 

benéficos para toda a sociedade, podendo ser imóveis residenciais ou comerciais 

desde que beneficiem a todos. 

O IPTU progressivo na esfera extrafiscal foi estabelecido pela Emenda 

Constitucional nº 29/2000. Os municípios somente poderão estabelecer a 

progressividade de tal imposto após ser elaborada uma lei que regule tal ato, desde 

que essa lei obedeça aos critérios estabelecidos pela lei nº 10.257 (Estatuto da 

Cidade). 

 

Palavras-chave: IPTU, Progressividade, Extrafiscalidade, Fiscalidade 
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ABSTRACT 

 

 

SANTOS, Rosimery Franciane of, progressivity From property tax: A Review 
Specifies Around The Taxation And extrafiscality tax law in Maringa From 
Municipality. Labour Law Undergraduate Course Completion. College Green 
City - FCV, 2016. 

 
This work focuses on studying the taxation of property tax and its progressiveness. 

We deal with three main principles governing this progressive, and they the principle 

of legality that only allows us to perform any act thus the law allow us to also present 

the principle of equality, as in the Federal Constitution assures us that all are equal 

before the law, and finally we mention the principle of ability to pay, which is briefly 

the fact that those who earn more should pay more and who must earn less pay less. 

Here the progressive property tax is a great resource that the state has to ensure that 

the social function of urban property is being met, as well as promoting the best 

development for the cities, and the well being of its inhabitants. 

Taxation of that progressivity is that the municipality only raise funds, and 

extrafiscality is to beyond a simple collection of resources, also aims to make all 

owners of real estate and urban land fulfill its social function, which is provide 

beneficial for the whole society, can be residential or commercial real estate since 

that benefit all. 

The progressive property tax in extrafiscality sphere was established by 

Constitutional Amendment No. 29/2000. Municipalities may only establish the 

progressiveness of such tax after being drafted a law regulating such an act, since 

this law meets the criteria established by Law No. 10,257 (the City Statute). 

 
Word-key: property tax, progressivity, extrafiscality, Taxation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como foco estudar o Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU), buscando, assim, expor o maior número de informações possíveis. 

Estudaremos primeiramente os princípios da legalidade, da igualdade e da 

capacidade contributiva. Visando expor de que maneira esses princípios são 

aplicados em face da progressividade do IPTU, sendo esse um tema muito 

polemico, pois muitos o caracteriza como sendo de natureza real, e assim colocando 

em grande debate a progressividade. 

Já no capitulo seguinte, falaremos sobre o direito a propriedade o qual nos é 

garantido pela Constituição Federal, apresentando também qual a função social 

dessa propriedade, que visa beneficiar toda a sociedade. O Imposto Predial e 

Territorial Urbano de Propriedade também será discutido no segundo capitulo da 

maneira mais coerente possível, e com a leitura do desenvolvimento desse trabalho, 

poderá ser percebido que a finalidade dessa progressividade é cumprir a função 

social da propriedade, será apresentado de uma maneira modesta e bem cuidadosa 

as características e a função do IPTU e sua progressividade diante das esferas 

fiscais e extrafiscais. 

O uso devido de suas propriedades, sendo assim este estímulo será com o 

aumento das alíquotas do IPTU, e tem por objetivo garantir a função social que é 

fazer com que as propriedades ociosas sejam edificadas e com isso gere mais 

moradias e empregos, assim como prevê a Constituição Federal, bem como a 

classificação fiscal e extrafiscal de tal imposto de acordo com o princípio da 

capacidade contributiva, que esta disposta no artigo 145,§ 1º da Constituição 

Federal de 1988, busca estabelecer o valor que cada contribuinte poderá pagar de 

ônus tributário.  

E, por fim, faremos um breve estudo das legislações que regem essa 

progressividade, sendo a Emenda Constitucional nº 29/2000, a Lei Federal nº 10.257 
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também muito conhecida como Estatuto da Cidade e no ultimo tópico será 

apresentado a Lei Municipal nº 632/2007, a qual infelizmente no momento se 

encontra suspensa, mas ainda é possível estudá-la e comentá-la. 

O direito não se trata de uma ciência exata, portanto não se busca nesse 

trabalho dar a certeza que nossa compreensão sobre o tema tratado esta certa e 

verdadeira. Estamos cientes que nosso trabalho poderá sofrer com alguma 

contradição. 
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2. PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

 

 

Os princípios figuram como base do nosso ordenamento jurídico, é ou deveria 

ser através deles, que todos os atos jurídicos deveriam pautar-se, pois eles visam 

regular as relações jurídicas de modo harmônico evitando que o espírito da lei seja 

usurpado. 

Nosso ordenamento jurídico por essência é principiológico, tanto que nossa 

Carta Magna traz em seu bojo diversos princípios. Há de se destacar, que os 

princípios têm caráter vinculante, ou seja, sua observância não é uma faculdade 

concedida ao operador do direito, mas, sim, uma obrigação. A importância dos 

princípios, em especial os constitucionais, é verificada dentro do plano de validade 

do ato jurídico, uma vez que a sua não observância pode acarretar a invalidade do 

ato prático. 

Tamanha importância dos princípios, sobretudo os constitucionais, que 

autores como Nunes (2002, p. 37) nos afirma que os princípios constitucionais são o 

ponto mais importante de todo o sistema normativo, figurando como um alicerce, 

sobre o qual se constrói o ordenamento jurídico pátrio. São os princípios 

constitucionais que dão sustentação a estrutura e coesão do edifício jurídico.  

Na busca de soluções de conflitos, pode surgir antinomia entre as normas 

jurídica, é neste momento que novamente os princípios desempenham um papel 

fundamentalmente prático, pois, direcionam os operadores do direito de, no 

exercício hermenêutico, entender o espírito da lei e aplicá-lo ao caso concreto. 

