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Há um crescente consenso na literatura econômica e no processo 
de formulação de políticas públicas de que, do ponto de vista da 
eficiência e da justiça social, é desejável elevar a tributação sobre 
riqueza no Brasil. O IPTU, imposto sobre propriedade mais antigo do 
país, existente desde 1808, é um bom exemplo disso: sua 
participação na receita dos municípios brasileiros é, em média, 
bastante baixa, e seu potencial distributivo é pouco explorado.  

Nesta nota, apresentamos um levantamento sobre o padrão 
internacional de tributação sobre propriedades urbanas e 
traçamos o histórico do IPTU no Brasil. Argumentamos que a 
grande heterogeneidade da arrecadação deste imposto entre 
municípios similares é um indicativo do potencial não efetivado de 
uma maior arrecadação e progressividade tributária nas receitas 
municipais. Além disso, mostramos que a infraestrutura 
institucional dos municípios, em especial a atualização da planta 
genérica de valores, está associada a uma maior arrecadação.  

Dialogando com a literatura de capacidade estatal (state capacity), 
apresentamos evidências que indicam que medidas adotadas por 
determinados municípios, como a atualização e a informatização 
planta genérica de valores, estão relacionadas a uma média de 
participação do IPTU nas receitas próprias 4 pontos percentuais 
maior do que em municípios que não as implementaram, dado o 
mesmo nível de renda. Além disso, essas mesmas variáveis estão 
associadas a uma maior receita corrente. Por fim, estimamos que a 
atualização da base de cálculo do IPTU também está vinculada à 
melhoria na prestação de serviços públicos - no caso analisado, o 
manejo de resíduos sólidos: municípios que fizeram a atualização 
da planta têm a proporção do lixo destinada corretamente (aterros 
sanitários e reciclagem) em 2,5 pontos percentuais em relação 
àqueles que não a fizeram. 
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Introdução 
 

Uma recente pesquisa do Datafolha/Oxfam revelou 
que 84% dos brasileiros defendem que os mais ricos 
paguem tributos adicionais para o financiamento de 
políticas sociais. Além disso, mostrou que 86% dizem 
concordar que o crescimento do país está 
condicionado a uma redução das disparidades entre 
ricos e pobres1. Os números demonstram que a opinião 
pública converge no sentido de que é desejável 
aumentar a tributação com o fim de reduzir 
desigualdades. A posição está alinhada com o que há 
de mais moderno no debate sobre macroeconomia e 
desigualdades: a compreensão de que a concentração 
de renda e riqueza no topo, para além de um problema 
civilizatório e ético, é também um entrave para o 
crescimento econômico2. 
 
A efetivação de uma política que transfere renda do 
topo para a base da pirâmide depende, em especial, da 
existência de um instrumento tributário, da 
capacidade do Estado de cobrar e arrecadar impostos 
e de políticas que redistribuam o valor arrecadado. 
Enquanto parte importante do debate nacional sobre 
este tema tem focado no imposto sobre grandes 
fortunas (IGF) como sendo o instrumento tributário 
adequado, menos atenção é dada para tributos já 
existentes e cujo potencial distributivo está aquém da 
capacidade máxima, como é o caso, por exemplo, do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana - IPTU. 

 
Duas características a respeito do IPTU chamam a 
atenção: a baixa arrecadação nacional per capita (R$ 
70 por habitante por ano) e a enorme disparidade entre 
municípios e regiões. Diante disso, é possível observar 
que o potencial arrecadatório e potencialmente 
distributivo do IPTU pode ser ampliado. Dois caminhos 
são possíveis para isto. Um primeiro seria a mudança 
das alíquotas de tributação, criando novas faixas que 
aumentem sua progressividade. No município de São 
Paulo3, por exemplo, a menor alíquota (0,7%) se aplica 
aos imóveis de valor venal de até R$ 150 mil, enquanto 
a maior (1,5%) se aplica a todos aqueles com valores 
superiores a R$ 1,2 milhão. Se considerarmos o preço 
do metro quadrado mais caro da cidade4 em 2020 (R$ 
14,2 mil/m² no bairro do Itaim Bibi), o valor a partir do 
qual incide a maior alíquota do imposto é condizente 
com um imóvel de 84 m², tamanho significamente 
menor do que as residências de maior metragem 
encontradas na região. Um segundo caminho para a 
busca de maior arrecadação, contudo, consiste no uso 
das próprias ferramentas disponíveis aos municípios, 
como a atualização da planta genérica de valores, 
conforme discutiremos adiante. 

