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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 

 
O presente projeto de lei, ora encaminhado à apreciação da Egrégia Câmara, objetiva 

atualizar a legislação relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, bem como 
promover uma equiparação em caso específico, beneficiando o contribuinte. 

No detalhamento das medidas propostas, impende destacar, desde logo, as que são 
relativas a tornar permanentes benefícios fiscais estabelecidos apenas para o exercício de 2003, 
conforme previsto na Lei n° 13.475, de 30 de dezembro de 2002. Saliente-se que os valores 
venais de referência para tais benefícios foram corrigidos monetariamente, em 8,5%, buscando 
fazer justiça aos contribuintes favorecidos por esses benefícios, pois, caso contrário, seriam 
prejudicados pela utilização desse mesmo índice na correção monetária que será aplicada aos 
valores de metro quadrado de terreno e construção, conforme previsto no § 2° do artigo 5° da Lei 
n° 11.152, de 30 de dezembro de 1991. 

No mais, estipula-se, também, limite à variação percentual do imposto. Embora os 
elementos constituintes do quantum debeatur não venham a sofrer, por este projeto, qualquer 
majoração, seja na alíquota ou na base de cálculo, faz-se necessária a previsão de um limite legal 
de aumento nominal do tributo. De fato, a edição da Lei n° 13.250/01 (Planta Genérica de 
Valores), que estabeleceu novos valores unitários a serem utilizados na base de cálculo dos 
imóveis a partir de 2002, implicou, à época, para alguns imóveis, acréscimo do imposto acima da 
inflação do período, em regiões nas quais houve significativa valorização imobiliária, o que se 
refletiria no exercício de 2004. Assim, revigora-se, agora para o exercício de 2004, o estabelecido 
pela Lei n° 13.516, de 27 de janeiro de 2003, a chamada "lei do teto do IPTU". 

De se enfatizar, ainda, que o projeto possibilita ao Executivo atualizar monetariamente 
os valores de referência para os benefícios antes aludidos, objetivando resguardar os direitos de 
seus destinatários, sem a necessidade de, anualmente, encaminhar ao Legislativo projeto de lei 
para tal fim. 

O projeto, de resto, equipara, para efeitos de enquadramento de faixas de alíquotas, as 
vagas de garagem localizadas em prédios utilizados exclusiva ou predominantemente como 
residências ao imóvel de uso residencial. Tal ficção legal propiciará tratamento isonômico entre 
os apartamentos residenciais de prédios em condomínio com matrícula autônoma para vaga de 
garagem e aqueles apartamentos englobados com a vaga de garagem em uma única matrícula, 
pois, da forma como está redigido atualmente o comando legal pertinente, apenas esses últimos 
seriam favorecidos pela aplicação da alíquota base de 1,0% para "imóveis utilizados exclusiva ou 
predominantemente como residência". 

Finalmente, altera-se o desconto atualmente concedido, de 5% para 8,5%, aos 
contribuintes que efetuam o pagamento do tributo em cota única. Com isso, pretendesse 
incentivar, ainda mais, ao garantir um valor sem reajustes, esse comportamento dos contribuintes, 
que hoje alcança em torno de 24% do universo de pagantes. Em outras palavras, cerca de 380.000 
contribuintes. Não custa frisar que, no atual exercício, dentre aqueles que tiveram até R$ 200,00 a 
pagar, esse índice aumentou para cerca de 40%. 

Assim, comprovado o relevante interesse público na adoção das medidas contempladas 
na propositura, justifica-se seu encaminhamento a essa Egrégia Câmara, que, certamente, a ela 
conferirá seu necessário aval. 


