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Resumo: Trata da utilização do fen3meno da extrafiscalida
de corno instrumento de planejamento urbano. Aborda aspec
tos teóricos dos tributos como elementos reguladores do de
senvolvimento municipal, relacionando meios de atuação e
comportamentos que podem ser induzidos pela extrafiscalida
de. Estuda a legislação tribut~ria do Municipio de são paij
lo, no per iodo de 1950 a 1980, identific~ndoo emprego do
instrumento e analisando os resultados obtidos. Indica pos
sibi1idades de aprimoramento da utilização dos aspecto~ re
gulatórios do sistema tribut~rio municipal. -
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·1.

I N T R O D U ç A O

~ A intervenção do Estado no domínio econômico e
apenas -- pela atuação da adminis

tração direta ou indireta em unidades produtivas ou de prestação
de serviços públicos. A participação estatal se faz, também, a
través da formulação de políticas que objetivem direcionar as a
tividades e comportamentos dos agentes privados, por meio de in
centivos ou desestímulos i sua atuação. ~

Urna das formas consagradas do Estado procurar a
consecuçao desses objetivos é a utilização da tributação corno e,

lemento ativo da política econômica, particularmente através de
seus aspectos extrafiscais. Ne~se procedimento, a função arreca
dat6ria da estrutura tributiria é ampliada, quando não sobrepuj~
da, pela colimação de objetivos extrafiscaisy --;>

A extrafiscalidade pode ser conceituada como o
fenômeno manifestado em algumas leis, cuja característica -e
conferir consciente estímulo ao comportamento dos agentes -econo

'micos, não tendo por fundamento precípuo arrecadar recursos pe
cuniirios aos entes públicos. Tal instituto encontra abrigo no
direito positivo brasileiro desde hi muito tempo, não sendo po~
cos os casos de simultaneidade na implantação de tributo (fisca

lidade) e na fixação das hip6teses em que o respectivo pagamento
é dispensado, atenuado ou agravado, para incentivar atividades,
estimular ou coibir comportamentos dos contribuintes (extrafisca

!~ -

lidade) (Contudo, foi nas três íiItimas décadas que o uso
instrumento se generalizou, na medida em que o projeto da

•desse
viabi

1ização capi talis ta intentado no Brasi 1 optou -- entre
meios-- pela implementação de urna política fiscal cujos

outros

,11:"
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tos extrafiscais - isenções, incentivos ou agravamento da tri

butaçã.o - complementassem a ação direta do Estado, compelindo à
açao ou à inação dos agentes privados J

o estu-do que apresentamos nao ê urna abordagem nos

campos do Direito ou das Finanças Públicas. A Administração e o

Planejamento Urbano são os paradigmas adotados. O conseqUente

cariter interdisciplinar do enfoque, entretanto, exige que,na

quelas Ciências, se busque apoio à análise.

Nessa perspectiva, a primeira parte do trabalho

se ocupa do institutd da extrafiscalidade sob o aspecto te6rico.

A seguir, são analisadas as formas pelas quais o planejamento

urbano dele se apropria corno instrumento, explicitando os dife

rentes objetivos almejados eas modalidades de sua adoção no di

reito positivo brasileiro. Um esboço prospectivo de formas de u

tilização da extrafiscalidade no planejamento urbano complementa

ocapftulo. Finalmente, um estudo da legislaç~o extrafiscal do

Município de São Paulo, no período de 1950 a 1980, fornecerá e

lementos e subsídios a urna avaliação daextrafiscalidade corno

instrumento de planejamento urbano.

