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DIREITO TRIBUTÁRIO III: 
IMPOSTOS MUNICIPAIS 

Prof. Thiago Gomes 

Impostos Municipais 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANA 

 O IPTU E SEUS FUNDAMENTOS LEGAIS  
 Incidente sobre propriedade predial e territorial urbana. Fundamento 

Legal: Art. 156, I,  CF; Art. 32-34, CTN 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 Possui natureza fiscal.   

 Excepcionalmente pode assumir também o caráter extrafiscal para 

desestimular a especulação imobiliária e garantir o cumprimento da função 

social da propriedade. 

 Instituído por lei ordinária dos respectivos Municípios. OBS: DF 

 Respeita a anterioridade anual e nonagesimal. 
 Exceção: A alteração da base de cálculo observa apenas a anual/exercício 

 Modalidade do Lançamento: De ofício 
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Impostos Municipais 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANA 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 Como é definida a zona urbana? 

 A zona urbana é definida por lei municipal. A lei pode considerar 

como urbana as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana. 
 Análise de Caso: Condomínio residencial em área rural – Realidade atual 

 Não basta estar na zona urbana o imóvel estar sujeito ao IPTU 
 Imóveis situados neste local mas com destinação econômica a exploração 

vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial estará sujeita ao ITR. 

 O art. 32, §1º, CTN exige a presença de, no mínimo, duas benfeitorias 

construídas ou mantidas pelo Poder Público: 

 Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

 Abastecimento de água; 

Impostos Municipais 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANA 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 Não basta estar na zona urbana o imóvel estar sujeito ao IPTU 

 O art. 32, §1º, CTN exige a presença de, no mínimo, duas benfeitorias 

construídas ou mantidas pelo Poder Público: 

 Sistema de esgotos sanitários; 

 Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição 

domiciliar; 

 Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) 

quilômetros do imóvel considerado. 

 Município pode não instituir lei local do IPTU ou Zona Urbana? 
 É  possível mas pode ensejar em punições pela LRF (art. 11) 

 Município sem área rural? São Caetano do Sul/SP 
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Impostos Municipais 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANA 

 SUJEITO PASSIVO 
 Aquele que é proprietário, titular de domínio útil ou possuidor 

de bem imóvel por natureza ou por acessão física. (art. 32, CTN)  

 Posse e domínio útil ensejam IPTU apenas se houver animus domini. (STJ) 

 Não preenchem a condição de sujeito passivo: 
 Locatário e comodatário 

 Mero detentor  sem animus domini 

 Concessionários de serviços públicos instalados em áreas do próprio poder 

público. Ex: Portos instalados em áreas da União. (STJ) 

 FATO GERADOR 
 É propriedade, domínio útil ou posse de bem móvel por natureza ou 

por acessão física. 

Impostos Municipais 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANA 

 FATO GERADOR 
 É propriedade, domínio útil ou posse de bem móvel por natureza ou 

por acessão física. 

 BASE DE CÁLCULO 

 Valor venal do imóvel (art. 33, CTN) 

 Administração Pública local apura o valor venal dos imóveis,  

assegurado, entretanto, ao contribuinte o direito à avaliação 

contraditória. (art. 148, CTN) 

 Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor 

dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, 

no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, 

aformoseamento ou comodidade. 
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Impostos Municipais 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANA 

 ALÍQUOTA 
 Há três sistemas de alíquotas aplicáveis: 

 Alíquotas progressivas no tempo em razão do uso inadequado do 

solo urbano. (art. 182, § 4º, II, da CF) 

 Visa desestimular a manutenção de imóveis urbanos não edificados, 

subutilizados ou não utilizados, podendo a alíquota atingir patamar 

máximo de 15% sobre o valor venal do imóvel. (art. 7º, § 1º, do Estatuto da Cidade) 

 Alíquotas progressivas em função do valor do imóvel. (art. 156, § 

1º, I, da CF) 

