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ABSTRACT 

This paper intends to analyze the fiscal, distributive and extra-fiscal aspects of the Brazilian Real State 
Tax. This paper shows that the collection level of this tax in Brazil (1,21% of the GDP in 2002) is lower 
than in most of the developed countries (between 1,5% and 4,5% of theirs GDP) and that the poorest 
taxpayer loose a bigger portion of their income with this tax than the richest ones. The analysis of 16 
Brazilians cities showed that the implementation of progressive taxes improved the distributive aspect of 
the tax. The existing official information about the real states is generally outdated and the system of 
evaluations is regressive and made with poor technique. The paper also estimated that only 60% of urban 
real states in Brazil are registered. The econometric model pointed out that the variables: municipal per 
capita yield, level of urbanization, per capita spend in habitation and urbanization and localization of the 
city have a positive effect in the collection level and, on the other hand, the level of per capita government 
transfer has negative impact. 

RESUMO 

O trabalho visa analisar os aspectos fiscais, distributivos e extrafiscais do Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU no Brasil. Constatou-se que o nível de arrecadação dos impostos sobre a propriedade no 
Brasil (1,21% do PIB em 2002) é mais baixo que na maioria dos países desenvolvidos (entre 1,5% e 4,5% 
do PIB) e os contribuintes mais pobres comprometem uma parcela maior da sua renda com o pagamento 
do imposto que os mais ricos. Após análise de 16 capitais brasileiras, verificou-se que a instituição de 
alíquotas progressivas melhorou a distribuição do imposto. Estimou-se que apenas 60% dos imóveis 
urbanos estão devidamente cadastrados pelos municípios, na maioria das vezes com informações 
desatualizadas e que as avaliações imobiliárias são regressivas e realizadas com baixo nível técnico. Na 
modelagem econométrica verificou-se que as variáveis: renda per capita municipal, alíquotas legais, 
cobertura cadastral, grau de urbanização, gasto per capita em habitação e urbanismo e localização do 
município, tem efeito positivo no nível de arrecadação do IPTU e, por outro lado, o nível de 
transferências correntes per capita, tem impacto negativo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho visa analisar os vários aspectos que estão por trás do Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU. A execução de uma política de tributação imobiliária ativa e bem formulada 
leva a efeitos extras fiscais expressivos, podendo o imposto ser utilizado como eficiente 
instrumento de política urbana e habitacional para o município, bem como ser um instrumento de 
distribuição de renda e captura de “mais valia” decorrente de valorização imobiliária.  
A importância da discussão do tema está no fato da debatida “falência fiscal dos municípios 
brasileiros” e sua grande dependência, na maioria deles, das transferências constitucionais. 
Parece que grande parte dos municípios prefere se omitir em termos de impor uma política  de 
tributação imobiliária ativa, sob o prisma do alto custo político que a imposição de um imposto 
direto e de alta visibilidade gera na esfera municipal. Por isso, os incentivos para o incremento 
de uma política de tributação imobiliária ativa são escassos não obstante as várias virtudes 
apontadas pela literatura especializada.  
Os problemas fiscais da União, ao longo das décadas de 1990 e 2000 foram mais facilmente 
solucionados devido a instituição de contribuições sociais ou a elevação da alíquota das já 
existentes. Como apenas a União tem o poder de criar novas contribuições sociais ou novos 
impostos, os estados e municípios para resolveram a sua situação fiscal teriam que incrementar 
sua arrecadação própria. É bem verdade que existem as transferências constitucionais, mas o 
aumento da arrecadação tributária da União esteve baseado em contribuições sociais que não são 
compartilhadas entre estados e municípios. O IPTU é um imposto altamente visível e com 
arrecadação estável ao longo do tempo, sua arrecadação no Brasil é muito baixa, existindo amplo 
espaço para o seu incremento. A possibilidade do imposto ser progressivo diminui o peso da 
carga tributária sobre a classe média e sobre as pequenas empresas, que atualmente encontram-se 
asfixiada com a elevada carga tributária incidente sobre estes. 
A discussão sobre a progressividade do sistema tributário nacional e do próprio IPTU será 
bastante enfatizada no trabalho. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 29 que 
permitiu a instituição de alíquotas progressivas, vários municípios brasileiros fizeram uso desse 
instrumento, mas ainda não havia estudos sobre seus impactos em termos de arrecadação e 
distribuição de renda, o que o presente trabalho irá analisar. No tocante a arrecadação, entre 
outras análises, o trabalho irá comparar o nível de arrecadação de municípios que adotam 
alíquotas progressivas e os que não adotam, apesar da escassez de dados sobre as legislações 
municipais e sua estrutura de alíquotas. No tocante aos efeitos distributivos da instituição da 
progressividade, o trabalho irá comparar o gasto com o pagamento do imposto das faixas mais 
baixas de renda1 em algumas cidades onde está presente a progressividade e em outras em que 
não está, com base nos dados da POF 2002 - 2003.  
Para identificar os determinantes dos diferentes níveis de arrecadação per capita de IPTU entre 
os municípios brasileiros, o presente trabalho realizará regressão econométrica. As bases de 
dados utilizadas para cômputo das variáveis utilizadas estão em diferentes fontes, em que se 
destacam os dados do Censo Demográfico 2000, Perfis dos Municípios Brasileiros 2004, dados 
fiscais da Secretaria de Tesouro Nacional e informações contidas nos Códigos Tributários das 
cidades analisadas.  
O trabalho se divide em 3 seções além desta introdução e das conclusões finais. Na primeira 
seção têm-se uma breve resenha sobre os impostos imobiliários em outros países e as principais 
características do IPTU no Brasil. Entre os aspectos mais importantes sobre o IPTU discutidos 
nesta seção estão a análise da distribuição da carga tributária entre as faixas de renda da 
população para avaliar o seu nível de progressividade, o seu uso como instrumento de política 

                                           
1 Através dos Dados da POF 2003 
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urbana e os principais indicadores da arrecadação do imposto, como evolução e distribuição 
regional. Na seção 2 serão analisados os principais instrumentos legais e administrativos 
necessários para uma arrecadação eficiente do imposto e seu perfil no Brasil. Eles seriam: a 
atualização da planta de valores, o cadastramento dos imóveis e seu nível de cobertura no 
município e a estrutura de alíquotas existentes nas legislações municipais. Na seção 3 será 
realizada a modelagem econométrica para determinar os fatores determinantes do nível de 
arrecadação municipal do IPTU, explicitando e comentando seus principais resultados.  