'..
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1. A EXTRAF ISCAL IDADE

1.1. Finanças pGblicas e extrafiscalidade

Para obter e gerir os recursos necessários ao ,

desempenho de suas funções como instituição política e social, o''

governo exerce um conjunto de ações de ordem administrativa que,

se convencionou denominar atividade financeira do Estado. (1)

,A definição clássica atribui ã Ciência das Finan'

ças o estudo das leis que regem a receita, a despesa, o orçamen

to e o crédito pGblicos. O caráter essencialmente político da a

tuação financeira do Estado para "satisfazer as necessidades g~

rais da popu La.ç ào !", no dizer de Aliomar Baleeiro ( 2), é notó

rio. Está presente nos critérios de fixação das necessidades da

coletividade que deverão ser atendidas prioritariamente, ~' enco~,

trado na escolha dos meios pelos quais a economia pGblica decide,

extrair os recursos da sociedade, assim como na,forma pela qual

o governo opta para produzir bens coletivos, prestar serviços ou

executar dispêndios.

Essa atuação, marcadamente política, foi caracte

rizada -- dura~te longo tempo -- como imobilista. Na literatura

do período que se intercala entre o fim da Idade Média e o

cio deste s~culo, ocasião em que se deu a estruturação da Ciên

cia das Finanças como paradigma cientifico individualizado, regi~

( 1) NOGUEIRA,Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. são
Paulo, Instituto Brasileiro de Direito Tributário, 1976 p.1-3.

( 2) BALEEIRO,Aliomar. UmaIntrodução à Ciência das ,Finan
ças. Rio de Janeiro, Forense, 1978. p.17.

~ .
, '1' ,

•
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(..
tra-se a evolução do pensamento econômico voltado para a adlI).i,n~~

\ \

tração financeira governamental. Ass im, o comportamento L'd'eaI
\1

I

preconizado para o Estado era a ingerência mínima, limitando-se
a arrecadar os recursos necessários ao Tesouro, sem interferir

na estrutura econômica. Sob essa 6tica, a moeda deveria ser neu
tra, o orçamento pfiblico equilibrado e is finanças era reservada
a função meramente arrecadat6ria dos meios financeiros. Presente
nos tratados dos s6culos XIX e meados do XX, essa concepção con
sagrava as finanças públicas "neutras", minimizadoras da influên

cia da ação estatal na economia.

Afirma Duverger que "a evolução das Finanças pfi
blicas ê a conseqUência e o reflexo da evolução do Es tado '". (3)

A economia pfiblica, em todos os seus aspectos, passa a proporcio
nar amplas possibilidades de influência no domínio econômico. As
tra~sformações e inovações surgidas nas funções do Estado, que
atingiram grande vulto co~ as proposições keynesianas, acabaram
por minar as bases do conceito de finanças "neutras". Para prom~
ver a retomada do desenvolvimento, combater um processo inflacio
nário, ou para redistribuir rendas, os princípios das finanças

.tradicionais poderiam ser transgredidos: a moeda não mais preci
sava ser neutra, o equilibrio orçamentário não se con~titui~ ~m
dogma e a carga tributária poderia adquirir funções na orierita

ção da economia.

Alberto Deodato expressa, de modo conciso, essas

transformações: "Se no Estado liberal,
nanças clássicas, a despesa era, quase

a que correspondiamEasSta:d~:~oi./~ /
sempre neutra, no ~

( 3) DUVERGER,Maurice. Ha.cienda pública. Barcelona, Bosch
Casa Editorial, 1968. p.7.
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moderno, intervencionista, ela é instrumento de política fiscal,
dos mais poderosos. Laufenburger acha-a mesmo o mais
instrumento extrafiscal" (4).

eficiente, r

A noçao deextrafiscalidade, no âmbito da Ciência
das Finanças, é, pois, de caráter amplo, estando voltada para a
política de modificação da conjuntura e das estruturaseconômi/f'

!
cas ( 5) . r

1.2. Direito Financeiro e extrafiscalidade

As normas jurídicas que regulam a atividadefinan
ceira do Estado, regendo receitas, despesas, orçamento, cr~dito
e processo fiscal, se enquadram no ramo autônomo do Direito Fi

nanceiro.