O princípio tem a extensão de importância, não sendo necessário em se falar em 

validade, sendo que, a aplicação de um princípio a um caso, será feito com aquele 

que trazer maior relevância no quadro que se verifica. Deste cenário, questiona-se, 

qual seria o melhor princípio a ser aplicado, o que não inibe a utilização de outrem 

em um dado momento sem qualquer efeito incontroverso para sua existência. 
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Nos aspectos tributários, em especial, à aplicação da progressividade do 

IPTU, alguns princípios constitucionais são imprescindíveis para análise do tema, 

devido à superficialidade presente neste trabalho, cabe destacar apenas o princípio 

da legalidade, princípio capacidade contributiva, princípio da igualdade, mesmo 

porque, a administração pública no exercício de suas funções, deve 

obrigatoriamente seguir os comandos legais, sob o risco de cometer arbitrariedade.  

 

 

 

2.1 A LEGALIDADE TRIBUTÁRIA 

 

 

O principio da legalidade esta previsto na Constituição Federal de 1988, e tem 

por finalidade não permitir que nenhum tributo seja instituído e nem aumentado 

senão através de uma lei. 

No art. 5º, ll da Constituição Federal de 1988 está disposto que “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

Já no art. 150, l, da Constituição Federal, onde se trata do principio da 

legalidade tributaria, sendo que é basicamente o que se trata o no art. 5º, ll da 

Constituição Federal, mas voltado para a esfera tributária, onde garante que nenhum 

tributo poderá ser majorado se não estiver expresso em lei. (MACHADO, 2010, pag. 

37). 

 
 

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

 
 

Nesse caso onde o texto menciona a lei, deve-se entendê-la em sentido 

estrito, que é aquela aprovada pelo legislativo e sancionada pelo executivo, e não a 

lei em sentido amplo, onde trata-se de qualquer tipo de norma jurídica imposta pelo 

estado. Portanto, faz-se necessária a edição da lei, para criar ou majorar qualquer 

tributo. 
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Segundo Hugo de Brito Machado a lei é uma forma legitima de o povo 

manifestar as suas vontades, por meio de seus representantes parlamentares, o 

termo instituído por lei tem como significado, tributo consentido. Ele ainda afirma que 

para as necessidades coletivas serem garantidas, o povo permite que o Estado 

apodere-se de seu patrimônio para que, assim, o Estado cumpra com suas 

obrigações (MACHADO, 2010, pag. 38). 

 
 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto 
nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;” 
 
 

No direito tributário o principio da legalidade significa que nenhum tributo 

poderá ser instituído e nem aumentado sem que haja a lei autorizando tal ação.O 

tributo criado por lei somente por lei poderá ser alterado. 

 
 

 

2.2 A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

 

Assim como o principio da legalidade, a capacidade contributiva não se trata 

apenas dos impostos, mas sim dos tributos em geral. 

Para Leandro (PAULSEN, 2014), define o principio contributiva como: 

 

 

A capacidade contributiva não constitui, apenas, um critério de justiça 
fiscal capaz de fundamentar tratamento tributário diferenciado de 
modo que seja considerado como promotor e não como violador da 
isonomia. Configura verdadeiro princípio a orientar toda a tributação, 
inspirando o legislador e orientando os aplicadores das normas 
tributárias. 
 
 

O principio em questão é assegurado pela Carta Suprema em seu art. 145, 

§1º, onde diz que: 

 
 
Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 



 
16 

 

 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte. 
 
 

O princípio da capacidade contributiva é positivada em artigos que diz 

respeito a apenas impostos, sempre que possíveis ser graduados e pessoais a 

capacidade econômica tributaria,trata-se de um principio básico de tributação 

aplicável a todas as espécies tributárias (PAULSEN, 2014) 

Portanto, entende-se que este princípio busca a igualdade de uma tributação 

justa, procurando colocar limites na capacidade contributiva para que o contribuinte 

possa pagar os seus tributos sem comprometer o seu sustento e de sua família. 

Tal princípio tem como função justificar a isenção de algumas taxas. O 

legislador tem bastante liberdade para determinar quando é e quando não é possível 

impor o cumprimento do principio da capacidade contributiva, pois tal compreensão 

anula inteiramente a sua supremacia (MACHADO, 2010, pag. 45) 

Seja qual for o ente tributário tem o direito de aplicar o tal principio, mas o 

tributo deve ser de sua competência, a Constituição Federal expõe a competência 

para cada tributo. 

 
 
O princípio da capacidade contributiva também se projeta nas 
situações extremas, de pobreza ou de muita riqueza. Impõe, de um 
lado, que nada seja exigido de quem só tem recursos para sua 
própria subsistência e, de outro lado, que a elevada capacidade 
econômica do contribuinte não sirva de pretexto para tributação em 
patamares confiscatórios que, abandonando a ideia de contribuição 
para as despesas públicas, imponha desestímulo à geração de 
riquezas e tenha efeito oblíquo de expropriação. (PAULSEN, 2014) 

 

 

 

2.3  A IGUALDADE 

 

 

O princípio da igualdade esta estabelecido no artigo 150, II, da Constituição 

Federal de 1988: 
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Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de 
ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos 
ou direitos. 

 
 
De modo geral, o princípio da igualdade, consiste em tratar igualmente os 

iguais, e desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam, como uma 

maneira de que todos possam ser compreendidos de maneira global pela lei, 

impedindo ações personalistas, pelo uso do poder econômico ou político (SABBAG, 

2015, p.133). 

Significa dizer que o Estado deverá tratar os contribuintes que se encontrarem 

na mesma situação de forma igual. 

O principio da igualdade, de uma maneira bem ampla, é o principio pelo qual 

todos são iguais perante a lei. No ramo do direito tributário, o mesmo garante que 

todos sejam tratados de forma igual pela entidade tributante. 

Importante salientar que o imposto progressivo não fere o princípio da 

igualdade, uma vez que aquele que tem uma maior capacidade contributiva deve 

pagar um valor maior referente ao imposto. 