 Finalidade puramente arrecadatória (progressividade fiscal), realizando a 

exigência de tributação graduada conforme a capacidade econômica do 

contribuinte. Obs: Cobrança lícita apenas com o advento da EC 29/2000 

 Alíquotas diferenciadas de acordo com o binômio localização/uso 

do imóvel. (art.156, §1º, II,da CF) Obs: Cobrança lícita apenas com o advento da EC 29/2000 

Impostos Municipais 

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS 

DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS A ELES RELATIVOS 

 O ITBI E SEUS FUNDAMENTOS LEGAIS  
 Incidente sobre a transmissão de imóvel, a transferência, a mudança, a 

alteração de titularidade do direito de propriedade por ato oneroso. 
Fundamento Legal: Art. 156, II,  CF; Art. 35-42, CTN 

 Não há incidência: 
 Sobre os direitos reais sobre imóveis decorrentes de garantia (anticrese, hipoteca e penhor) 

 Compromisso de compra e venda simples (STJ e STF) e Usucapião 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 Possui natureza fiscal. 

 Instituído por lei ordinária dos respectivos Municípios. OBS: DF 

 É devido ao Município da situação do bem. 

 Respeita a anterioridade anual e nonagesimal.  
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Impostos Municipais 

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS 

DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS A ELES RELATIVOS 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 Modalidade do Lançamento: Declaração 

 A localização  na zona urbana ou rural é indiferente para incidência 

do ITBI. 

 SUJEITO PASSIVO 
 É qualquer das partes na operação tributária, como dispuser a lei. (art. 42, CTN)  

 Pode ser então o comprador ou vendedor.  

 Na maioria dos municípios brasileiros, a lei atribui ao adquirente 

o dever de pagar o ITBI. 

 FATO GERADOR 
 É a transmissão da propriedade imóvel, observadas as condições e 

elementos mencionadas anteriormente.  
 

Impostos Municipais 

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS 

DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS A ELES RELATIVOS 

 BASE DE CÁLCULO 

 Valor venal do dos bens ou direitos transmitidos. (art. 38, CTN) 

 O valor venal deve ser compreendido como o valor de mercado. 

 Não se leva em consideração o valor da transação, visto que isso 

cabe apenas aos contratantes. 

 O valor para fins de ITBI não coincide, necessariamente, com 

aquele adotado para lançamento do IPTU. (AgRg no Resp 1550035/SP. 

DJ.15) 

 No caso da arrematação considera-se o valor pelo qual foi 

arrematado, desprezando-se as eventuais avaliações judiciais ou 

administrativas. (STJ) 
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Impostos Municipais 

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS 

DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS A ELES RELATIVOS 

 ALÍQUOTA 
 A alíquota do ITBI será fixada pela legislação municipal, vedada 

aplicação de alíquotas progressivas. 

 CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS 

 Imunidade específica do ITBI (art. 156, § 2º, I, CF) 

  Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 

patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a 

transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou 

extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante 

do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens 

imóveis ou arrendamento mercantil.  

Impostos Municipais 

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS 

DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS A ELES RELATIVOS 

 CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS 

 É legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre a transferência 

do domínio útil. (Súmula n. 326, STF) 

 Sendo vendedora uma autarquia, a sua imunidade fiscal não compreende o 

imposto de transmissão inter vivos, que é encargo do comprador. (Súmula n. 75, STF) 
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Impostos Municipais 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 

NATUREZA – ISS OU ISSQN 

 O ISS E SEUS FUNDAMENTOS LEGAIS  
 Incidente sobre a prestação de serviços de qualquer natureza, não 

compreendidos aqueles de competência dos Estados. Fundamento Legal: 

Art. 156, III,  CF; Decreto-lei n. 406/68, LC 116/03 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 Possui natureza fiscal.  

 Respeita a anterioridade anual e nonagesimal. 

 Instituído por lei ordinária dos respectivos Municípios e DF, observadas 

as limitações e condições impostas por lei complementar. 