A formação dos recursos. à dispos ição do ente
...pu

blico, apesar do crescente papel do crédito, se faz, ainda de mo
do preponderante~ pela exploração de seu patrimônio próprio e pe
la

o
apropriação compulsória do patrimônio de terceiros. No primei

ro caso, estamos diante da chamada receita originária; na outra
hipótese, nos defrontamos com a receita denominada derivada.

o caráter compulsório da receita derivada, arreca

"-dada pelo ju..6 .tmpe.Jt.t.t, usualmente sob a forma de tributos, exige
que as "regras das relações entre o poder tributante o Fisco -
e os contribuintes sejam estabelecidas formalmente. O Direito

( 4) DEODATO,Alberto. Manual de Ciência das Finanças. são
Paulo, Saraiva, 1965. p.36.

'( 5) BALEEIRO,A. Uma Introdução à Ciência das Finanças. p. 44.
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Fiscal ou Tributário~ que se constitui em ramo do Direito Finan

ceiro, cuida dessa regulamentação.

~ A noçao de extrafiscalidade contemplada pelo Di

reito Financeiro pode ser introduzida pelas palavras de Walter

Barbosa Correa: " ... e~tretanto, não s6 para obter recursos pec~

niários sao criados os tributos e elaboradas as leis financei
(" v,'~" I 01. \ t..kvl) ~

ras, pois o Estado pode com eles colimar a ocorrência de fenôme
,"

no causador de efeito sobre a economia e sobre o comportamento

das pessoas a extrafis cal idade" (6).

/'
/'te atribuída aos impostos, pode ser ampliada para sua utilização

Sob essa 6tica, a finalidade fiscal, originalmen

no,'sentido de influenciar a ação· dos~agentes- econômicos.
I

"A a

brangência, nas atribuições do poder impositivo estatal, deste

.caráter de instrumento regulador da ordem econômica e social

que constitui o fenômeno da extrafiscalidade ou natureza extra-

-e

fiscal do tributo" ( 7).. A extrafiscalidade, nesse sentido, tem

conotação de atributo de lei fiscal. Esta almeja arrecadar recur

50S financeiros ao Estado; quando tem como escopoadiçional a

indução do comportamento, está-se diante de legislação extrafis
,

Cal\,~
<,

1.3. Conceito de extrafiscalidade

( 6) CORREA, Walter Barbosa. ContribUição ao Estudo da Ex
trafiscalidade. são Paulo, Ed. Bentivegna, 1964. p.8.

( 7) SOUZA~ Marinês Carichio Boselli de. Política Fiscal e
Impostos Muni~ipais. In: Anais do V Encontro de SeCret~rios das
Finanças das Prefei turas das Capitais. Sao Paulo, Secretaria das
Finanças do MuniClpio de Sao Paulo, 1977. p.276.
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o predomínio da doutrina que reservava aos tribu

tos a função exclusiva de arrecadar recursos fitianceiros, at;

por volta do início da Segunda Grande Guerra, explica a incipi~~

cia de estudos dedicados ao fen6meno extrafiscal. As finanças

clássicas, ao explicitar os princípios da tributação, abstinham

se de faz~-lo em relação ao -da neutralidade, por consideri-Io 1

nerente i visão que adotavam (8).

Ao declínio do liberalismo econômico, substituído

pela concepção do Estado intervencionista, correspondeu maior

~nfase no papel econômico e polttico do imposto. Ós tratadistas

o ligados a essa corrente admitiram como ineludível o feri6meno da

destinação mais ampla da tributação, agregando-lhe a dimensão

regulat6ria. Essa incorporação, contudo, não foi suficiente para

produzir uma definição de estrafiscalidade.