Nesse sentido, ocorrerão certas situações onde o Estado, a fim de atender de 

forma rigorosa o princípio da igualdade, terá que tratar alguns contribuintes de forma 

diferente. 

Portanto, de acordo com Machado (2010, p.43) todo aquele que possuir 

melhores condições financeiras deve pagar o imposto com um valor maior, pois 

apenas dessa forma ocorrerá a igualdade entre os contribuintes. Assim, podemos 

observar como é aplicado o principio da igualdade no imposto progressivo. 

Concluir o princípio da igualdade não é uma tarefa fácil, até mesmo ilustres 

autores encontram muitas dificuldades para dissertar sobre tal principio, 

simplesmente porque os valores não têm condições de serem objetivados. 

Como visto, a Constituição Federal proíbe que todos os entes federativos 

criem tratamentos desiguais entre os contribuintes que se encontrem nas mesmas 

situações independente de sua profissão ou seu status. 

Assim, o principio da isonomia tributaria vem no sentido de dizer que 

contribuintes que estejam na mesma situação de fato devam arcar com os mesmo 

ônus e ter as mesmas garantias, todavia o referido princípio não impede que quando 
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houver contribuintes em situações diferentes sejam tratadas de forma diferenciada 

pela legislação tributária logo no caso de contribuinte que declarou sua renda ter 

rendimentos diferentes de outro contribuinte que também declarou estes poderão ter 

alíquotas diferentes de cobranças (FACHIN, 2012, p.277 e 278). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19 

 

 

 
 
 
 

3. O DIREITO A PROPRIEDADE 
 
 
 
A propriedade tem uma imensa importância na vida de todos nós que vivemos 

em sociedade, pois o nosso maior interesse é possuir bens e formar um patrimônio. 

O direito a propriedade consiste nas faculdades atribuídas ao titular do direito 

de propriedade em usar, fruir, dispor, bem como de reaver o bem do poder de quem 

quer que seja que injustamente possua ou detenha. (GONÇALVES, 2015, p.228) 

 
 
Artigo 1228 – O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor 
da coisa, e o direito de reavê-la de quem quer que 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, equilíbrio ecológico e o patrimônio 
histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. 
 2º - São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer 
comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de 
prejudicar outrem. 
 
 

O direito de usar (jus utendi) consiste na prerrogativa que faculta ao seu titular 

de beneficiar-se do bem sem que haja percepção de vantagem econômica direta, 

extrair os benefícios da coisa, como por exemplo, morar no bem. 

A faculdade de fruir (jus fruendi) se caracteriza pelo uso qualificado pela 

percepção de vantagem econômica, como por exemplo, o aluguel do bem (coisa). 

O direito de dispor (jus disponendi) consiste na faculdade de consumir o bem, 

de dispor do mesmo, de abdicar da essência do bem, gratuita ou onerosamente, até 

mesmo podendo destruir o bem, caso tal ato não seja defeso por lei. 

O direito de reaver (rei vincatio), por sua vez, representa a possibilidade de 

promover ação petitória, reivindicatória, dito de outro modo, a possibilidade de 

promover a busca do bem cujo direito se funda em algum dos direitos reais 

(GONÇALVES, 2015, p.230 e 231). 

A propriedade tem por objeto qualquer coisa móvel ou imóvel desde que a 

coisa seja corpórea. A propriedade de coisas incorpóreas somente é admitida 
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através do direito autoral e o fundo de comercio. Tendo como exemplo que uma das 

pessoas mais ricas da atualidade (Bill Gates) possui uma grande propriedade 

incorpórea que esta totalmente protegida pelo direito do autor (os softwares). 

O proprietário para manter a garantia sobre sua propriedade deve cumprir a 

função social. É imposto ao Estado o dever de respeitar aos direitos dos 

proprietários e atribui a eles o dever de cumprir com a função social da propriedade.  

No Código Civil, está disposto que perde-se a propriedade voluntariamente 

por alienação, abandono e renúncia. 

 
 
Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a 
propriedade: 
I - por alienação; 
II - pela renúncia; 
III - por abandono; 
Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da 
propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título 
transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis. 
 
 

E para perder a propriedade involuntariamente, pelo perecimento e pela 

desapropriação. 

 

 

IV - por perecimento da coisa; 
V - por desapropriação. 
 
 

A Constituição Federal, garante por diversas vezes o direito da propriedade, e 

como vimos no artigo disposto acima, assegura a possibilidade de desapropriação 

caso haja necessidade, por utilização publica ou,também ,por algum interesse 

social, mas o proprietário terá o direito a uma indenização justa e previa em dinheiro 

caso seja obrigado a desapropriar o imóvel. 
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3.1 A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 

 

Na sociedade brasileira que é pluralística e democrática, o ordenamento 

jurídico deve ter como foco principal o efeito social de sua aplicação. 

Nesse sentido, a função social da propriedade é assegurada pela 

Constituição Federal de 1988, onde dispõe em seu art.5º, XXII, a garantia do direito 

a propriedade e o inciso XXIII, onde afirma que a propriedade atenderá a função 

social. Senão vejamos: 

 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XXII - é garantido o direito de propriedade; 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
 
 

Os dois incisos acima citados têm como garantia o direito à propriedade, e 

incluem em sua matéria um objetivo que vai além de atingir apenas o proprietário, 

mas, também, o dever de aplicar uma função. 

 A propriedade, por ser um direito fundamental, tem o dever de promover a 

função social, portanto, entende-se que a função social da propriedade é fazer com 

que terrenos ou edificações sejam utilizados para promover a moradia ou para fins 

comerciais, ou seja, promover benefícios para toda a sociedade. 