1.1. Aspectos Distributivos do IPTU 
 
Infelizmente no Brasil a discussão sobre distribuição de renda está mais focalizada no gasto 
público do que na tributação. Isto é, a maior parte das políticas públicas brasileira para melhoria 
da distribuição de renda está baseada na eficiência do gasto em programas sociais que focalize na 
população pobre, de forma a melhorar as condições de vida desse grupo populacional, 
principalmente em programas de transferência de renda. Estudo recente de Barros et alli (2006), 
indica que no Brasil, de 2001 a 2006 o coeficiente de Gini se reduziu em 4%. Apesar dessa 
pequena magnitude e dos indicadores de desigualdade de renda no Brasil ainda serem bastante 
elevados, tal fato representou grande avanço social, pois indicou o surgimento de uma tendência 
de queda do indicador, antes estável. Mesmo com essa façanha, a classe social pertencente ao 
1% mais rico da população brasileira ainda detém 50% da Renda Nacional em 2005. Isso mostra 
que outras mudanças também devem ser implantadas para uma redução mais efetiva na 
desigualdade de renda. O uso de uma política tributária mais progressiva, acompanhada de um 
gasto público focalizado na população pobre pode tornar mais acentuada a redução na 
desigualdade de renda.  
O incremento da qualidade da tributação nacional, aumentando sua progressividade e 
diminuindo a evasão, poderia melhorar consideravelmente os indicadores de desigualdade de 
renda no Brasil, ao mesmo tempo em que gera receitas para aplicação em gastos sociais. A 
discussão apresentada no presente trabalho, ao analisar as várias facetas do IPTU, não busca 
sugerir a elevação do já alto nível de arrecadação tributária nacional, mas sim melhorar sua 
progressividade e abrangência sobre toda sociedade. Além disso, o IPTU tem aspectos extra 
fiscais bastante característicos dos impostos sobre propriedade e seu uso deve ser estimulado.  
No tocante a tributação sobre propriedade e concentração de renda, Gold (1979)2 ressalta que 
esse tipo de imposto é capaz de gerar um monte tributário de contribuintes ricos capazes de 
evitar a tributação sobre a renda. Isso é algo bastante expressivo no Brasil, onde a informalidade 
e os mecanismos existentes de evasão fiscal para driblar a tributação do Imposto de Renda, 
tornam o IPTU um dos poucos instrumentos de taxação desses setores. A evasão de impostos 
sobre propriedade, notadamente o IPTU, embora ocorra, é dificultada pelo fato da base de 
cálculo do imposto ser um ativo real e visível, além disso, o próprio pagamento do imposto é 
uma condição para o exercício do direito de propriedade do imóvel. 
Uma discussão importante que analisa a regressividade do sistema tributário nacional  está 
presente no trabalho de Silveira (2004) que trata sobre o peso dos tributos indiretos nos bens 
consumidos pela população mais pobre. Segundo o autor a tributação indireta repoz a 
desconcentração de renda provocada pelo gasto social, nos anos 2001 e 2002. Utilizando os 
microdados da POF 1995/1996 o autor estimou que 25% da renda do decil mais pobre da 
população é gasto com o pagamento de impostos indiretos em contraposição a cerca de 7% nos 
dois decis mais ricos. A pesquisa de Silveira se refere aos anos de 2001 e 2002 de forma que a 
desconcentração verificada pelo elevado aumento do gasto federal com transferência de renda 
em 2003 e 2004 foi maior que a concentração de renda gerada pela tributação indireta e 

                                           
2 Gold, Steven. D. 1979. Property Tax Relief. Lexington, MA: Lexington Books. 
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consequentemente houve a redução na desigualdade nesse período. A média do gasto federal em 
transferência de renda subiu em termos reais de R$ 9,2 bilhões em 2001 e 2002 para R$ 12,9 
bilhões em 2003 e 20043. Um outro exemplo de regressividade na tributação indireta nacional 
está no fato do ISS ter sua alíquota limitada pela legislação federal entre 2% a 5%. Tais alíquotas 
são bem mais baixas se comparadas com as do ICMS e por outro lado, serviços é um ítem de 
consumo importante no orçamento da população mais rica e pouco expressivo nas classes de 
renda mais baixa.  
O IPTU – tema do presente trabalho – também apresenta elevada regressividade, mesmo sendo 
um imposto direto e real. O principal motivo da sua regressividade é o fato de comumente as 
administrações municipais tenderem a avaliar os imóveis de sua jurisdição de maneira 
regressiva, isto é, os  mais valorizados possuem uma defasagem maior em relação ao seu valor 
de mercado que os imóveis de valores mais baixos. Isso torna a base de cálculo do imposto (o 
valor venal) regressiva, com as alíquotas efetivas do imposto menores quanto maior é o valor de 
mercado verdadeiro do imóvel, conforme indica a literatura especializada sobre o tema e 
debatido detalhadamente na seção 2.4.  
Para se ter uma idéia acerca do grau de regressividade do IPTU, realizou-se pesquisa na POF 
2002/2003 com a participação do gasto de IPTU médio familiar mensal de acordo com a faixa de 
renda média mensal da amostra. Das 8.787 unidades de consumo da POF que tinham computado 
gasto com pagamento de IPTU, foram excluídos 801 casos que tinham indicador de participação 
de IPTU na renda superior a 10%. A existência de indicadores tão altos poderia ser devido a 
subdeclaração da renda, estado de desemprego temporário, erro no preenchimento dos 
formulários da POF por parte do entrevistado ou qualquer outra situação atípica em que a renda 
familiar não seja proporcional ao valor do seu imóvel. Para não perturbar os resultados, decidiu-
se retirar esses indicadores da amostra. Através desses dados elaborou-se a Tabela 1 onde se tem 
a participação do pagamento do IPTU no gasto das famílias conforme faixa de renda, de acordo 
com a POF 2002-2003. 
 