 
1 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/maioria-apoia-elevar-
impostos-para-reduzir-a-desigualdade.shtml.  
2 Por exemplo, Blanchard e Rodrik (2021). 
3 Informações disponíveis em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servicos/iptu/index
.php?p=2456  

 
A hipótese apresentada neste estudo é que parte 
importante da baixa arrecadação se deve à falta de 
capacidade e/ou vontade política de estabelecer nos 
municípios uma estrutura institucional e tecnológica 
que dê conta de efetuar a cobrança do imposto. Segue 
desta hipótese, portanto, que parte importante do 
desafio para a construção de uma política fiscal mais 
justa, cuja necessidade, como dito, é reconhecida pela 
população brasileira, reside na garantia de 
capacidades técnicas e políticas para que essa se 
efetive.  
 
Para a discussão do tema, apresentamos na sequência 
a forma como o imposto sobre propriedade é 
estruturado em alguns países do mundo, assim como 
seu potencial de articulação com um esforço de 
taxação de riquezas, hipótese que tem ganhado apoio 
crescente na literatura econômica. Posteriormente, 
realizamos um panorama histórico do IPTU, 
destacando algumas das suas principais 
características, e avaliamos seu potencial 
arrecadatório e distributivo. A ampliação da 
arrecadação esbarra em limites técnicos e políticos 
existentes nos municípios, o que nos leva a articular 
este debate com a literatura sobre capacidade estatal 
e captura do Estado. Finalmente, relacionamos os 
resultados mencionados com a discussão acerca do 
nexo entre tributação progressiva e desenvolvimento 
econômico.  

 
Imposto sobre propriedade no mundo 

 
A maneira de taxar propriedades imobiliárias e gerir 
sua arrecadação e sua contribuição no total de 
receitas é bastante heterogênea entre os países. A 
destinação dos recursos arrecadados, contudo, 
parece ser mais homogênea, sendo na maior parte das 
vezes voltada aos governos locais. O interesse na 
comparação internacional, contudo, vai para além da 
compreensão das diferenças nos níveis 
governamentais envolvidos na gestão do imposto e 
tange também seus mecanismos de implementação, 
em especial, a revisão dos valores dos imóveis a serem 
considerados na cobrança. 
 
Presente na ampla maioria dos países, o imposto sobre 
bens imóveis apresenta algumas vantagens práticas 
para sua implementação, como ter enquanto fato 
gerador um elemento mensurável e fixo no espaço. 
Tais características fazem com que, também sob o 
ponto de vista da teoria econômica convencional, ele 
seja preferível a outras cobranças. Isso porque o fato 
da oferta dos imóveis ser fixa e invariante ao nível dos 
impostos faz com que a cobrança não altere o nível 

4 Levantamento da FipeZap, informações retiradas de: 
https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/comprar-imovel-confira-quais-
bairros-ficaram-mais-caros-e-mais-baratos-em-sp-e-no-rj-durante-2020/  
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ofertado e as escolhas de alocação no curto prazo. 
Outra interpretação considera o imposto como 
contrapartida de serviços locais, resultando em um 
mercado de serviços prestados e taxas 
correspondentes. 
 
Alguns estudos, porém, indicam essa espécie de 
tributo como um instrumento viável para objetivos 
redistributivos, dada sua incidência direta sobre a 
riqueza das famílias. À luz dos trabalhos recentes de 
Thomas Piketty, que trouxe à tona novos dados para a 
concentração de renda e riqueza, esses estudos 
apontam para algumas potencialidades do imposto 
sobre propriedades no combate à desigualdade.  
 
Um exemplo é a discussão de Scheuer e Slemrod 
(2021) sobre as possibilidades de implementação de 
impostos sobre a riqueza5, na qual apontam para a 
dificuldade de execução do imposto, que segue 
existindo em apenas três6 dos 12 países europeus que 
o adotaram no início dos anos 1990. Nesse cenário, a 
tributação de imóveis aparece como a de mais fácil 
execução e diretamente vinculada à riqueza. O 
problema, contudo, estaria no fato da riqueza 
imobilizada representar parcela decrescente do total 
conforme subimos no nível de riqueza familiar, 
dificultando que a arrecadação final seja progressiva.  
Durán e Esteller (2014) discutem, para a Espanha em 
particular, como o imposto sobre bens imóveis pode 
ser entendido, conjuntamente à taxação de fortunas e 
heranças, como instrumento de redução das 
desigualdades.  
 
Segundo os autores, para que o imposto sirva a esse 
fim é preciso que o sistema de avaliação dos imóveis 
passe a ser periódico. Hoje esta avaliação é uma 
responsabilidade municipal, enquanto as províncias7 
são responsáveis por fornecer coeficientes de ajuste 
do valor dos imóveis, para que possam servir de 
correção provisória. Segundo eles, um esforço 
integrado entre os diferentes níveis federativos 
serviria não apenas para isso, mas também como 
subsídio para a mensuração da riqueza individual nos 
demais impostos. De fato, a atualização do valor dos 
imóveis consiste em um dos maiores gargalos do 
imposto e, como discutiremos adiante para o caso 
brasileiro, é fundamental para que se amplie seu 
potencial arrecadatório. 
 