A Constituição Federal de 1988 também se refere à ordem econômica, cita a 

propriedade privada e também a função social da propriedade (JELINEK, 2006, 

p.19), conforme segue: 

 

 

Art. 170 – A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios:  
II – a propriedade privada; 
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O aniquilamento da propriedade privada causada pela limitação administrativa 

provoca restrição no direito de construção, que nasce ao proprietário o direito a 

indenização. Dessa forma, a edificação é relativa, devida ao condicionamento da 

função social e caso haja conhecimento das restrições da limitação administrativa no 

momento da aquisição do terreno, faz com que o proprietário não tendo direito a 

indenização do Poder Público. 

A função social da propriedade tem por objetivo garantir a todos uma 

existência digna conforme estipulado na justiça social. 

 
 
III – função social da propriedade; 
 
 

O princípio da função social precisa ser utilizado de forma cuidadosa, 

equilibrada, evoluída e moderna. O cumprimento da Constituição Federal e da 

legislação infraconstitucional vem para esclarecer e colocar responsabilidades ao 

uso da propriedade pelo proprietário, visando à garantia de seus direitos, e 

colocando deveres e obrigações de forma justa e legal. 

Estão inseridos na Constituição Federal quais os instrumentos da política 

urbana, expondo que os limites da propriedade varia de acordo com a política 

adotada por cada cidade, devendo estar de acordo com o Plano Diretor da cidade, 

como explica o art. 182, §2º, da CF/88 (FALLER, s/d). 

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

O constituinte definiu que o proprietário só cumpre a função social da 

propriedade urbana quando atende as exigências fundamentais de ordenação da 

cidade, os quais deverão constar no Plano Diretor do município. 

O Plano Diretor, o qual o art. 182 se refere, é obrigatório para cidades com 

mais de 20 mil habitantes e deve ser aprovado pela Câmara Municipal de cada 

município. 
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As normas que nos garantem os direitos fundamentais devem ser aplicadas 

de forma imediata, eis que a Constituição Federal de 1988 nos trás como garantia o 

direito de propriedade, desde que cumpra sua função social (TAKOI, s/d). 

Portanto, pode-se observar que a propriedade tem uma função tipicamente 

social, como exposto, proporcionar edificações sendo elas comerciais ou 

residenciais, ou seja, a função social da propriedade é garantir o bem estar de toda 

a sociedade. 

 

 

 

3.2  O IPTU- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E A SUA 

PROGRESSIVIDADE. 

 

 

O IPTU é um tributo de competência exclusiva dos Municípios e do Distrito 

Federal, assim, como nos informa os seguintes artigos, art. 156, I, c/c. art. 147 da 

CF/88 e o art.32 do CTN. Em apenas alguns casos isolados a União tem o direito de 

receber esse tributo, isso apenas quando o imóvel estiver situado em território 

Federal não dividido por municípios art. 147 da CF/88, conforme verifica-se: 

 

 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
I - propriedade predial e territorial urbana; 
 
Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos 
estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios, 
cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem 
os impostos municipais. 
 
 

É importante destacar que o IPTU é um imposto que além da propriedade 

(imóveis edificados) inclui, também, terrenos de modo geral (imóveis não edificados). 

E, diante disso, a lei garante que o município pode estabelecer alíquotas diferentes 

para imóveis edificados e os não edificados. Pode também determinar alíquotas 

variadas para imóveis não edificados, levando em consideração a localização 

(MACHADO, 2010, p.410). 
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Num primeiro momento o IPTU é puramente fiscal, ou seja, sua função 

principal é obter recursos financeiros para o município. Mas nos dias de hoje, a 

maioria dos impostos também possui uma característica extrafiscal.  

No caso do IPTU, a extrafiscalidade tem como função estimular os 

proprietários a construir edificações em terrenos não edificados, pois a não 

edificação atrapalha de maneira geral o crescimento das cidades. É por esse motivo 

que algumas cidades adotam a progressividade desse tal imposto, tendo como 

objetivo aumentar as alíquotas a serem pagas e, assim, estimular o proprietário 

promover a função social da propriedade (MACHADO, 2010, p.411). 

Desta maneira, caso o IPTU não cumpra com a sua função social, o Município 

poderá aplicar a progressividade do tal imposto, mediante o aumento da alíquota por 

cinco anos consecutivos, caracterizando, logo, a extrafiscalidade do tributo. 

A incidência do IPTU leva em consideração a localização do imóvel, que deve 

ser estipulado os limites em lei de cada Município, ou seja, o Município tem o dever 

de estipular ate onde se considera a zona urbana da cidade. Todavia, para que 

possa estipular esses limites, deverá se basear no art. 32 do CTN combinado com o 

art. 146, l e lll da Constituição Federal, pois existem requisitos a serem considerados 

para a caracterização de zona urbana, sendo eles: 

 
 

1- meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
 2 - abastecimento de água; 
 3 - sistema de esgotos sanitários; 
 4- rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 
distribuição domiciliar; 
 5- escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 
(três) quilômetros do imóvel considerado. 
 
 

O art. 32 do CTN, em seu § 1º, estipula que no mínimo dois desses requisitos 

são indispensáveis para a caracterização de zona urbana. 

O Município poderá cobrar a desapropriação do imóvel, se o proprietário não 

cumprir com o pagamento das parcelas o IPTU com a progressão, ou não esteja 

utilizando o tal imóvel e nem tenha feito nenhuma edificação. 

Hugo de Brito Machado entende que um imposto progressivo é aquele 

imposto que cresce de acordo com o aumento da matéria tributada. A progressão 

poderá ser simples ou graduada. 
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A progressão simples é quando a alíquota se aplica apenas na matéria 

tributável, já a progressão graduada se aplica sobre a alíquota maior somente na 

parcela do valor estipulado tendo um limite superior e um limite inferior, dessa forma 

se aplicara quantas alíquotas sejam as parcelas de valor e após isso devera somar 

os resultados parciais para só então obter o imposto total a ser pago (MACHADO, 

2010, p.318) 

De acordo com o autor citado acima, a progressividade esta de acordo com a 

Constituição Federal de 1988 onde está exposta apenas à progressão graduada. A 

progressividade simples não é atribuída na constituição federal, pois fere o principio 

da capacidade contributiva. 