Tabela 1: Participação do Pagamento do Iptu Na Renda Familiar Mensal Por Grande Região e Faixa de Renda: 

2002-2003 [Mediana, %] 

Região 0 a 2 SM 2 a 5 SM 5 a 15 SM 
15 a 30 
SM 

30 a 60 
SM 

Acima 60 SM 

Norte 2,14 2,26 1,18 2,22 1,22 0,68 
Nordeste 1,42 0,50 0,72 0,63 0,45 0,80 
Sudeste 2,37 1,52 0,95 0,69 0,61 0,54 
Sul 1,55 1,03 0,75 0,60 0,50 0,48 
Centro-Oeste 1,35 0,92 0,74 0,62 0,50 0,47 
BRASIL 1,60 1,30 0,88 0,65 0,60 0,57 

             Fonte: POF/IBGE (2002/2003), microdados 

 
Como se observa a participação do pagamento do IPTU na renda domiciliar apresenta padrão 
regressivo entre as faixas de renda. Pode-se deduzir que um dos culpados dessa elevada 
regressividade são as avaliações imobiliárias regressivas, as isenções à empresas e a evasão, 
porque se a alíquota for a mesma para todos os contribuintes e o valor da propriedade 
expressasse o nível de renda do contribuinte, então essa elevada regressividade verificada não 
seria possível. Evidentemente só estão computadas as famílias que realmente realizaram 
pagamento IPTU. As famílias que vivem em assentamentos irregulares e que geralmente não 
pagam o imposto – famílias em sua maioria inseridas na parcela mais pobre da população – não 
foram consideradas. O ideal é que elas fizessem parte da amostra possuindo gasto nulo com o 

                                           
3 Carvalho Jr (2006) 
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pagamento do imposto, mas infelizmente esses dados não estão disponíveis. A partir desse fato 
não se pode dizer que toda a faixa de renda mais pobre sofra uma tributação maior que a mais 
rica, mas apenas que, dentre as famílias que efetivamente pagam o imposto, àquelas de menor 
renda destinam uma parcela maior de seus rendimentos com esse gasto que as mais ricas.  
O uso de alíquotas progressivas de IPTU poderia em tese atenuar essa regressividade existente 
do imposto. Porém, aplicação desse instrumento era declarada inconstitucional pelo STF, até que 
foi promulgada a Emenda nº29/2000 que passou a permitir a aplicação de alíquotas progressivas 
do IPTU conforme localização, valor venal e uso do imóvel. Anteriormente a emenda, a 
discussão jurídica era grande, pois Constituição de 1988 indicava que o IPTU deveria ser 
progressivo, mas o STF entendia que essa progressividade indicada na Constituição se referia 
apenas a diferenciação de tributação entre terrenos vagos e imóveis construídos. O órgão 
considerava uma afronta ao princípio jurídico de Isonomia, alíquotas progressivas conforme 
valor venal do imóvel. A promulgação da emenda representou um verdadeiro avanço em política 
tributária e várias cidades passaram a mudar sua legislação tributária e aplicar a progressividade.  
Diante desse fato, um exercício interessante, utilizando os microdados da POF 2002-2003, seria 
analisar a participação no orçamento familiar do pagamento de IPTU em municípios que adotam 
alíquotas progressivas e ver se ele realmente é um instrumento eficiente na melhora da equidade. 
As Tabelas 3 e 4 mostram o comprometimento da renda familiar com o pagamento do IPTU em 
municípios que adotam alíquotas progressivas e nos que não adotam, respectivamente: 
 

Tabela 3: Participação Do Pagamento Do Iptu Na Renda Familiar Mensal Em Algumas Capitais Que Aplicam 
Alíquotas Progressivas, Por Faixa De Renda: Algumas Capitais, 2002-2003. [%] 

Cidade 0 A 2 SM 2 A 5 SM 5 A 15 SM 15 A 30 SM 30 A 60 SM Acima 60 SM 
Belém 0,14 0,12 0,14 0,31 0,04 0,07 

Fortaleza 0,37 0,36 0,43 0,74 0,63 0,12 
Salvador 0,43 0,52 0,55 0,26 1,71 1,51 

Belo Horizonte 1,05 0,82 0,81 0,61 0,64 0,68 
São Paulo 3,18 1,87 1,08 0,73 0,56 0,53 
Curitiba 0,23 1,24 0,74 0,54 0,76 0,48 
Goiânia 1,06 0,65 0,39 0,68 1,12 0,88 

Mediana 0,43 0,65 0,55 0,61 0,64 0,53 
Fonte: POF 2002/2003. Microdados. 
 Salário Mínimo Vigente De Maio De 2002 A Abril De 2003 No Valor Nominal De R$ 200,00 

 
Tabela 4: Participação Do Pagamento Do Iptu Na Renda Familiar  Mensal Em Algumas Capitais Que Não 

Aplicam  Alíquotas Progressivas, Por Faixa De Renda. Algumas Capitais: 2002-2003. [%] 

Cidade 0 a 2 SM 2 a 5 SM 5 a 15 SM 15 a 30 SM 30 a 60 SM Acima 60 SM 
João Pessoa 1,39 0,86 0,65 0,40 0,26 1,86 
Aracaju 5,79 0,56 0,68 0,27 0,17 0,74 
Vitória 0,36 1,81 0,38 0,27 0,15 0,19 
Rio de Janeiro 1,60 1,92 1,28 3,43 0,66 0,47 
Porto Alegre 1,47 1,50 0,92 0,72 2,43 0,85 
Cuiabá 4,60 3,15 2,27 1,92 1,88 0,59 
Brasilia nd 3,86 0,94 0,92 0,27 0,47 
Mediana 1,54 1,81 0,92 0,72 0,27 0,59 