Entre as três nações que ainda utilizam o imposto 
sobre fortunas, apenas a Suíça optou por não taxar a 
propriedade imobiliária, dado que apresenta alíquotas 
mais elevadas sobre o total da riqueza. De fato, a 
arrecadação a partir de fortunas representa 3,8% das 
receitas totais na Suíça, mas apenas 1,1% no caso 
norueguês e 0,5% no espanhol8. Por outro lado, a 

 
5 Tendo como principal referência o trabalho Progressive wealth taxation de 
Zucman e Saez (2019) e a discussão das propostas de taxação de fortunas 
pelas pré-candidaturas presidenciais dos EUA de Elizabeth Warren e Bernie 
Sanders. 
6 Suíça, Noruega e Espanha. 
7 Nível federativo equivalente aos estados no Brasil. 

taxação dos bens imóveis soma 5% das receitas totais 
na Espanha, indicando um potencial de aumento da 
arrecadação a partir de um imposto potencialmente 
progressivo.  
 
É interessante notar que a Noruega já utiliza da 
complementaridade das informações necessárias 
para os dois impostos e centraliza a atualização do 
valor dos imóveis no órgão nacional de estatísticas a 
partir de declarações do imposto de renda e riqueza. 
Além disso, o país adota uma estrutura de penalização 
para quem possui mais de um imóvel, com uma taxa 
de 25% do valor da primeira propriedade e 90% da 
segunda. Há também taxas distintas para imóveis de 
veraneio e, inclusive, no exterior. Não há, contudo, uma 
estrutura progressiva para a taxação, sendo uma 
alíquota única independente do valor9. 
 
O Reino Unido é outro exemplo das nações 
desenvolvidas que apresenta um debate relevante 
sobre a necessidade de atualização da planta de 
valores para tornar o imposto mais efetivo e 
progressivo. Hoje a cobrança se baseia na avaliação 
feita em 1991, quando foi instituído o novo council tax, 
mas a estrutura da taxação é mais progressiva. O 
legislativo local estabelece a taxa a ser cobrada do 
imóvel de valor médio e, a partir dela, são fixados oito 
intervalos de tal forma que a faixa mais elevada pague 
o triplo do imposto da menor faixa.  
 
É importante destacar, contudo, que dois impostos 
sobre propriedade convivem no Reino Unido, sendo 
um sobre imóveis de pessoas físicas e outro para 
pessoas jurídicas. O último, chamado por business 
rate, tem sua gestão centralizada pelos governos 
nacionais e é posteriormente repassado de forma 
integral para os governos locais. Nesse caso há uma 
inversão nas características do imposto: enquanto a 
estrutura de alíquotas passa a contar com apenas 
duas faixas, a revisão do valor da renda do imóvel, que 
fundamenta a tributação, é feita a cada cinco anos10. 
Em conjunto, os dois impostos representam 9% do 
total das receitas com impostos de todos os níveis de 
governo. 
 
A gestão centralizada do imposto se dá de forma ainda 
mais significativa no caso chileno, no qual a avaliação 
dos imóveis e a arrecadação do imposto são 
inteiramente feitas pelo governo central. Utilizando 
uma série de fontes distintas, como o imposto de 
renda, planos de avaliação municipais, ou esforços de 
fiscalização conduzidos pelo governo central, a revisão 
do valor dos imóveis é feita a cada quatro anos. 
Contudo, neste caso, a centralização cumpre um papel 
redistributivo, pois o montante total arrecadado não é 
devolvido para seu local de origem, mas distribuído 

8 Dados obtidos a partir de Scheuer e Slemrod (2021) e dos relatórios de 
receitas fiscais da OCDE. 
9 Mais informações podem ser encontradas no site oficial da Receita 
norueguesa. 
10 Para mais detalhes, veja Pope e Waters (2016). 
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entre as regiões com objetivos de equalização do 
financiamento. Há outro ganho na centralização 
motivado pela digitalização das informações e uso de 
satélites na avaliação do tamanho dos imóveis. A 
estrutura de alíquotas, por sua vez, também é 
simplificada, com apenas dois níveis de cobranças 
para imóveis residenciais urbanos e rurais e uma 
alíquota única para imóveis comerciais11. 
 
A Tabela 1 resume a participação dos impostos sobre 
propriedade sobre o conjunto das finanças locais e do 
total arrecadado por todos os níveis de governo. Para 
além dos exemplos já discutidos, acrescentam-se os 
dados para os Estados Unidos, onde a estrutura de 
tributação parece ser mais próxima da brasileira, 
sendo responsabilidade dos municípios a avaliação e 
atualização dos valores de imóveis. Contudo, 
diferentemente do caso brasileiro, a participação do 
imposto de propriedade no total das receitas locais é 
bastante elevada. Tal diferença acaba sendo 
responsável por um maior incentivo para buscar 
aumentos da arrecadação, dado que o imposto 
consiste na principal fonte de recursos para a oferta de 
serviços locais. 
 