A progressividade pode ser definida como uma maneira de tentar cobrar de 

forma mais intensa quem possui uma maior condição financeira tributável (SABBAG, 

2004, p.254). Ainda, para esse mesmo autor a progressividade do IPTU somente 

poderá ocorrer se amparar a função social da propriedade, citando como exemplo, 

“imóvel que cumpre a função social paga menos. Por outro lado, imóvel que não 

cumpre a função social paga mais”. 

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 182, §4º, ll, estabelece que os 

municípios têm, de forma facultativa, impor o imposto progressivo, desde que isso 

seja especificada por lei inserida no Plano Diretor do Município. Vale ressaltar que o 

imposto progressivo no tempo é uma modalidade e esse imposto progressivo em 

razão do valor da sua base de calculo é outra modalidade (MACHADO, 2010, 

p.410). 

Para os municípios fixarem os valores das alíquotas, não se faz necessário 

que a CF/88 e nem o CTN estabeleçam qualquer tipo de limitação. Mas, diante da 

Súmula nº 589 do STF foi instituído que o IPTU não poderá ser progressivo em 

função do numero de imóveis que o contribuinte possui, o qual essa decisão causa 

muitas discussões em face de sua constitucionalidade (MACHADO, 2010, p.413). 

Diante de todo o exposto, entendemos que existem três modalidades de 

IPTU progressivo, em nosso sistema tributário: 

1) A do art. 182, §4º, inciso II, que é a progressividade no tempo: 

 
 

§ 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 
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utilizado, que promova seu adequado aproveitamento,sob pena, 
sucessivamente, de: 
 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
progressivo no tempo; 

 
 
2) A do art.156 § 1º, inciso 2º, que é a progressividade instituída em razão 

da localização e do uso do imóvel;  

 
 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 
182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá: 
II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do 
imóvel.  

 
 
3) A progressividade do art. 156, § 1º, inciso I, que autoriza a 

progressividade em razão do valor.  

 
 
I – ser progressivo em razão do valor do imóvel;  

 

 
Compreendemos que essas três modalidades de IPTU progressivo, são 

estipuladas para que o proprietário urbano se obrigue a cumprir a função social da 

propriedade. As modalidades exposta acima são majoritariamente extrafiscais. 

Somente foi aceito essas modalidades após a emenda constitucional nº 

29/2000, porque antes dessa emenda era aceito apenas a progressividade no 

tempo, também citada acima. 

O STF tem como entendimento que a alíquota progressiva do IPTU é 

inconstitucional, pois se trata de um imposto de caráter real e por esse motivo não 

se aplica o principio da capacidade contributiva (MACHADO, 2010, p.414). 

O imposto estudado tem como fato gerador não só a propriedade, mas 

também o domínio útil e a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, 

assim como está estabelecido no art. 32, do CTN (MACHADO, 2010, p. 411). 

O fato gerador pode ser entendido como espacial, que é o território urbano do 

município; e como temporal, que é o momento da apuração, ou seja, anual. 

(SABBAG, 2015, p.1084). 
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O IPTU tem como base de calculo o valor venal do imóvel, ou seja, o valor de 

venda do imóvel, e o valor dos bens móveis não são apurados no calculo do valor 

venal, assim como dispõe o parágrafo único do artigo 33 do CTN. 

 

 

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

 Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se 
considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente 
ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, 
aformoseamento ou comodidade. 

Portanto, muito embora o contribuinte apresente um valor menor, deverá ser 

considerado o valor real do imóvel. 

 
 
 

3.3 A PROGRESSIVIDADE FISCAL E EXTRAFISCAL 

 

 

A Progressividade Fiscal do IPTU é a mera arrecadação de recursos 

financeiros para o Estado e esta estabelecida no art. 145, § 1º da Constituição 

Federal, isto é, consiste em que o proprietário com mais condições financeiras 

pague um valor maior de tributo. (MACHADO, 2010, p.74). 

A progressividade fiscal do IPTU é fundada a partir do valor venal do imóvel, 

ou seja, o imposto será cobrado de acordo com o valor real de mercado do imóvel, 

nesse sentido, ainda que o contribuinte declare um valor diferente do valor real 

caberá ao magistrado avaliar e arbitrar o quanto correto. 

Os municípios têm total liberdade para instituir o IPTU apenas na esfera fiscal, 

não aplicando nenhuma modalidade extrafiscal, ou seja, na esfera fiscal o valor do 

imposto não pode ser aplicado levando em consideração o luxo, valor, tamanho e 

localização, pois esses motivos já fazem parte do valor real, de mercado, do imóvel. 

Diante da esfera fiscal, o objetivo é apenas arrecadar dinheiro para o ente tributante 

(MACHADO, 2010, p.74). 

A progressividade extrafiscal pode ser fundamentada como poder de policia, 

que se encontra conceituado no art. 78 do CTN, que é o simples exercício pertinente 

ao poder publico que tem por objetivo, o interesse social, dando direitos ao poder 
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publico para ter um determinado controle na propriedade e na liberdade dos 

indivíduos (HARADA, 2011, p.450). 

Caracteriza a extrafiscalidade quando o imposto atribuir um caráter 

meramente regulatório. Segundo Kiyoshi, a progressividade extrafiscal pode ser 

genérica ou especifica, a extrafiscalidade genérica é aquela prevista no art. 156, §1º 

da CF/88 e a extrafiscalidade especifica está situado no art.182, §4º, ll, e ambas tem 

objetivo ordinatório. A finalidade da progressividade extrafiscal não é a arrecadação 

de recursos (HARADA, 2011, p.451). 