 Fonte: POF 2002/2003. Microdados. 
 Salário mínimo vigente de maio de 2002 a abril de 2003 no valor nominal de R$ 200,00 

 
Analisando as Tabelas 3 e 4 observa-se que, em geral, os municípios que adotam alíquotas 
progressivas de IPTU, o pagamento do imposto tende a comprometer menos o orçamento das 
camadas de mais baixa renda. Em oposição, as classes de maior renda tendem a comprometer 
uma parcela maior (exceto na faixa de renda acima de 60 salários mínimos).  Por isso, parece que 
o uso de alíquotas progressivas tende de fato a aumentar a justiça na tributação imobiliária no 
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Brasil. Esses exemplos estão de acordo com os defensores da progressividade tributária e contra 
o argumento de que o uso de alíquotas progressivas aumentaria a pressão política, inadimplência 
e estimularia a evasão. Porém, motivo do uso de alíquotas progressivas não gerar 
progressividade mais efetiva, isto é, a população mais rica comprometendo uma  parcela de sua 
renda maior com o pagamento do imposto que a população mais pobre será discutido na seção 
seguinte que trata das avaliações imobiliárias oficiais.  

 

2. INSTRUMENTOS PARA EFICIÊNCIA NA ARRECADAÇÃO DO IPTU 

2.1. Atualização da Planta Genérica de Valores – APGV  e Recadastramento  

 
A Atualização da Planta Genérica de Valores – APGV e o Recadastramento são medidas 
importantes para aumentar o nível e a equidade na arrecadação do IPTU. A APGV consiste  em 
mudar os valores avaliados do metro quadrado dos terrenos onde estão inseridos os imóveis da 
cidade de forma a torná-los mais próximo do valor de mercado. Evidentemente que dentro do 
valor de mercado do imóvel o que valoriza é o preço do terreno urbano o qual ele está edificado, 
pois a construção em si tende a sofrer depreciação, caso não seja realizada nenhuma reforma. O 
cálculo do valor venal do imóvel, na maioria das cidades brasileiras é o resultado da adição do 
valor do terreno com o valor da construção. Somente o preço do terreno pode sofrer variações 
exógenas e é isso que tende a ser verificado numa APGV. Por isso, periodicamente a prefeitura 
deve realizar uma APGV afim de não tornar os valores venais, que é a base de cálculo do IPTU, 
diferentes do real valor de mercado e também para manter uma maior equidade na tributação. 
Tal medida exige um elevado trabalho e investimento da prefeitura, que precisa pesquisar os 
preços praticados pelo mercado em cada zona urbana, bem como avaliar os efeitos de mudanças 
na infra-estrutura, criminalidade, acesso à transportes, entre outros atividades. Após a realização 
deste trabalho o executivo municipal ainda tem que encaminhar a APGV sob forma de projeto de 
lei, para ser aprovado pela Câmara de Vereadores4, que tem o poder inclusive modificar os 
valores determinados. É importante ressaltar que a prefeitura para não ter sua base tributária 
corroída pela inflação, pode, através de decreto do executivo municipal, reajustar a Planta 
Genérica de Valores por um índice de preços definido em lei.                            
A atividade de recadastramento também é muito importante, pois ele torna o cadastro da 
prefeitura mais realista com a inserção de novos imóveis urbanos ou de modificações 
significativas que tenha ocorrido nos mesmos. O recadastramento é uma atividade em que a 
prefeitura verifica a atualidade dos dados contidos no Cadastro Imobiliária Municipal, bem como 
as áreas de expansão urbana irregulares. Com isso ela verifica se um determinado lote já foi 
parcelado e construído, as mudanças ou reformas que ocorreram no imóvel, mudança de 
proprietário e os imóveis irregulares ainda não inseridos no cadastro. Essas informações são 
muito ricas para o planejamento urbano da cidade, para a instalação de serviços e programas de 
regularização fundiária. Além de não poder tributar esses imóveis não cadastrados ela não terá 
um retrato realista da cidade que auxiliaria o município na execução de suas políticas públicas. 
Em cadastros que não são atualizados há muito tempo não é comum um determinado imóvel que 