Tabela 1 - Comportamento do imposto sobre 
propriedade para países selecionados 
 

 
 
Fontes para a participação nas receitas locais: EUA - Tax policy center 
(2017). Relatório Local Autorithy Revenue and Expenditure do Ministry 
of Housing, Communities & Local Government (2018-19). Espanha - 
Durán e Esteller (2014). Noruega - Statistics Norway (2020). Chile - 
Acuña (2016). Para a participação nas receitas gerais: OECD Revenue 
Statistics Database (2019). 

 
A exposição dos diferentes modelos de tributação 
sobre a propriedade ao redor do mundo visa indicar 
que há inúmeros arranjos institucionais possíveis para 
sua cobrança e gestão. Por outro lado, sua motivação 
como um mecanismo para redução da desigualdade 
parece ser aceita e almejada de forma crescente no 
debate econômico. A seguir, apresentamos uma 
contextualização do IPTU a fim de indicar quais de 
seus mecanismos podem ser repensados para 
aumentar sua relevância no total arrecadado pelos 
governos locais. 
 
 

 
11 Uma análise detalhada do modelo chileno está disponível em Acuña (2016). 
12 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos/alv/1808/alv-27-6-1808.htm 

O IPTU no Brasil: Desafios à progressividade 
 
A cobrança de um imposto sobre a propriedade de 
prédios urbanos foi estabelecida antes mesmo de o 
Brasil se tornar independente. Em junho de 1808, foi 
criado o imposto da décima dos prédios urbanos.12 
Esta categoria de tributo é municipalizada na 
Constituição de 1934 e sua forma moderna, sob a 
alcunha de IPTU, surge em 1966, com a criação do 
Código Tributário Nacional (CTN). O CTN também 
estabelece as normas gerais que regem a base de 
cálculo, o fato gerador e as hipóteses de incidência do 
IPTU.  
 
Em especial, destaca-se que o IPTU tem como fato 
gerador “a propriedade, o domínio útil ou a posse de 
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como 
definido na lei civil, localizado na zona urbana do 
Município” (art. 32 CTN). É considerada propriedade 
localizada em zona urbana aquela que usufrui de ao 
menos dois dos seguintes serviços ofertados pelo 
Poder Público: i) meio fio ou calçamento com 
canalização de águas pluviais; ii) abastecimento de 
água; iii) sistema de esgotos sanitários; iv) rede de 
iluminação pública; v) escola primária ou posto de 
saúde localizados a uma distância máxima de 3 
quilômetros, sem prejuízo de critérios adicionais 
definidos por lei municipal. Por fim, cabe destacar que 
a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, 
que busca representar o valor à vista de venda do 
imóvel, e que tem como instrumento de aferição a 
planta genérica de valores, a qual só pode ser 
atualizada mediante lei municipal aprovada pelas 
respectivas câmaras municipais.13  
 
A Constituição Federal de 1988 mantém as 
disposições gerais estabelecidas pelo CTN, mas em 
seu artigo 182, do capítulo II, que trata de política 
urbana, apresenta a possibilidade de o IPTU ser 
progressivo no tempo. A permissão deriva do 
estabelecimento no mesmo artigo da função social da 
propriedade, e, portanto, em consonância com este 
princípio, a Carta permite a elevação de alíquotas ao 
longo do tempo para que se incentive a edificação em 
terrenos vazios ou ocupação em imóveis inutilizados. A 
progressividade, entretanto, só foi regulamentada em 
2000 com a Emenda Constitucional nº 29/00. Desde 
então, ficou permitida a existência de alíquotas 
diferenciadas a depender do valor do imóvel e também 
de sua localização ou uso. O tema é permeado por 
controvérsias jurídicas e ainda em 2020 o Supremo 
Tribunal Federal debatia a constitucionalidade de 
alíquotas diferenciadas estabelecidas antes de 2000.  
 
Apesar dessa possibilidade legal, hoje a cobrança do 
IPTU resulta em um impacto progressivo muito tímido 
quando consideramos sua incidência sobre a renda 
domiciliar. Silveira et. al. (2020), por exemplo, indicam 

13 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm 

Locais Gerais
EUA 70 11

Inglaterra 50 9
Espanha 60 3
Noruega 3 1

Chile 52 4
Brasil 7 2

País

Participação dos impostos sobre 
propriedade no total de receitas com 

impostos (em %)
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que a contribuição do imposto para a redução do 
índice de Gini da renda monetária auferida a partir da 
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-18 é de 
apenas 0,8%. Segundo seus cálculos, até mesmo o 
IPVA teria um impacto progressivo mais relevante, 
resultando em uma redução do Gini de 1%. Além disso, 
Bruno de Carvalho (2021) mostra que houve relativa 
estabilidade da razão entre os gastos com IPTU e a 
renda domiciliar para os 10% mais ricos da população 
entre os anos de 2007-8 e 2017-18, enquanto esta 
razão aumentou em 38% para a metade mais pobre da 
população. Junto a isto, o autor indica que se 
preservou a característica do imposto de ser 
regressivo quando se restringe a análise aos pagantes, 
quando ele passa a representar um peso no 
orçamento domiciliar 1,5 vezes maior para os 5% mais 
pobres da população do que para o 1% mais rico. Ou 
seja, não apenas o imposto exerce uma influência 
menor sobre a desigualdade do que poderia caso 
tivesse uma estrutura progressiva mais bem 
desenhada, como também onera de maneira desigual 
quando nos restringimos aos seus contribuintes.  
 