 Modalidade do Lançamento: Homologação 

 Papel da lei complementar em matéria de ISS: Conferir uniformidade à 

disciplina normativa do imposto e evitar a guerra fiscal. 

Impostos Municipais 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 

NATUREZA – ISS OU ISSQN 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 Os serviços tributáveis constam em lista taxativa da LC 116.03 

 Análise de caso: Tatuadores  
 Não estavam sujeitos ao ISS por ausência de previsão legal até 2016.  

 Hoje são contribuintes em razão da advento da LC 157/16 

 STJ: Apesar de taxativa pode ser interpretada extensivamente, devido às 

expressões “congêneres” 

 É devido ao Município onde se localizar o estabelecimento do prestador-

contribuinte, ou na sua falta, o domicílio do prestador do serviço. (REGRA GERAL) 

 Há também vasto rol de exceções previstas no art. 3º, LC 116/03, casos em 

que se considera o tributo devido no local da prestação, a exemplo: 

 Instalação de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas 

 Serviços de demolição, edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres 
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Impostos Municipais 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 

NATUREZA – ISS OU ISSQN 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 Há também vasto rol de exceções previstas no art. 3º, LC 116/03, casos em 

que se considera o tributo devido no local da prestação, a exemplo: 

 Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação 

 Limpeza e dragagem 

 SUJEITO PASSIVO 
 É prestador do serviço (empresa ou profissional autônomo). (art. 5º da LC 116/2003) 

 Não se encontra como sujeito passivo: 

 o prestador de serviço de comunicação ou de transporte interestadual e 

intermunicipal, uma vez devendo se submeter à incidência do ICMS; 

 o prestador de serviços exportados para o exterior, em razão da 

norma desonerativa (isenção heterônoma), constante do art. 156, § 3°, II, da CF 

e do art. 2º, I, da LC n. 116/2003 

Impostos Municipais 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 

NATUREZA – ISS OU ISSQN 

 FATO GERADOR 
 É a prestação do serviço, operação pela qual uma pessoa, em troca 

do pagamento de um preço, realiza, em favor de outra, a transmissão 

de um bem imaterial (serviço). 
 Não constitui fato gerador: 

 A locação de bens móveis não constitui fato gerador do ISS. S.V 31 

 A prestação de serviços pelo próprio Poder Público não 

constitui fato gerador em razão da imunidade. 

 A prestação de serviço decorrente de vínculo empregatício 

 A prestação de serviço por prestadores de trabalho avulso e 

por sócios ou administradores de sociedade  
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Impostos Municipais 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 

NATUREZA – ISS OU ISSQN 

 BASE DE CÁLCULO 

 É o preço do serviço. (art. 7º da Lei Complementar n. 116/2003) 

 Tal valor não incluirá parcelas relativas a juros, seguros, multas ou 

indenizações. 

 Os eventuais descontos podem ser computados por influírem 

decisivamente no preço dos serviços. 

 Em caso de ISS sobre o regime fixo, a base de cálculo não 

leva em consideração o valor do serviço, apenas um valor 

anual (fixo) cobrado pela legislação municipal. 

 É aplicado para sociedades uniprofissionais e sem caráter empresarial (STJ) 

Impostos Municipais 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 

NATUREZA – ISS OU ISSQN 

 ALÍQUOTA 
 Definida pelo Município, observando-se a alíquota mínima 2% e 

máxima de 5%. (art. 8-A, LC 116/03) 

 Vedação à concessão de isenções, incentivos ou benefícios 

tributários ou financeiros abaixo da alíquota mínima. 
 Exceção: Algumas questões ligadas ao segmento da construção civil e ao 

transportecoletivo municipal (art.8-A,§1º, LC 116/03 c/ redação LC 157/16) 

 CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS 

 Súmula n. 274, STJ O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, 

incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares. 

  ISS nos pedágios. É possível? 
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Dúvidas? 


