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JUSTIFICATIVA - PL 0027/2020 
O presente projeto se justifica em função dos seguintes fatos: 

1. Os imóveis Residenciais sujeitos ao reajuste anual no máximo em 10,0% "chamada 
TRAVA", conforme estabelece o inciso I do artigo 9º da lei 15.889 de 2013, que somente 
vigorou a partir de 2015, correspondeu do exercício de 2015 a 2020 (inclusive) a um aumento 
77,15% , enquanto que no mesmo período de aplicação do IPCA correspondente teve uma 
variação de 39,0%, o que implica num aumento real (acima da inflação) de 27,0%. 

2. Os demais casos, imóveis NÂO Residenciais, sujeitos ao reajuste anual no máximo 
em 15,0% "chamada TRAVA", conforme estabelece o inciso II do artigo 9º da lei 15.889 de 
2013, que somente vigorou a partir de 2015, correspondeu do exercício de 2015 a 2020 
(inclusive) a um aumento 131,0%, enquanto que no mesmo período de aplicação do IPCA 
correspondente teve uma variação de 39,0%, o que implica num aumento real (acima da 
inflação) de 66,0%. 

3. De acordo com relatório da Secretaria da Fazenda no exercício de 2019, o total de 
Imóveis Cadastrados são de 3.450.857 dos quais 69,0% são PAGANTES (2.377.308) e 31,0% 
são NÃO PAGANTES (1.073.549). 

Os imóveis "PAGANTES" contribuíram, em 2019, para a Prefeitura com uma 
arrecadação de R$ 10.259,8 milhões, o que corresponde a um valor per-capita, de R$ 4.315,70 
por imóvel pagante por ano, em média. 

• O total de Imóveis Residenciais Cadastrados são de 2.899.949 dos quais 64,0% são 
PAGANTES (1.855.602) e 36,0% são NÂO PAGANTES (1.044.347).  

• O total de Imóveis NÃO Residenciais Cadastrados são de 550.908 dos quais 67,5% 
são PAGANTES ( 521.706) e 32,5% são NÃO PAGANTES (29.202).  

4. Outro fator de suma importância, que mostra a violência do aumento do IPTU sobre 
a população foi a vigência em 2015 da lei 15.889, do Prefeito Haddad, que aumentou a Receita 
do Município em 72,0%, no período de 2014 a 2019, conforme quadro apresentado abaixo.  

No mesmo período a inflação oficial IPCA foi de 31,3%, o que implica num aumento 
real, acima da inflação, de 31,0%, o que significa que o amento do IPTU foi exatamente o 
dobro da Inflação.  

RECEITAS DE IPTU  

  

. EM R$ MILHÕES VARIAÇÃO % VARIAÇÃO % ACUMULADA  

2014 5.963,7 . .  

2015 6.543,3      9,7   9,7  

2016 7.581,7    15,9   27,1  

2017 8.391,3    10,7   40,7  

2018 9.123,2      8,7   53,0  

2019 10.259,8   12,5   72,0  
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5. Outro fator de relevância está demonstrado no quadro abaixo, e diz respeito ao 
numero de contribuintes abrangidos pela TRAVA:  

• de 10,0% (RESIDENCIAL) que em 2019 correspondiam a 1.348.658 ou seja 73,0% 
dos Imóveis Pagantes.  

• de 15,0% (NÃO RESIDENCIAL) que em 2019 correspondiam a 245.166 ou seja 
44,5% dos Imóveis Pagantes.  

REAJUSTADOS PELA TRAVA  
RESIDENCIAIS C/ TRAVA 10,0% VARIAÇÃO% NÃO RESIDENCIAL C/ TRAVA15,0% VARIAÇÃO% TOTAL          VARIAÇÃO %  

 

2015 1.121.210 . 452.368 . 1.573.578 .  

2016 1.480.935 32,1 445.811 -1,4 1.926.746 22,4  

2017 1.489.673 0,6 425.992 -4,4 1.915.665 -0,6  

2018 1.412.288 -5,2 356.297 -16,4 1.768.585 -7,7  

2019 1.348.658 -4,5 245.166 -31,2 1.593.824 -9,9  

2020 1.287.968 -4,5 168.674 -31,2 1.456.643 -8,6  

ESTIMADO 

2021 1.230.010 -4,5 116.048 -31,2 1.346.058 -7,6  

ESTIMADO 

2022 1.174.659 -4,5 79.841  -31,2 1.254.500 -6,8  

ESTIMADO 

 

  

1. CONCLUSÕES  

Em função do exposto pode-se concluir que se nada for feito o total de contribuintes 
atingidos pela TRAVA em 2019 de 1.593.824 em 2022 serão da ordem de 1.254.500, ou seja 
uma diminuição dos contribuintes da ordem de 21,3% (339.324) do total de imóveis, dos quais 
173.999 são RESIDENCIAIS e 165.325 NÃO RESIDENCIAIS.  

Finalmente, como o detalhamento disponível sobre a arrecadação é a Receita auferida 
é o constante do balanço de 2018 (R$ 9.123,2 milhões) e do balancete final de 2019 (R$ 
10.259,8 milhões) cujo aumento foi de 12,5%, igual ao “Índice Médio entre todos os Pagantes” 
informado pela Secretaria da Fazenda de 12,57%, enquanto que a inflação do exercício (IPCA) 
foi de 3,75%.  

Assim pode-se estimar o aumento proveniente da aplicação das TRAVAS em 8,4% 
correspondendo em 2019 a R$ 795,0 milhões.  

Desta forma, admitindo-se a redução do número de pagantes de -8,6% para 2020, de -
7,6% para 2021 e de -6,8% para 2022, estima-se que a redução da Receita de IPTU 
proveniente das TRAVAS é de R$ 728,0 milhões (2020), R$ 670,0 milhões (2021) e R$ 624,0 
milhões (2022), valores estes correspondentes à estimativa da REMISSÃO, após aprovação 
deste PL. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/03/2020, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
 