A percepção de que há espaço para elevar a 
arrecadação do IPTU e aumentar sua progressividade 
deriva, em um primeiro momento, da constatação de 
que há enorme disparidade na arrecadação per capita 
e na participação do IPTU nas receitas próprias 
(tributárias) destes municípios, variando muito entre 
cidades de diferentes portes e entre regiões e estados.  
Por exemplo, em 2018, enquanto Roraima arrecadou 
em média R$ 9,00 por habitante de IPTU por ano, em 
Rondônia esse valor é de R$ 43,00. Dentre os estados 
da região Sudeste, São Paulo arrecada em média R$ 
196,50 de IPTU por habitante por ano, no Rio de Janeiro 
este valor vai para R$ 144,80, no Espírito Santo, para R$ 
50,00, e em Minas Gerais apenas R$ 44,00. Os gráficos 
1 e 2 mostram essa disparidade entre regiões para 
diferentes tamanhos de municípios.  
 
Gráfico 1 - IPTU per capita (R$) por região e tamanho 
de município 
 

Fonte: Dos Santos, Motta e Faria (2020). Elaboração própria. 
 

Gráfico 2 - Participação do IPTU nas Receitas 
Próprias Municipais (%) por região e tamanho de 
município 
 

Fonte: Dos Santos, Motta e Faria (2020). Elaboração própria. 
 
Para além da dimensão jurídica, a efetivação de uma 
política de progressividade tributária em relação ao 
IPTU enfrenta outros desafios, como a disputa 
legislativa para definição de alíquotas e para a 
atualização da planta genérica de valores. Em especial, 
como argumentam Afonso, Araújo e Nóbrega (2013), 
dois elementos se impõem como empecilhos à 
atualização da base de cálculo: por um lado, os 
incentivos políticos não favorecem uma revisão 
consistente da base de cálculo, por outro, faltam 
condições técnicas de aferir corretamente os valores e 
de manter a planta atualizada. 
 
As receitas dos municípios brasileiros se dividem em 
dois grandes grupos: transferências e receitas 
próprias. Do lado das transferências, a mais 
significativa delas é o Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). Há extensa literatura apontando 
falhas no desenho do FPM. Para fins deste estudo, um 
ponto importante é que o sistema como está posto 
hoje não gera incentivos para que as gestões 
municipais diminuam sua dependência em relação ao 
fundo, aumentando a arrecadação própria. Dos 
Santos, Motta e Faria (2020) ilustram essa realidade ao 
indicar que 1193 municípios dos 1252 com menos de 
cinco mil habitantes no país arrecadaram em média 
menos de 10% da sua receita total entre 2015 e 2019.  
 
A seguir, apresentamos dois mapas que apontam para 
a distribuição da relevância do IPTU no montante total 
arrecadado pelos municípios (Figura 1) e na receita 
total, incluindo transferências (Figura 2). Os dois 
mapas ilustram como a participação desse imposto no 
total de recursos disponíveis aos municípios é mais 
relevante nas regiões Sul e Sudeste do que nas demais. 
Enquanto o IPTU representou, em 2019, 33% das 
receitas próprias na região Sudeste e 36% na região Sul, 
chegou a 23% no Centro Oeste, 14% no Nordeste, até a 
mínima de 12% na região Norte. Quando consideramos 
sua participação no total das receitas municipais, 
incluindo transferências, passamos de uma máxima 
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de 2,8% na região Sudeste, para a mínima de 0,4% no 
Nordeste.  
 
Figura 1 - Participação do IPTU no total da receita 
tributária 

 
Fonte: Dos Santos, Motta e Faria (2020). Elaboração própria. 

 
Figura 2 - Participação do IPTU no total da receita 
corrente 

 
Fonte: Dos Santos, Motta e Faria (2020). Elaboração própria. 

 
A receita própria dos municípios brasileiros é 
constituída, para além de taxas para serviços públicos 
específicos (gestão de resíduos sólidos, iluminação 
pública), por quatro impostos: três de competência 
municipal - Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS), Imposto sobre Transmissão “Inter 
Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 
Imóveis (ITBI) e o IPTU - e a parcela do Imposto de 
Renda Retido na Fonte (IRRF) referente ao município. 
Portanto, se quiserem elevar a receita corrente por 

 
14 Valores atualizados para maio de 2020. 

meio de impostos, as opções das prefeituras são ISS, 
ITBI e IPTU.  
 