A Progressividade Extrafiscal do IPTU tem por objetivo interferir no domínio 

econômico, visando fazer ser cumprida a função social da propriedade, ou seja, a 

extrafiscalidade é utilizada para majorar ou reduzir as alíquotas com o fim de 

alcançar um determinado fim. A extrafiscalidade é utilizada na luta contra as 

desigualdades sociais e a favor do desenvolvimento econômico. (MACHADO, 2010, 

p.74). 

Para que haja a extrafiscalidade do IPTU progressivo, é necessário que exista 

o Plano Diretor do Município, esse plano diretor é imposto para cidades com mais de 

20.000 mil habitantes, assim como dispõe o art.182, §§ 1º e 2º da CF/88(HARADA, 

2011, p.451). 

Antes da Constituição Federal de 1988, a atividade da extrafiscalidade do 

IPTU era muito ampla, sendo que após a CF/88 essa atividade ficou bem restrita. 

A progressividade extrafiscal citada no art. 182 § 4º, tem como função 

constranger os proprietários de solo urbano não utilizado com a finalidade de fazer 

com que o proprietário se conscientize e faça desse solo a função social da 

propriedade, mas para que seja legal a aplicação desse tipo de progressividade é 

exigido pela Constituição Federal que a área do solo desocupado esteja incluída no 

plano diretor do município; e dever ser cumpridas as exigências estipuladas pela lei 

federal (BALEEIRO, 2000, p. 255). 

Tendo como base tudo o que foi exposto acima, entendemos que a 

progressividade fiscal do IPTU é a simples arrecadação de recursos financeiros para 

o município, e a progressividade extrafiscal do IPTU é uma maneira de estimular o 

proprietário a cumprir a função social do terreno, ou seja, conscientizar o proprietário 

a construir seja edificações residenciais, comercias, etc., desde que traga benefícios 

para a sociedade. 

 



 
29 

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO EM RELAÇÃO À 

PROGRESSIVIDADE DO IPTU 

 

 

Nesse capítulo iremos fazer uma modesta análise diante das legislações que 

regem a progressividade do IPTU. Trataremos então da Emenda Constitucional nº 

29 de 2000, onde houve a modificação do texto constitucional referente ao art. 156 

da CF/88, falaremos, também, sobre a lei federal nº 10.257/2001 – Estatuto da 

Cidade, a qual regulamenta os arts. 182 e 183 da CF/88, que em seu art. 7º refere-

se sobre o IPTU progressivo. Por fim, analisaremos a lei municipal e o plano diretor 

do município de Maringá. 

 

 

 

4.1 A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000 

 

 

Como foi dito acima, a Emenda Constitucional nº 29 de 2000 foi criada para 

alterar a redação do Art.156, § 1º da CF/88, por isso vamos analisar a 

progressividade do IPTU diante desta EC. 

Antes da edição da referida Emenda, o Art. 156, §1º da CF/88trazia a 

seguinte redação: 

 
 
§ 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.” 
 
 

Logo, a progressividade do IPTU era simplesmente extrafiscal, sendo assim, 

não se aplicava o Princípio da Capacidade Contributiva atualmente conhecida 

(SABBAG, 2004, p.255). 
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Após a redação da referida Emenda Constitucional supra, o texto passou a ter 

a seguinte redação: 

 

 

§ 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.” 
 
 

Observa-se, então que após o advento desta Emenda, criou-se a 

progressividade não só extrafiscal,que passou a ser alternada levando em 

consideração o valor do imóvel, da localização e do uso, surgindo à progressividade 

fiscal do IPTU (SABBAG, 2004, p.255). 

Havia muitas discussões acerca da progressividade do IPTU na esfera fiscal e 

extrafiscal antes de ocorrer essa alteração por meio da EC nº 29/2000. Segundo 

doutrinadores, o entendimento que prevalecia era que a progressividade só poderia 

ocorrer de forma graduada e que, além de cumprir com a função social, deveria 

também, obedecer ao principio da capacidade contributiva.  

Porém, diante do STF, o entendimento predominante foi que só seria admitido 

à progressividade extrafiscal, sendo que para àquele que afrontasse essa limitação 

estabelecida, haveria uma pena estabelecida utilizando como base o art. 182, § 4º, 

ll, c/c o art. 145, §1º, ambos da Constituição Federal de 1988 (ROSSI, 2010). 

Ao analisar a referida EC, podemos observar que a mesma trouxe consigo 

duas novidades, sendo elas: a possibilidade de haver alíquotas progressivas do 

IPTU em razão do valor do imóvel; e, também através dessa EC, surgiu a 

possibilidade de adotar alíquotas diferentes, considerando a localização e uso do 

imóvel. Essa segunda possibilidade tem uma relação de desenvolvimento urbano 

devendo ser executada pelo Poder Público Municipal, isto é, não se refere à 

progressividade do imposto, e sim sobre a fixação de alíquotas diferentes para 

ordenar da melhor forma possível as áreas urbanas, sendo que isso é aceitável 

(ROSSI, 2010). 

A referida emenda constitucional é muito polêmica, pois foi criada para 

estabelecer alíquotas progressivas no IPTU, mas de acordo com a Súmula 668 do 

Supremo tribunal Federal, essa progressividade é inconstitucional. 
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 Todavia a tal Súmula também diz que se a progressividade ocorrer para 

assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, não será 

considerado inconstitucional, no entanto, essa esfera de constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade não é o foco principal do nosso trabalho. 

 

 

 
4.2 A LEI FEDERAL 10.257/2001(O ESTATUTO DA CIDADE) 

 

 

O Estatuto da Cidade tem por objetivo garantir o planejamento participativo e 

a função social da propriedade, pois, como visto caminha no sentido que rege a 

Constituição Federal de 1988. 