                                           
4 O STF entende que a vigência de uma nova Planta de Valores Genéricas deve ser feita por Lei Municipal e não por 
mero decreto do executivo. Isso torna a sistemática do IPTU mais influenciada por critérios políticos. Ao contrário 
dos outros impostos em que o próprio valor monetário determina a base de cálculo, no caso do IPTU uma lei deve 
ser promulgada.  
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já foi loteado e que possui várias edificações ainda ser considerado oficialmente como uma 
gleba.  
O cadastro, portanto, deve conter uma gama de informações relevantes, fundamentais para o 
cálculo do valor venal e cobrança do imposto. Dentre elas destacam-se o tamanho do imóvel, 
localização, nome do proprietário, uso do imóvel, áreas de frente, fundo, padrão de construção e 
outras várias informações a cerca da característica do imóvel. Embora isso não aconteça no 
Brasil o ideal seria que as informações do cadastro fossem públicas (apenas omitindo os dados 
pessoais do proprietário) e que esse cadastro fosse integrado aos cartórios. Muitas vezes a 
prefeitura não tem sucesso em ações judiciais de cobrança de créditos do IPTU porque se 
desconhece o proprietário de fato do imóvel.  
O trabalho tem o interesse de saber se as atividades de Recadastramento e APGV no Brasil são 
realizadas de maneira eficiente. Para se tentar medir algum indicador de eficiência no 
Recadastramento ou na APGV deduziu-se que os municípios que realizam eficientemente essas 
atividades obtenham aumento real na arrecadação média dos dois anos seguintes a implantação 
de algumas dessas medidas. Por outro lado, se eles forem ineficientes, essas medidas podem não 
gerar impactos na arrecadação devido a uma série de fatores, como inadimplência, evasão, 
aplicação de isenções e reduções e especialmente baixa capacidade técnica. Evidentemente 
poderia ser que o município deseje apenas melhorar a justiça de sua tributação, não tendo 
objetivo de aumentar a sua arrecadação no curto prazo. O município, por exemplo, após a 
realização de maneira eficiente e técnica dessas medidas, poderia diminuir as alíquotas do 
imposto para não sobrecarregar os contribuintes, poderia ter apresentado um aumento da evasão 
fiscal ou poderia  ter aplicado uma série de reduções e isenções para reduzir o custo político, 
dentre outros motivos. Porém, a carga tributária do IPTU é muito baixa no Brasil e muito 
provavelmente qualquer melhoria técnica, como um Recadastramento ou APGV traduziria 
provavelmente em aumento real da arrecadação. Mesmo porque o custo de realizar uma 
atividade Recadastramento ou APGV é alto e pelo menos o município deve ter uma 
contrapartida a esse gasto com aumento real na sua arrecadação.  
Através dos dados divulgados pela Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE – 2004 
têm-se que 3.428 municípios executaram APGV e 3.376 executaram Recadastramento entre 
1998 e 20045. Porém, apenas em 53% dos municípios que realizaram APGV e 54% dos que 
realizaram o Recadastramento conseguiram obter aumento real na arrecadação média nos dois 
anos seguintes a aplicação de tais medidas. A indicação de aumento real é importante, porque se 
o município apenas tivesse a intenção de manter o nível real de sua arrecadação, bastaria que ele 
instituísse um decreto de correção dos valores venais dos imóveis por um índice de preços. 
Através dos dados, verificou-se que os municípios que tem uma renda per capita maior são os 
que mais tem sucesso quando aplicam a Atualização da Planta de Valores ou Recadastramento, 
mostrando que é fundamental que o município tenha recursos, capacidade técnica e escala para 
que esses instrumentos sejam viabilizados. Por exemplo, o Recadastramento pode utilizar 
técnicas avançadas como fotos aéreas Georeferenciamento, que utiliza de imagens de satélite, o 
que pode ser muito custoso para municípios mais pobres. Já a APGV deve envolver a elaboração 
de modelos de custo ou estatísticos e análise do mercado imobiliário local, o que também pode 
requerer elevado custo e uso de técnicas sofisticadas. Na Tabela 5 tem-se a proporção de sucesso 
no aumento real da arrecadação média em dois anos após a realização das atividades de 
Recadastramento e/ou APGV por faixa de renda per capita. 
 
 

                                           
5 Esses dados devem ser vistos com cautela, porque pode ocorrer que em cidades muito pequenas a prefeitura não 
tenha o correto entendimento do que seria uma atividade de Recadastramento e APGV, prestando informações 
erradas ao IBGE. É possível que esses números sejam menores. 
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Tabela 5: Instituição de Recadastramento Ou Atualização da planta De Valores E Aumento da Arrecadação* de 

IPTU Por Faixa de Renda Per Capita Municipal**: 1998 – 2003. 

Renda Per Capita Municipal 
[em R$ de dez. 2000] 

Proporção de Domicílios com 
Aumento Real da Arrecadação [%] 

Até 100 45,3 
De 100 a 200 51,1 
De 200 a 300 62,5 
De 300 a 500 72,6 
Acima de 500 75,9 

Todos 57,4 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros 2004.   
* Aumento da Arrecadação Média nos dois anos posteriores à aplicação de alguma dessas medidas.  ** Renda Per 
Capita Municipal de 2000. 

 

2.2. Progressividade e Estrutura das Alíquotas do IPTU em Cidades acima de 100.00 
Habitantes 

 
A EC nº29/2000 permitiu que os municípios pudessem aplicar alíquotas progressivas do IPTU 
conforme valor venal, localização e uso do imóvel. Anteriormente a mensuração de 
progressividade do IPTU existente na própria Constituição era entendida pelo STF como 
limitada, pois o órgão entendia que a progressividade só poderia ser aplicada apenas para 
garantir a função social da propriedade, ou seja, alíquotas maiores para terrenos e menores para 
edificações. Deixando de lado as discussões jurídicas do tema, a permissão para aplicação de 
IPTU com alíquotas progressivas gerou possibilidades, não só de aumento da arrecadação, como 
também de maior justiça na tributação. A progressividade das alíquotas pode ser um instrumento 
útil para diminuir o efeito regressivo que costuma existir nas avaliações imobiliárias realizadas 
pelas prefeituras. Estudo de De Cesare (2004) , mostra que os imóveis de baixo valor costumam 
ter uma avaliação proximidade maior que o seu valor de mercado (ou até mesmo superior) que 
os imóveis mais bem valorizados. Com uma alíquota maior para imóveis mais valiosos que por 
outro lado tenham um baixo nível de avaliação, tornaria a alíquota efetiva menos discrepante. 
Deve-se deixar claro que a avaliação de imóveis é uma atividade de natureza técnica e o valor 
avaliado deve estar o mais perto possível do valor de mercado do imóvel. Já a instituição de 
alíquotas, por outro lado, é um instrumento político, e por isso progressividade das alíquotas 
deveria de fato ser instituída como um instrumento para melhorar a equidade na tributação e não 
para tentar contrabalançar a regressividade das avaliações oficiais. Porém, como na realidade 
brasileira, o padrão das avaliações costuma ser extremamente regressivo, é falho o argumento de 
que a progressividade das alíquotas torna a carga tributária injusta, ferindo o princípio de 
isonomia entre os contribuintes.  
Uma iniciativa interessante seria tentar quantificar, através das leis tributárias municipais quais 
municípios que adotam alíquotas progressivas de IPTU, pois conforme visto na Seção 1, 
possuem maior probabilidade de uma distribuição mais justa da carga tributária. Porém, 
primeiramente deve-se ter uma definição precisa de progressividade e também fazer uma 
distinção entre progressividade e seletividade. No presente trabalho será considerado como 
município que aplica IPTU com alíquotas progressivas, àquele que possuir alíquotas que 
aumentam conforme valor do imóvel. A seletividade, por outro lado, será entendida no presente 
trabalho como sendo a diferenciação de alíquotas conforme o uso do imóvel, localização, 
tamanho ou padrão de construção. Nessas espécies de seletividade, apesar de não ser considerado 
teoricamente como uma estrutura tributária progressiva, elas tendem a gerar uma distribuição 
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mais progressiva da carga tributária, ao tributar com maiores alíquotas imóveis mais bem 
localizados, imóveis de maior tamanho e imóveis mais luxuosos.  
No tocante a lotes e terrenos vagos é comum a legislação aplicar alíquotas diferentes conforme 
melhoramentos, localização do terreno, presença de calçamento, meio fio, muro, dentre outras 
características. Mas, no presente trabalho, só será considerado como tendo IPTU com alíquotas 
progressivas os municípios que apresentarem alíquotas diferenciadas incidentes somente sobre 
imóveis edificados. Isto porque a maior parte da arrecadação tributária de IPTU é aquela 
incidente sobre imóveis construídos e não sobre terrenos e se perderia o sentido de considerar um 
município com progressividade na carga tributária de IPTU, se ele só a aplica em terrenos.  
È importante ressaltar que não se deve confundir “IPTU com Alíquotas Progressivas“ com o 
termo “IPTU Progressivo no Tempo” existente no Estatuto da Cidade (art. 7º, Lei 10.257/2001) e 
na Constituição Federal (art. 182, § 4º). O IPTU Progressivo no Tempo foi um instrumento 
inserido no Estatuto da Cidade de forma a evitar à retenção de terrenos vagos, permitindo o 
poder municipal instituí-lo. Ele consiste na possibilidade da legislação municipal aumentar por 
cinco anos consecutivos as alíquotas do IPTU até o limite de 15% enquanto o terreno 
permanecer sem utilização, parcelamento ou edificação. Uma análise dos municípios que 
utilizam esse instrumento seria bastante interessante, mas está fora do escopo do presente 
trabalho.   
Na análise da estrutura de alíquotas do município não foi possível saber qual seria a alíquota 
efetiva de cada município, pois na legislação municipal há sempre isenções, reduções e 
descontos. Porém as estruturas oficiais de alíquotas podem indicar o grau de compromisso do 
município com critérios de equidade e também serve para mostrar algumas experiências 
interessantes.  
Após a análise dos 223 Códigos Tributários dos municípios com população superior a 100.000 
habitantes em 2000, apenas 23,8% deles tinham algum tipo de progressividade em suas 
alíquotas. Dos municípios que tem progressividade, 47,2% tinham alíquotas progressivas 
conforme o valor venal do imóvel, 20% por localização, 22,7% por tamanho, 11,3% por padrão 
de construção do imóvel e 1,9% tanto em função do tamanho quanto em função do padrão de 
construção do imóvel. Verifica-se também que em 43,5% dos municípios a alíquota para imóveis 
com uso exclusivamente residenciais é mais baixa que os demais. Uma justificativa para uma 
alíquota maior em setores comerciais e industriais está no fato de que nesse caso o IPTU 
funcionaria como um imposto sobre produção, podendo o comércio ou indústria repassar o valor 
do imposto para a próxima cadeia produtiva ou para os consumidores. Já para imóveis 
residenciais o IPTU funciona como um imposto real, tendo nesse caso o contribuinte que 
absorver todo o valor do imposto. Por isso, o fato de uma sobretaxa do imposto para comércio e 
indústria denota o fato dos municípios serem suscetíveis ao custo político que podem sofrer junto 
ao seu eleitorado, já que uma tributação mais elevada sobre o comércio e indústria não geraria 
um impacto política significativo.  
Uma outra importante característica nas estruturas de alíquotas de IPTU dos municípios 223 
selecionados, está no fato que em imóveis territoriais, que englobam unidades não edificadas ou 
em ruínas, como terrenos, lotes não construídos e glebas, 97,3% dos municípios aplicam uma 
alíquota mais elevada. Tal fato está de acordo com a norma constitucional que prevê o incentivo 
a função social da propriedade e o fato de uma alíquota maior tornaria mais oneroso a 
manutenção de um imóvel não edificado. Estudos de Schechinger (2004) ou Bahl (1998) sugere 
duas maneiras para manter os corretos incentivos a edificação por meio do imposto imobiliário. 
A primeira maneira seria a jurisdição taxar apenas o solo urbano, excluindo a edificação da base 
de cálculo do imposto. Uma outra maneira seria a alíquota para unidades não edificadas ser 
maior que a alíquota para unidades edificadas na mesma proporção entre os valores do  terreno e 
da edificação no valor de mercado total do imóvel. Segundo Schechinger (2004)  a aplicação de 
sobretaxa para terrenos vagos equivale estabelecer um sistema tributário em que a base do 
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Imposto Imobiliário seja o valor do solo e não o valor do imóvel completo. Buenos Aires, por 
exemplo, aplica alíquotas de 5,0%, 6,6% e 10% dependendo da localização do terreno. Na cidade 
de Porto Alegre a alíquota máxima para terrenos pode chegar a 6% . É importante destacar que o 
Estatuto da Cidade permite que o município utilize o instrumento de IPTU progressivo no tempo 
de forma a estimular a edificação e parcelamento do solo urbano. Isto é, o município poderia 
aumentar a alíquota do IPTU para esses imóveis a cada exercício fiscal até atingir o limite 
máximo de 15%. Das 223 cidades analisadas, observa-se que em 52,5%, a alíquota média de 
IPTU das unidades territoriais era pelo menos três vezes superior a das unidades residenciais, o 
que demonstra o correto incentivo à edificação destes municípios. Sobre essas 117 cidades pode-
se afirmar que 70% delas se situam nas Regiões Sul e Sudeste.  
É importante destacar que nem sempre o valor da alíquota implica numa carga tributária mais 
elevada. Isso porque a base de cálculo do imposto, ou seja, os valores venais dos imóveis 
avaliados pela prefeitura, podem estar muito desatualizados. Por outro lado, alíquotas menores 
podem induzir o município a fazer uma boa avaliação dos imóveis cadastrados. Por exemplo, 
Brasília possui uma alíquota de 0,3% para imóveis residenciais, não obstante sua arrecadação per 
capita foi cerca de 1% de sua Renda Per Capita Anual. Por outro lado, o município de Franco da 
Rocha em São Paulo possui uma alíquota de 2% para imóveis residenciais (mais de seis vezes 
superior que a de Brasília), não obstante sua arrecadação per capita representou 0,85% de sua 
Renda Per Capita Anual.. 