A arrecadação via ITBI depende da ocorrência de 
transações que são inconstantes e imprevisíveis. Essa 
característica, de certa maneira, abre espaço político 
para que sua elevação não seja acompanhada de 
grandes protestos, uma vez que não representa um 
item perene dos orçamentos familiares ou 
empresariais, mas, ao mesmo tempo, é menos capaz 
de servir como instrumento para ampliação de 
receitas. O ISS, por sua vez, é de mais fácil arrecadação 
e, por ser um imposto indireto, eventuais aumentos de 
alíquotas para determinado setor geram menos 
contestações, ou contestações mais delimitadas. Já o 
IPTU é pago sistematicamente e elevações de 
alíquotas são sentidas de maneira direta pelo 
contribuinte. Não por acaso, na maior parte dos 
municípios brasileiros, observa-se uma prevalência do 
ISS em relação ao IPTU. Esta é uma evidência concreta 
dos desafios de tornar a base tributária brasileira mais 
dependente de impostos diretos do que indiretos.  
 
Os gráficos 3 e 4 retratam essa dinâmica das receitas 
municipais. Podemos observar a grande relevância das 
receitas vindas de transferências no expressivo 
crescimento que houve nos orçamentos municipais 
em termos reais. Além disso, dentre as receitas 
próprias, observa-se que o ISS se consolidou como 
principal fonte de arrecadação ao longo do período 
observado. 
 
Gráfico 3: Crescimento das Receitas Correntes 
Municipais 2003- 2019 (milhões de R$)14 
 

 
Fonte: Dos Santos, Motta e Faria (2020). Elaboração própria. 
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Gráfico 4: Divisão das Receitas Próprias por tributo 
2003- 2019 (milhões de R$) 
 

 
Fonte: Dos Santos, Motta e Faria (2020). Elaboração própria. 

 
Aos desincentivos existentes - desenho do FPM que 
não favorece elevação da receita própria e o impacto 
direto no orçamento dos contribuinte de uma 
elevação do IPTU - soma-se o fato de que a atualização 
da planta genérica de valores, que, como dito, é o 
instrumento de aferição dos valores dos imóveis sobre 
os quais incide o IPTU, depende de aprovação da 
Câmara Municipal. O fato de que o legislativo local 
define se e quando os valores dos imóveis serão 
revisados faz com que a base tributária do IPTU esteja 
sujeita ao ciclo político e a grupos de pressão locais de 
maneira direta. Além disso, há enorme disparidade na 
forma como cada cidade redefine a planta.  
 
A dificuldade política se soma aos desafios técnicos. A 
atualização das plantas genéricas de valores exige a 
definição e mensuração de critérios muitas vezes 
complexos. Mesmo no caso em que a revisão possa ser 
feita sem grandes dificuldades do ponto de vista das 
capacidades da prefeitura, o seu custo pode ser um 
desincentivo suficiente para adiar o procedimento 
(AFONSO, ARAÚJO, NÓBREGA; 2013).  Os mapas 
abaixo dão uma dimensão da disparidade entre 
municípios no que se refere ao arcabouço técnico-
institucional que possuem para aferir o IPTU. Na Figura 
3, retratamos os municípios que promoveram a 
atualização da planta genérica de valores na última 
década. São 2635 municípios no total, sendo que 
apenas nas regiões Centro-Oeste e Sul há uma maioria 
de municípios com planta atualizada. Já na Figura 4, 
retratamos no mapa outro instrumento de gestão da 
cobrança do IPTU: a informatização das plantas 
genéricas de valores. Isto é, os municípios que 
possuem a base de dados dos valores venais dos 
imóveis organizados de maneira digitalizada. Embora 
ela apareça presente em um número maior de 
municípios, 3113 deles, é importante notar que 44% 
dos municípios ainda não contam com essa 
ferramenta que não exige enfrentamentos políticos 
como a revisão dos valores. 
 
 

Figura 3 - Municípios que atualizaram a planta 
genérica de valores nos últimos 10 anos 

 
Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais. Elaboração 
própria. 

 
Figura 4 - Municípios que implementaram a 
informatização da planta genérica de valores 

 
Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais. Elaboração 
própria. 

 
A não atualização da planta genérica de valores tem 
consequências para além do próprio IPTU. Por ser o 
instrumento legítimo de definição do valor venal do 
imóvel, ela interfere no pagamento de outros impostos 
que fazem uso desta informação. Este é o caso, por 
exemplo, do tributo estadual ITCMD (Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos) e também do ITBI.  
 
A heterogeneidade significativa entre arrecadação de 
IPTU de municípios semelhantes - seja por população, 
área, renda per capita - sugere que há espaço para 
ampliar a sua participação na receita tributária 
brasileira e, por conseguinte, torná-lo um instrumento 
de justiça tributária e distribuição de renda. A tabela 
abaixo dá uma dimensão de como a atualização da 
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planta possibilita uma maior arrecadação de IPTU. Em 
todas as regiões do país, municípios que atualizaram a 
base de cálculo nos últimos dez anos arrecadaram 
mais em termos per capita e garantiram uma maior 
parcela de suas receitas próprias advindas deste 
imposto direto, que é mais progressivo que o ISS.  
 
Tabela 2 - Arrecadação de IPTU e atualização da 
planta genérica de valores 
 

 
Na próxima seção, apresentamos de que maneira as 
capacidades da gestão municipal afetam a 
arrecadação e como isto se relaciona com a prestação 
de serviços públicos. A partir de estimativas 
preliminares, fica evidente que é possível não só elevar 
a justiça do sistema tributário, mas também a 
qualidade dos serviços públicos mediante um 
investimento em atualizações mais frequentes das 
plantas genéricas de valores.  
 
Arcabouço técnico-institucional, arrecadação 
tributária e serviços públicos 
 
As estatísticas apresentadas na última seção indicam 
que a não atualização da planta genérica de valores 
pode constituir um empecilho para que se amplie a 
arrecadação de IPTU. O desincentivo de elevar a 
receita própria gerado pelo desenho do FPM somado a 
pressões políticas locais e à falta de capacidade 
técnica para garantir uma revisão efetiva da base de 
cálculo do tributo fazem com que a revisão da planta 
não seja um processo frequente e nem mesmo regular 
entre os municípios. Como observado, a 
discricionariedade estabelecida pela Constituição no 
que se refere a este processo de atualização é um dos 
elementos que gera grande heterogeneidade na 
arrecadação de IPTU entre os municípios brasileiros. 
Dessa forma, estabelecer prazos e métricas para a 
revisão da planta genérica de valores podem ser um 
passo no sentido de uma maior justiça tributária e 
isonomia. 
 
A evidência levantada por esta nota dialoga com a 
literatura econômica de “capacidade do Estado” (state 
capacity) discutida, por exemplo, por Besley e Persson 

 
15 Sob a hipótese de que o resíduos destas estimações são não 
correlacionados com as demais variáveis explicativas, pode-se presumir 
relação causal das variáveis explicativas sobre as dependentes. Dada a 
simplicidade dos modelos, a validade desta hipótese é questionável, e por 
isso afirmamos que são resultados preliminares que, antes de tudo, indicam 
uma relação entre as variáveis, não necessariamente de causalidade, embora 
haja um indicativo nesta direção. 

(2009). Este tipo de trabalho propõe que a capacidade 
do estado de arrecadar tributos e garantir a provisão de 
bens públicos é dependente de uma decisão anterior 
de investimento em uma infraestrutura capaz de levar 
a cabo uma nova decisão política. De modo geral, os 
autores propõem que não podemos tomar como dada 
a capacidade dos entes públicos em elevar a 
tributação. Em outra referência, Acemoglu, Ticchi e 
Vindigini discutem justamente o papel da burocracia 
em estabelecer a eficiência arrecadatória do Estado. 
Para o caso brasileiro, Naritomi, Soares e Assunção 
(2012) consideram a atualização da planta genérica de 
valores do IPTU como um dos indicadores de 
capacidade administrativa e qualidade institucional 
dos municípios do país.  
 
A partir disso, é possível entender a informatização e a 
atualização da planta genérica de valores como 
elementos de capacidade estatal. Nesta seção 
apresentamos algumas estimativas sugestivas de que, 
de fato, essa infraestrutura gerencial se relaciona com 
uma maior arrecadação de IPTU em relação aos 
demais tributos, uma elevação das receitas correntes 
e, interessantemente, uma melhor provisão de bens 
públicos, em linha com os modelos discutidos pela 
literatura econômica.  
 
Estimamos diferentes modelos que buscam inferir a 
relação entre atualização e informatização da planta 
genérica de valores e algumas variáveis de 
desempenho da gestão municipal. Essa estimação é 
feita utilizando um vetor de variáveis de controle e 
também efeitos fixos para cada estado, controlando 
assim qualquer fator que seja compartilhado pelos 
municípios daquela unidade da federação e que possa 
afetar as variáveis dependentes.15  
 
A tabela 3 sistematiza os resultados destas 
estimações preliminares16. Podemos observar nos 
coeficientes dos três primeiros modelos que tanto 
atualização como a informatização da planta genérica 
de valores estão associadas a uma maior participação 
do IPTU nas receitas próprias municipais, controlando 
pelo percentual da população residente em áreas 
urbanas segundo o Censo de 2010, pelo PIB per capita 
do município e com efeitos fixos para as diferentes 
unidades federativas17. Considerando o modelo 3, mais 
completo, podemos concluir que, em média, nos 
municípios que atualizaram a planta genérica de 
valores nos últimos dez anos a proporção do IPTU na 
receita própria é de 2,65 pontos percentuais a mais do 
que naqueles que não o fizeram. Analogamente, nos 
locais em que este registro já foi informatizado, a 
participação do IPTU na receita própria é, em média, 
1,33 pontos percentuais maior. 