Levando em consideração que o IPTU é um imposto que tem o acréscimo de 

seu valor todos os anos e que se o proprietário não faz um bom uso do seu imóvel, 

trás muitos prejuízos para toda a população, razão pela qual esse proprietário 

poderá ser punido com um valor maior desse tributo.  

No que tange a essa punição, somente se aplicará para proprietários que não 

atenderem a notificação para edificação, utilização compulsória ou parcelamento. 

Diante do Estatuto da Cidade a aplicação do IPTU será mediante a majoração da 

alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos, e 15% do valor venal do imóvel 

como limite máximo (OLIVEIRA, 2001, p.27). 

Ainda, para que o município tenha legitimidade para aplicar o IPTU 

progressivo, não é suficiente à norma estabelecida pelo texto constitucional. Esse 

Estatuto foi criado também para regular as sanções sucessivas ao proprietário, 

desde que o imóvel não cumpra sua função social (BARBOSA, 2006, p.134). 

O Estatuto da Cidade foi criado para determinar normas de ordem pública e 

de interesses sociais, com o fim de regular o uso da propriedade urbana para o bem 

de toda a população, do bem estar de todos os cidadãos e da segurança, não 

podendo se esquecer do equilíbrio ambiental. 
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4.3 A LEI COMPLEMENTAR Nº 632/2006 (LEI MUNICIPAL) 

 

 

O Plano Diretor foi instituído pela lei nº 10.257/2001, e tornou-se obrigatório 

para todos os municípios com mais de 20.000 mil habitantes, assim, como vimos 

anteriormente, deverá ser criada uma lei com o intuito de planejar de forma eficiente 

o município, conforme verifica-se: 

 
 

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 

I – com mais de vinte mil habitantes; 

 
 
É o Estatuto da Cidade que define o plano diretor como o mecanismo básico 

para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana 

do município. Os cidadãos têm o direito de participar do plano diretor da cidade, pois 

é através da população que o plano diretor poderá corresponder a realidade e a 

expectativa quanto ao futuro da cidade. 

Podemos afirmar que o Plano Diretor tem a mesma importância em um 

município que a Lei Orgânica, e é através do Plano Diretor que o município chegará 

ao seu destino e atenderá os devidos princípios constitucionais (BARBOSA e 

QUINTEIRO, 2007, p.42). 

Enfatiza-se que no presente trabalho apresentaremos o Plano Diretor da 

cidade de Maringá, que trata do planejamento da cidade e trata também da função 

social da propriedade em uma esfera municipal.  

O plano diretor da cidade de Maringá tem como um de seus objetivos a 

promoção de uma sociedade mais justa e eficiente, visando sempre garantir que 

seja proporcionada a função social da propriedade. 
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Da Função Social da Propriedade 
Art. 7.º A função social da propriedade será cumprida quando o 
exercício dos direitos a ela inerentes se submeterem aos interesses 
coletivos.  
Art. 8.º A propriedade urbana cumprirá sua função social quando 
simultaneamente atender:  
I - às determinações constantes no Plano Diretor e demais 
legislações correlatas; 
II - aos objetivos e estratégias de desenvolvimento definidos no 
Plano Diretor; 
III - à preservação, ao controle e à recuperação do meio ambiente e 
do patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico;  
IV - aos parâmetros urbanísticos definidos pelo ordenamento 
territorial determinado neste Plano e na Lei Municipal de Uso e 
Ocupação do Solo, garantindo que a intensidade de uso seja 
adequada à disponibilidade da infra-estrutura urbana, de 
equipamentos e serviços públicos.  
Art. 9.º Em caso de descumprimento dos parâmetros urbanísticos 
descritos pela legislação vigente, deverão ser utilizados os 
instrumentos referentes à não-utilização, não-edificação, 
subutilização ou utilização inadequada constantes do TÍTULO IV 
desta Lei. 
 § 1.º Entende-se por subutilização o aproveitamento do solo inferior 
ao coeficiente mínimo definido na Lei Municipal de Uso e Ocupação 
do Solo.  
§ 2.º Entende-se por utilização inadequada aquela não prevista nas 
descrições do TÍTULO III e IV desta Lei, na Lei Municipal de Uso e 
Ocupação do Solo e legislações correlatas. 
 § 3.º O exercício do direito de construir fica vinculado à autorização 
do Poder Executivo, segundo os critérios estabelecidos na legislação 
pertinente. 
 
 

De acordo com a lei em questão, o plano diretor da função objetiva-se 

principalmente a assegurar o bem estar social do coletivo, e não do privado, além de 

ter a frente o crescimento econômico e social observando a preservação do meio 

ambiente, pensando nas presentes e futuras gerações.  

Ainda, já no que diz respeito à lei nº 632/2006 que no momento esta 

suspensa pela lei nº 1007/2014 pelo período de 3 (três) anos e passou a vigorar no 

dia 1º de janeiro de 2015 sob a aplicação do IPTU progressivo no tempo, desde que 

os imóveis se enquadrem nos artigos 112, 113 e 114 da lei complementar nº 

632/2006. 

 Os imóveis que se enquadram nos artigos acima citados são os imóveis 

“não-edificado, subutilizado, utilizado inadequadamente ou não-utilizado, que 

promova seu adequado aproveitamento, sob pena de parcelamento, edificação ou 
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utilização compulsória”, também se enquadra os são os imóveis citados no artigo 

113 da lei 632/2006. 