3. MODELO: FATORES DETERMINANTES NA CARGA TRIBUTÁRIA DO IPTU 

 
Nessa seção, o trabalho tentará medir quais as variáveis que influenciam no nível do IPTU 
municipal. O nível de IPTU municipal será indicado pela razão entre a arrecadação do imposto e 
a renda municipal, aferida pelo Censo 2000. O presente trabalho elaborará dois modelos 
econométricos para determinação das variáveis explicativas significantes no tocante a carga 
tributária de IPTU.   O primeiro consistirá em uma amostra de 5.512 municípios brasileiros, com 
o desejo de se fazer conclusões gerais para todo o Brasil. Nesse caso a análise da estrutura de 
alíquotas não será realizada, pois seria impossível pesquisar a legislação tributária de todas essas 
cidades. Na segunda etapa, para se analisar também a importância da estrutura de alíquotas na 
arrecadação de IPTU serão analisadas apenas 223 municípios brasileiros acima de 100.000 
habitantes. 
Com isso, elaboraram-se essas duas regressões lineares “cross section” para tentar descrever 
quais os fatores que influenciam no nível de arrecadação do IPTU sobre a Renda Municipal. A 
variável dependente –  Ln_Iptu –  indica o logaritmo da média da arrecadação municipal de 
IPTU entre os anos de 2002 a 2004 sobre a Renda Total do município em 20006, de modo a 
medir o nível aproximado de carga tributária do IPTU no município.  Já as variáveis 
independentes escolhidas foram: 
 
Ln_Aliq: Representa o logaritmo da média das alíquotas de IPTU para imóveis residenciais e 
para imóveis não residenciais no ano de 2005. No caso de municípios com várias alíquotas 
(IPTU progressivo) para cada classe de imóvel (residencial e não residencial), escolheu-se a 
alíquota mediana de cada classe; 
D_Orç: Variável Dummy com valor de 1 se o município possui orçamento participativo (dados 
de 2002) e 0 se não possui. Essa variável se justifica, pois considera-se que o custo político da 
tributação imobliária em municípios com alta participação popular no orçamento seja menor;  

                                           
6 Conforme o Censo Demográfico 2000. 



10 

D_Esq: Variável Dummy com valor de 1 se o prefeito do município na legislatura de 2000 a 
2004  for de partido de esquerda e 0 caso contrário. A escolha dessa variável se justifica, devido 
ao estudo de Bordignon et alli (2003), de que os partidos de esquerda em cidades européias 
tendem a realizar uma política tributária mais ativa e com isso tendem a ter uma arrecadação de 
impostos sobre a propriedade maior; 
Ln_Rpc: Indica o logaritmo natural da Renda Per Capita do município. Justifica-se porque 
municípios com maior renda tendam a ter imóveis mais valorizados e a administração municipal 
teria maior economia de escala e recursos.; 
Ln_TaxaUrb: Indica o logaritmo natural da taxa de urbanização do município. Ela se justifica 
porque como o Iptu incide sobre a propriedade urbana e municípios com maior taxa de 
urbanização tenderiam a arrecadar mais imposto. Além disso, existem municípios que apesar da 
renda alta, derivada do setor rural tem baixa base tributária de IPTU devido a escassez de 
imóveis urbanos; 
   Ln_Cob: Indica o logaritmo natural da divisão entre as unidades prediais cadastradas na 
prefeitura e o número de domicílios particulares permanentes e estabelecimentos industriais e 
comerciais do município apurados pelo Censo Demográfico 2000 e Cadastro Central de 
Empresas 2004, respectivamente. Essa variável indica o grau de abrangência do cadastro 
imobiliário do município; 
Ln_Urb: Indica o logaritmo natural do gasto médio per capita em habitação e urbanismo nos 
anos de 2002 a 2004. A escolha dessa variável se justiça porque gastos em habitação e 
urbanismo têm impacto efetivo na valorização imobiliária, aumentando a base de cálculo do 
imposto; 
  Ln_Transf: Indica o logaritmo natural da média da receita de transferências correntes per capita 
do município nos anos de 2002 a 2004. A escolha da variável se justifica porque municípios 
altamente dependentes de transferências constitucionais tendem a não ter estímulo ao incremento 
da arrecadação própria. 
As variáveis foram regredidas no software Geoda e estimou-se duas equações. A Equação 1, 
com autocorrelação espacial corrigida utilizando-se o “spatial lag modle” de municípios 
fronteiriços de dois graus, engloba 5.512 municípios brasileiros e não está incluída a variável 
Ln_Aliq. A Equação 2 engloba apenas 223 cidades com população acima de 100.000 habitantes 
contendo todas as variáveis citadas. Em baixo de cada variável na equação está indicado entre 
parênteses o seu “z value” para a Equação 1 e “t value” para a Equação 2.  