Sobre essa lacuna, afirma Walter Barbosa Correa:

"Mas, se hoje, entre os recentes autores da maté

ria de finanças, predomina a idéia da importância' da extrafisca-

li~ade, impressiona a circunstância de que tal fenômeno financei

ro ainda não mereceu uma definição. Estendem-se uns autores em

considerações sobre os efeitos dos tributos extrafiscais; ou

tro~, sobre as formas de aplici~los'; outros, ainda, nos modelos

existentes no direito positivo, dando todos eles, ~ certo, uma

id;iado que seja o fenômeno, sem, contudo, se importarem com a

sua ess~ncia". Mais adiante, conceitua: " ... a extrafiscalidade,

( 8) Autores como Geston Jeze, René Stourm e David Well, co
mo exemplifica Walter Barbosa Correa, adotaram a perspectiva de
que o tributo se destinava unicamente à arrecadação pecuniária.
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em suma e em termos singelos, constitui juridicamente um fim ob

jetivado pela lei financeira" (9).

~[ O elemento fundamental do conceito de extrafisca

lidade é sua característica de estímulo ao comportamento (10). O

meio de que se utiliza para alcançar o fim colimado é a vantagem

econômica, alternativa submetida ã escolha do sujeito passivo,

pela adoção ou não da atitude desej ada pelo poder tributante.

O segundo componente a integrar a noçao de extra

fiscalidade é o que diz respeito ao aspecto voluntário e premedi

tado da ação estatal, estimulante do comportamento através do

instituto que ora analisamos. A aceitação do papel intervencio

nista do Estado reflete-se no campo das finanças públicas de mo

do que, através dos tributos ,~lém da obtenção de recursos, se
'----busque a colimação adrede planejada de-objetivos econômicos e

sociais ./ ' ~

-Finalmente, a extrafiscalidade nao visa a~rec~

daç âo de recursos financeiros. Isso não significa que o emprego

d~ tr i buto ext r af is cai ~ão propor cione, def i.ni t i vamente ,:)ec e.i.

tis. Haverá, sempre, contribuintes que, embora es t Lrau Lados .7e de\ imodo premeditado, pelo poder tributante, preferirão arcar com

o ô~'S~spensar a vantagem econômica. Dessa idéia, decorre a

( 9) CO~:B-._CQ.ntDJ;>.J.l~ã Extrafiscalida
de. p.46 e 48.(lO) FANUCCHI, Fábio. Curso de Direito Tributário Brasilei
ro, vol.I. são Paulo, Ed. Resenha Tributária, 1975. p.56: "Se,
pelo exame de determinada incidência tributária, verificamos que
ela dá ao contribuinte possibilidade clara de alternativa, de es
colha de gravame mais ameno ou a de nenhum gravame tributário~
conforme su~ atuação se desenvolva neste ou naquele sentido pre
visto em lei, então se está, quase sempre, diante de uma tributa
ção extrafiscat.lI

•
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ilação de que nao há tributo extrafiscal que nao tenha, também,

um fim fiscal, ainda que tênue.

A definição de extrafiscalidade que adotaremos ..
e

a expressa por Walter Barbosa Correa:

"Extrafiscalidade é o fenômeno manifestado em aI
gumas leis relativas i entrada derivada, que lhes confere carac
terísticas de consciente estímulo ao comportamento das pessoas
e de nio ter por fundamento pre~ípuo arrecadar recursos pecunii
rios a ente público" (11).

1.4. Tributação,. contribuições parafiscais e extrafiscalidade

Obrigação pecuniiria, de cariter compulsório, exi
gível pelo Poder Público, constitui a definição tradicional de
tributo. No direi to pos itivo bras ileiro as esp.écies dess e"genero
são os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria.

As contribuições paráfiscais tem a mesma natureza
. .

tributiria, distinguindo-se, contudo, pela delegação de sua co
brança a órgão oficial - autarquia ou ente menor para cujos

fins destina-se o produto da arrecadação. Autores hi que incluem
as contribuições parafiscais corno categoria de tributo; outros

definem-nos como de natureza distinta (12).

(11) CORREA, W.B. Contribuição ao Estudo da .Extrafiscalida
de. p.54. A entrada derivada caracteriza-se pela sua arrecad~
çao por imposição legal, por ato de autoridade do Estado. Reali
za-se através dos impostos, taxas, contribuição de melhoria, con
tribuiç6es parafiscais e multas pecuniãrias.