 

 

Art. 113. Estão sujeitos a aplicação dos instrumentos citados no 
artigo anterior: 
I - o imóvel urbano com área igual ou superior a 2.000m2 (dois mil 
metros quadrados), com coeficiente de aproveitamento igual a zero; 
II - o conjunto de imóveis urbanos, contíguos ou não, de um único 
proprietário registrado, com coeficiente de aproveitamento igual a 
zero, cujo somatório das áreas registradas seja superior a 3.000m2 
(três mil metros quadrados); 
III - o imóvel urbano com área igual ou superior a 2.000m2 (dois mil 
metros quadrados) cujo coeficiente de aproveitamento não atinja o 
mínimo definido para a Macrozona onde se situa, conforme previsão 
do artigo 99 desta Lei; 
IV - o conjunto de imóveis urbanos, contíguos ou não, de um único 
proprietário registrado, cujosomatório das áreas registradas seja 
superior a 3.000m2 (três mil metros quadrados) e cujo coeficiente de 
aproveitamento de cada imóvel não atinja o mínimo definido para a 
Macrozonaonde este se situa, conforme previsão do artigo 99 desta 
Lei; 
V - a edificação desocupada ha mais de 2 (dois) anos, 
independentemente da área construída. (grifo nosso). 

 

 

E, por fim, os imóveis situados no artigo 114 da mesma lei complementar. 

 

 

Art. 114. O parcelamento, a edificação e a utilização compulsória 
serão aplicados nas seguintes Macrozonas: 
I - Macrozona Urbana de Consolidação; 
II - Macrozona Urbana de Qualificação; 
III - Macrozona Urbana de Ocupação Imediata; 

    IV - Macrozona Urbana Industrial, restrita a Área Industrial 1; 
V - Setores Especiais, quando for o caso. (AC) 
§ 1.º Fica facultado aos proprietários dos imóveis de que trata este 
artigo propor ao Poder Executivo o estabelecimento de Consorcio 
Imobiliário, conforme disposições do artigo 46 Lei Federal n. 
10.257/2001 - Estatuto da Cidade. 
§ 2.º Ficam excluídos da obrigação estabelecida no caput deste 
artigo, apos comprovação técnica pelo órgão municipal competente e 
aprovação pelo Conselho Municipal de Planejamento e Gestão 
Territorial, os imóveis: 
I - utilizados para a instalação das seguintes atividades econômicas: 
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a) estações aduaneiras; 
b) terminais de logística; 
c) transportadoras; 
d) garagem de veículos de transporte de passageiros; 
II - exercendo função ambiental essencial; 
III - considerados de interesse socioambiental; 
IV - ocupados por clubes sociais ou de lazer ou associações de 
classe; 
V - utilizados como estacionamento na Macrozona Urbana de 
Consolidação, com área inferior a 750m2 (setecentos e cinquenta 
metros quadrados) e distancia mínima de 100m (cem metros) entre 
os imóveis destinados a este uso, medida a partir de suas divisas; 
VI - integrantes de massa falida; 
VII - com produção agrícola familiar sem o uso de agroquímicos, cujo 
proprietário resida no local e não possua outra propriedade na área 
urbana do Município. 

 

 

Os proprietários que tenham imóveis nas condições disposta acima serão 

notificados da suspensão por meio da Administração Municipal e terão o prazo de 90 

(noventa) dias para formalizar e comprovar as condições exigidas para a sua 

obtenção. Após finalizar o prazo dessa suspensão a Administração Municipal deverá 

promover medidas para efetivar a aplicação do IPTU progressivo sobre os imóveis 

acima citado. 

Depois de analisar o Plano Diretor do Município de Maringá, bem como 

verificar as condições trazidas pela Lei 1007 de 2014, sabe-se que a suspensão da 

lei 632 de 2006 acaba por ferir a função social da propriedade, haja visa que não 

deixa acontecer a progressividade extrafiscal, e, então, desestimula o proprietário a 

fazer um bom uso da propriedade, que, no caso da função social, é promover o bem 

social de todos os pertencentes no município.  

Observa-se, também, que frente à suspensão da referida lei municipal, 

aumenta e estimula a especulação imobiliária, no sentido de que com o não uso da 

função social freia o uso da propriedade para a promoção do bem estar comum, e 

segue em aumentar apenas o preço da venda do imóvel, excluindo, então, a 

possibilidade da extrafiscalidade do tributo. 
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CONCLUSÃO 

 

O foco principal desse Trabalho de Conclusão de Curso é a progressividade do 

IPTU, embasado nos princípios da legalidade, da igualdade e da capacidade 

contributiva. 

Foi possível observar que ocorrem restrições diante da propriedade quando não for 

utilizada de forma correta. Sendo assim, entendemos que a propriedade não se trata 

de um bem absoluto, porque pode ocorrer a desapropriação quando for utilizada 

irregularmente. 

A função social da propriedade é um tópico bastante argumentado e apenas tende a 

crescer, por causa da evolução dos municípios e da desigualdade ser cada vez 

maior dentro do território urbano. 

Portanto percebe-se que a função social e a propriedade, junto a ela, obteve um 

grande destaque na Constituição Federal de 1988, assim como recebeu atenção 

diante do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257 de 2001, e também, do 

Município de Maringá, por meio do Plano Diretor nº 632/2006.   

É de grande validade expor que os doutrinadores pesquisados neste amplo trabalho, 

apoiam a progressividade fiscal do IPTU, a qual é a mera arrecadação de recursos 

para a manutenção do município. Mas, o presente trabalho visou em uma forma 

mais generalista, abranger e defender a progressividade extrafiscal do citado 

imposto, pois concordamos que a majoração da alíquota do IPTU, como um 

estímulo para os proprietários fazerem-se cumprir a função social de suas 

propriedades. 

O município através do plano diretor da cidade tem o direito de promover a 

progressividade apenas na esfera fiscal, não levando em conta a esfera extrafiscal, 

o que acarreta em desestímulo naqueles proprietários que não cumprem a função 

social de suas propriedades. 

A utilização do imposto como exigência de cumprir a função social, somente é 

possível quando autorizado pela Constituição Federal, que aprovar a um ente para 

obter essa competência. 

Por fim, é de suma importância observar que esta monografia obteve a pesquisa de 

acordo com o tema, e foram utilizados os principais doutrinadores, a legislação e os 
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melhores artigos, e procurou responder todos os critérios para a aprovação no curso 

de direito dessa instituição. 
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