 
Equação 1 (para 5.512 municípios brasileiros): 
 
     Ln_Iptu =   – 4,53   +0,33 W_Ln_Iptu      – 0,75 Ln_Transf     +0,15 Ln_Urb                                                           
                                                   (19,940)                              (-33,825)                      (6,643)   
 
                          + 0,96Ln_Rpc   –0,11 Ln_DenUrb    +0,12 Ln_TaxaUrb                                  (1) 
                                              (20,859)                  ( -6,231)                            (2,358)            
 
                                               

Equação 2 (para cidades acima de 100.000 habitantes): 
 
     Ln_Iptu =  – 13,33    +0,34 Ln_Aliq    +1,31 Ln_Rpc   +0,41 Ln_Cob   +0,17 Ln_Urb        (2) 
                                                            (3,580)                      (10,811)                   (2,147)                     (2,984) 
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4. CONCLUSÕES 

 
A análise realizada no trabalho demonstrou que a administração pública no tocante ao IPTU no 
Brasil ainda precisa se desenvolver mais para chegar aos padrões verificados pelos países 
desenvolvidos e até mesmo em alguns países em desenvolvimento. A introdução de alíquotas 
progressivas pelas administrações municipais possibilitado pela EC 29/2000 não elevou a 
arrecadação do imposto, em oito capitais brasileiras analisadas, porém tornou a sua distribuição 
mais uniforme pelas classes de renda, perdendo seu elevado caráter regressivo. 
O imposto não deve ser somente um instrumento de arrecadação, mas sim ser utilizado como um 
instrumento importante da política urbana municipal. Na realidade o reconhecimento dessas 
virtudes do imposto parece não ter sido percebido pelas legislações municipais de muitas cidades 
brasileiras, apesar de todas as novas possibilidades impostas, sobretudo pelo Estatuto da Cidade. 
É bem verdade que os municípios não querem ser responsabilizados pela já elevada carga 
tributária brasileira, e como muitos são altamente dependentes de transferências governamentais, 
o custo político se tornaria muito elevado. Porém, a discussão do presente trabalho se baseou não 
no maior aumento da arrecadação de IPTU, mas sim na sua maior progressividade e no seu uso 
na política urbana do município, após análises das legislações tributárias municipais e dos dados 
da POF 2002-2003.  
Na regressão do conjunto que engloba as 5.512 cidades brasileiras, verificou-se que a renda per 
capita municipal influencia positivamente o nível de arrecadação e também indicou que o nível 
de transferências correntes recebido pelas cidades não as incentiva a incrementar a arrecadação 
do imposto. O desenvolvimento de instrumentos capazes de melhorar a informação da situação 
urbana do município, como o cadastramento de todas os imóveis seria uma excelente fonte de 
informações para focalização de políticas públicas. Outra importante evidência, é que o gasto 
municipal em Habitação e Urbanismo impacta positivamente na arrecadação do imposto, devido 
a valorização imobiliária provocada por ele.  
Uma importante lição aprendida é que o IPTU não é um imposto que aumenta o preço dos 
imóveis, mas ao contrário, captura para a sociedade a renda gerada por uma valorização 
imobiliária ou expectativa de valorização imobiliária. Também é errado o pensamento que a 
regularização fundiária e instituição do IPTU e outras taxas em comunidades pobres intensifica a 
pobreza local. Em primeiro lugar, as avaliações imobiliárias devem ser realistas o suficiente para 
expressar o valor de mercado daquelas moradias, que em geral tendem a ser baixos. Em segundo 
lugar, para amenizar impacto distributivo significativo, o município pode instituir alíquotas 
progressivas, isenções ou reduções pela legislação tributária municipal. Em terceiro lugar, a 
instituição do imposto para essas comunidades reduziria o valor de mercado de aquisição desses 
loteamentos, reduzindo a  renda do loteador original, que em geral não é tão pobre quanto os 
compradores. E em quarto lugar, o IPTU  também pode ser entendido como imposto cidadão de 
forma que o seu pagamento tornaria essa comunidade consciente de seus direitos e de 
reivindicação de melhorias em sua localidade.  
No tocante ao aspecto distributivo do imposto, verificou-se que ele compromete mais a renda da 
camada mais pobre dos contribuintes que pagam o imposto (evidentemente pobres que não 
pagam IPTU não estão contemplados nesta análise). O grande vilão da regressividade do IPTU 
tem sido o atual sistema de avaliações imobiliárias realizadas por muitos municípios brasileiros, 
que devido a pouca técnica e à influências políticas, tendem a avaliar as propriedades mais 
valorizadas com uma grande defasagem em relação ao seu valor de mercado, além da concessão 
de isenções, reduções, refinanciamentos dos créditos tributários e até mesmo da elevada evasão 
fiscal. 
Há elevado espaço para o incremento e modernização do imposto na maioria das cidades 
brasileiras, o que contribuiria para uma melhora na situação fiscal dos municípios. Os objetivos 
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extrafiscais como melhora da distribuição de renda e o uso de instrumento de política urbana são 
fatores importantíssimos que não devem nunca ser negligenciados. A aplicação de alíquotas 
progressivas e uma avaliação imobiliária mais técnica por parte dos municípios também 
eliminaria o caráter regressivo que o imposto tem apresentado na estrutura tributária brasileira, 
que somado a participação popular na elaboração do orçamento local, reduziria a antipatia do 
contribuinte. A elevada carga tributária brasileira – baseada principalmente em tributação 
indireta – não deve ser motivo para não se tornar maior, mais eficiente e justa a arrecadação de 
IPTU. As externalidades que o imposto apresenta têm grande relevância para a política urbana e 
de habitação brasileira, além disso, o seu incremento pode estar inserido dentro da discussão da 
Reforma Tributária Brasileira, visando a redução da tributação indireta e ao aumento da 
progressividade e da taxação da propriedade na estrutura tributária nacional. Isso porque, os 
impostos sobre a propriedade no Brasil têm se mostrado de difícil sonegação, visto que existe um 
mercado secundário de imóveis e automóveis que requerem o pagamento do imposto para sua 
transferência de titularidade.  
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