16 Todos os modelos fizeram uso de erros-padrão robustos à 
heteroscedasticidade 
17 Entre parênteses estão os desvios padrões dos coeficientes calculados de 
forma robusta à heterocedasticidade e considerando o agrupamento por 
Unidade da Federação. 

Região IPTU per capita Part. IPTU Receita Corrente Part. IPTU Receita Própria % Municípios

CO 77,19 2,13% 24,55% 70,17%
NE 19,15 0,62% 13,83% 39,18%
NO 22,3 0,71% 14,63% 42,12%
SE 128,48 3,33% 35,52% 47,60%
SL 127,94 2,97% 37,73% 52,56%

Região IPTU per capita Part. IPTU Receita Corrente Part. IPTU Receita Própria % Municípios

CO 37,93 0,84% 16,60% 29,83%
NE 7,91 0,27% 9,83% 60,82%
NO 8,97 0,37% 8,74% 57,88%
SE 90,96 2,45% 31,18% 52,40%
SL 97,41 2,30% 33,99% 47,44%

Planta Genérica de Valores atualizada

Planta Genérica de Valores não atualizada
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O modelo 4, por sua vez, sugere também uma 
correlação positiva e significante entre estes 
instrumentos de gestão e a receita corrente própria 
municipal per capita (em log). Ou seja, os municípios 
que praticaram a atualização da planta apresentaram, 
em média, uma receita tributária per capita 12,5% 
superior àqueles que não o fizeram, assim como a 
informatização está associada a um aumento de 16,7%.  
 
Tabela 3 - 	Impacto de Atualização e Informatização 
da Planta Genérica de Valores em indicadores 
municipais 
 

 
 
Finalmente, também parece haver uma relação 
positiva e significante entre a atualização da planta 
genérica de valores e a provisão de bens públicos, 
neste caso, a destinação correta dos resíduos sólidos 
urbanos em aterros sanitários. Há evidências de que 
em locais onde há plano municipal e tarifa de manejo 
de resíduos sólidos a destinação desses resíduos é 
mais adequada (maior participação de aterros 
sanitários e reciclagem) do que nas cidades em que 
não existem tais políticas18. O que o modelo 5 sugere é 
que mesmo controlando por essas políticas 
diretamente associadas ao manejo de resíduos 
sólidos, levando em conta características municipais e 
efeitos fixos para as diferentes unidades federativas, a 
atualização da planta genérica do IPTU está associada 
a um aumento em 2,57 pontos percentuais na 
proporção do lixo destinado corretamente. Ou seja, o 
investimento institucional de atualizar a planta do 
IPTU não só eleva a arrecadação - e potencialmente a 
progressividade -, como também está relacionado a 
uma melhor prestação de serviços públicos.  
 
Conclusão 
 
O debate sobre progressividade tributária no Brasil 
enfrenta alguns desafios importantes. Elevar a 
tributação de renda, em especial daquela oriunda do 
capital, constitui um passo importante rumo a um 
sistema mais justo, entretanto, quando olhamos para 
a tributação sobre o estoque acumulado de riqueza, o 
cenário é ainda mais desigual. Embora boa parte do 

 
18 Para mais informações acerca do tema: https://municipios.usp.br/wp-
content/uploads/sites/595/2021/06/boletim_Residuos_Solidos_maio_2021.doc
x.pdf 

debate contemporâneo tenha focado na tributação de 
grandes fortunas e herança, propomos nessa nota que 
o IPTU tem potencial para ser utilizado como 
instrumento de justiça tributária.  
 
A junção de incentivos mal desenhados, infraestrutura 
institucional e espaço político mediam a enorme 
heterogeneidade existente na arrecadação de IPTU de 
municípios similares. A falta de diretrizes 
centralizadas para a atualização da planta genérica de 
valores e a baixa progressividade das alíquotas são, em 
geral, mecanismos de perpetuação de uma menor 
progressividade tributária. Além disso, contribuem 
para uma maior dependência dos municípios de 
recursos oriundos de transferências estaduais e 
federais. 
 
A decisão de investir em uma maior capacidade 
gerencial e em infraestrutura institucional, via 
informatização e atualizações mais frequentes da 
planta genérica de valores, parece estar associada não 
só a uma maior arrecadação tributária, como também 
a uma melhor prestação de serviços públicos 
municipais. A expressividade desse resultado sugere 
que o tema merece ser mais bem explorado em 
pesquisas futuras. Em especial, seria interessante 
entender de que maneira uma melhor infraestrutura 
social e maior progressividade tributária se 
relacionam, via uma melhor oferta de bens públicos, 
com o desenvolvimento econômico municipal.  
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