(12) As contribuiç6es previdenciãrias constituem-se, por e
xemplo, em expressão de parafiscalidade.
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Independente da coirente pe~filada, a finalidade
da trib~tação e da parafiscalidade 6, essencialmente, a de car
rear recursos financeiros aos cofres pfiblicos. A primeiraj arre
cadada pela administração direta e as contribuições parafiscais
por órgãos que para tanto recebem delegação .expressa. o objetivo
6s uortanto, fiscalista.

Existe, contudo, total possibilidade de coexist~n
cia desses instrumentos de arrecadação com a motivação extrafis
cal, tanto nos impostos e taxas; como nas coritribuições de melho

.-
ria e parafiscais. Aliis, Rubens Gomes de Souza considera que:
tiA forma mais moderna de exercício do poder tributirio com fina
lidades extrafiscais encontra-se na parafiscalidade ..." (13). No
dizer de Walter Barbosa eoirea: " ... 6 de notar, al€m disso, que
embo!a possuam por natureza o imposto, a taxa, a contribuição de
melhoria e a contribuição parafiscal o objetivo de coletar bens, ;. .

esse fim, certas vezes, pa~sapara um segundo plano, em virtude
.do aparecimento de outro escopo que adere isaludidas figuras fi
nanceiras. Este propó~ito, que ~ o de estimular o comportamento
das pessoas, constitui, corno adiante vamos demonstrar, o elemen
to principal da extrafiscalidade .
• • • • • • • • • .• • • • • • _ • _ •••• e _ • __ ••.••••••• - •• - • - ••••••••••••••••••••••

Fica, portanto, assentado que as diversas categ~
Tias de tributos (entendendo-se tamb6m a contribuição para fi!
cal), a16m de funcionarem como instrumento destinado a arrecadat
valores, podem ser criados tom objetivo de intervir no comport!

-mento ~as pessoas, transferindo para ~egundo p1ario o interesse
-decobt.er rendimento." (14)

(13) SOUSA, Rubens
·'tária. são Paulo, Ed ,

(14) CORREA, W.B.
·ue.p. 23-24.

Gomes de. Co~êndiQ de . Legislação Tribu
Resenha Tributaria, 1975. p.SS.
Contribuição ao Estudo da Extrafiscalida

- •. ~-'''''' -., •., . , ,.,,,,,,-,,~,,,,,, ,.~.,.._..~,- .•..r-: .. _•• ~
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1.5. Poder de polfcia e extrafiscalidade

Para alcançar metas de interesse coletivo, o Esta

do nao se pode valer apenas de estímulos às ~essoas ou agentes e

conômicos. Como se viu em tópico anterior, abre-se a possibilida

de do comportamento desejado não ser adotado, ocorrendo, em con

seqUência, predomínio do aspecto fiscal sobre a motivação extra

fiscal. A defesa dos interesses gerais da coletividad~ determi

na, muitas vezes. que o ente estatal delimite direitos indivi

duais, impondo normas de ação às pessoas e não apenas induzindo

seu comportamento. acenando com vantagens econômicas. O Estado

estari, assim. exercendo o chamado podeft de polIcia.

Na definição de Hely Lopes Meirelles:

de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração

"

para condicionar o uso e gozo de bens, atividades e direitos ln

dividuais, em benefício da coletividade ou do
..•• .proprlo Esta

do"(15) .

A restrição dos direitos individuais em favor do

bem público é faculdade ineludível da Administração Pública. O

poder de polícia, fundamento' dessa regulação, pode ser exercido

tanto sob a forma administrativa quanto judiciiria. No âmbito da
..••primeira. que e a relevante para posso estudo. o confrontó com

a extrafiscalidade ê de capital importância para a

desse fenômeno.

compreensao

A polícia administrativa,- quando pretende impedir

eIS) MEI.RELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro.
são. