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6  DESVENDANDO O IPTU PROGRESSIVO
Em entrevista exclusiva, concedida à Consulex, o Advogado HUMBERTO AN-
TONIO LODOVICO fala sobre o IPTU progressivo no tempo, regulamentado 
em São Paulo pelo Decreto municipal nº 56.589/15. Trata-se de instituto que 
veio ao mundo jurídico sem a ênfase que lhe deveria ter sido dada. Em tese, 
a matéria não é nova, uma vez que a própria Constituição Federal já deter-
minou que a propriedade deverá cumprir sua função social. Se há direito de 
propriedade, princípio inegável no nosso sistema jurídico e econômico, não 
é menos verdade que este direito, aliás, como todos os outros, não é absoluto, 
encontrando limites em valores maiores, que devem estar definidos nas nor-
mas legais inferiores, como é o caso do chamado IPTU progressivo.
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28  ANÁLISE DA LEI MARIA DA PENHA NO BRASIL E SUA 
INTERPRETAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Na Matéria de Capa desta edição, o destaque é para o texto do Juiz de Direito 
WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, que traz interessante análise da Lei nº 11.340/06, 
também conhecida como Lei Maria da Penha, nas diversas percepções que 
geram debates acerca da sua constitucionalidade, apreciadas pelo Supremo 
Tribunal Federal, guardião da Constituição. Em conclusão às considerações 
apresentadas ao leitor, o autor afirma que a Lei representa uma das maiores 
conquistas após o advento da Constituição Republicana de 1988, não só para 
as mulheres, mas para toda a coletividade, que ainda vê o Direito como o 
melhor instrumento para a redução das desigualdades e injustiças.
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DESVENDANDO O IPTU PROGRESSIVO

Revista Jurídica CONSULEX – Como funciona o IPTU pro-
gressivo, implantado em São Paulo?
Advogado HUMBERTO ANTONIO LODOVICO – O De-
creto nº 56.589, de 10 de novembro de 2015, em seu art. 
2º, define quando haverá a ocorrência da subutilização 
ou mesmo a não utilização do imóvel, hipóteses nas 
quais ocorrerá o fenômeno da progressividade. A partir 
do momento em que a Administração Pública verificar 
a existência destes fenômenos notificará ao proprietário 
(lato sensu), para que promova seu adequado aproveita-
mento. Caso o proprietário quede-se inerte no período de 
um ano, a mesma municipalidade efetuará o lançamento 
do tributo do ano seguinte majorando sua alíquota anu-
almente até o limite de 15% do valor venal atribuído ao 
imóvel.

CONSULEX – Se alguém tem um imóvel parado há cinco 
anos em São Paulo, o que deve fazer?
HUMBERTO ANTONIO LODOVICO – Se há algo que os 
proprietários de imóveis urbanos não devem fazer é dei-
xá-los ociosos, ou na terminologia do Decreto, subutiliza-
dos ou inutilizados. Evidentemente, a legislação não re-

troagirá à data de sua publicação, mas tem eficácia desde 
a publicação do Decreto.

CONSULEX – Em São Paulo, há o IPTU progressivo; no resto 
do País, como é tratada a questão da ociosidade dos imóveis?
HUMBERTO ANTONIO LODOVICO – Não fiz este levan-
tamento, mas na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande 
do Sul, é aplicada a progressividade nos impostos sobre 
bens imóveis.

CONSULEX – Juridicamente, o que o proprietário deve fa-
zer quando os imóveis ficam parados?
HUMBERTO ANTONIO LODOVICO – A melhor solução 
para os imóveis que possuem este perfil será os seus pro-
prietários buscarem sua melhor utilização, iniciando com 
o projeto de construção para aproveitamento do imóvel 
perante a Administração Pública competente.

CONSULEX – Até que ponto o Poder Púbico tem o direito de 
ditar regras e determinar a ocupação dos imóveis?
HUMBERTO ANTONIO LODOVICO – A questão da pro-
priedade no Direito brasileiro é tema crucial, seja para a 

Sócio do escritório Lodovico Advogados.

REVISTA JURÍDICA CONSULEX - ANO XX - Nº 460 - 15 DE MARÇO/20166



estrutura jurídica, seja para a estrutura econômica 
sobre a qual estamos assentados. Todavia, ao longo 
dos anos, a característica de ser um direito absoluto 
esmaeceu, tendo em vista as demandas sociais que 
deram ao instituto da propriedade outros contornos. 
Neste sentido, o Poder Público, amparado pela Carta 
Constitucional, certamente referendará legislações 
hierarquicamente inferiores que explicitem mais 
concretamente os limites do referido direito. Neste 
passo, estamos convencidos de que o Poder Público 
poderá intervir no direito de propriedade quando 
este não cumpra ou viole outros direitos, entre os 
quais os direitos sociais.

CONSULEX – Os proprietários podem decidir o des-
tino do imóvel à revelia do Poder Público ou há leis 
específicas que regulam o setor imobiliário?
HUMBERTO ANTONIO LODOVICO – Abaixo da 
Constituição Federal, temos o diploma legal que rege 
as relações entre os particulares, ao qual chamamos 
Código Civil. Nele, o legislador contemplou, ou bus-
cou contemplar, as relações entre particulares e tam-
bém aquelas que dizem respeito ao direito de pro-
priedade, vizinhança etc. Além desta norma legal, 
ampla, que atinge toda a Federação, cada Município 
tem o poder de legislar de forma a planejar sua área 
urbana da forma como lhe parecer mais convenien-
te, sempre através dos devidos processos legislativos. 
Neste cenário, emerge a figura de legislações que se 
autodenominam “Estatuto da Cidade”, ou “Plano Di-
retor”, legislações estas que buscam dar tratamento 
adequado ao Município propriamente dito. Nesta le-
gislação, geralmente, são tratados os temas e limites 
também ao direito de construir, seja pela definição 
do que se pode ou não construir, seja pela natureza 
das construções que deverá haver em determinados 
locais dentro do Município.

CONSULEX – Quem aposta em imóvel como forma de 
investimento, quais cuidados deve tomar, levando em 
conta que ele pode ficar ocioso?
HUMBERTO ANTONIO LODOVICO – Na tradição 
da cultura brasileira, que herdou em grande parte 
a cultura ibérica por apego a ativos tangíveis, den-
tre os quais os imóveis se destacam, é importante 
considerar que o tema tratado não deve inibir in-
vestimentos na área imobiliária. Todavia, com a 
progressividade prevista na legislação, não se re-
comenda mais a aquisição de imóveis, sem neles 
edificar, ou dar-lhes utilização consentânea com a 
área e o local que ocupam no Município. Parece-

-nos que o espírito da lei é exatamente inibir que o 
particular retire proveito do esforço social para an-
gariar proveitos particulares. Melhor explicando, é 
natural que, com o desenvolvimento da sociedade 
e de toda a infraestrutura que acompanha o cresci-
mento das cidades, haja benefícios urbanos em re-
giões que comecem a ser ocupadas por moradores. 
Para isso, o Poder Público terá que investir em ele-
trificação, saneamento básico, arruamentos, ilumi-
nação pública etc. Tudo isso se constitui em custo 
social, uma vez que, para a implementação destes 
benefícios, é necessária a aplicação dos impostos 
recolhidos por todos os cidadãos (pessoas físicas e 
jurídicas), para atender às necessidades dos muní-
cipes. Aos adquirentes de imóveis recomenda-se, 
desta forma, que os utilizem dando-lhes uma des-
tinação que não seja apenas a propriedade pura e 
simples da terra, com o objetivo de potencializar 
este ativo aguardando investimentos públicos que 
melhorem seu investimento particular.

CONSULEX – Que profissionais o proprietário deve 
procurar para ajudá-lo a administrar seus imóveis?  
HUMBERTO ANTONIO LODOVICO – Recomenda-
-se que, na aquisição do imóvel, o adquirente esteja 
sempre acompanhado de um advogado com expe-
riência na área. Como se sabe, são muitos os entra-
ves, problemas e cuidados que envolvem a aquisição 
imobiliária. Além disso, para a melhor utilização e 
verificação das potencialidades de um imóvel, faz-se 
indispensável que a aquisição seja acompanhada de 
um estudo de viabilidade, o que um corretor de imó-
veis bem formado poderá fornecer.

CONSULEX – Juridicamente, investir em imóveis no 
Brasil é um bom negócio?
HUMBERTO ANTONIO LODOVICO – Acho que a 
pergunta está formulada de forma equivocada. Juri-
dicamente, é irrelevante se a aquisição é, ou não, um 
bom negócio. Penso que melhor seria se a indagação 
fosse: financeiramente, investir em imóveis no Bra-
sil constitui-se em um bom negócio? Sob este ponto 
de vista, é importante sempre lembrar que não há 
negócios que não envolvam riscos. Todos nós sabe-
mos disso, tanto as pessoas físicas como as jurídicas. 
Todavia, em linha com o exposto anteriormente, os 
brasileiros herdaram a cultura lusitana e o ativo imo-
biliário tem se mostrado um bom investimento, não 
nos parecendo que a tributação progressiva, nos ter-
mos da legislação, seja um empecilho para que con-
tinue a sê-lo. 
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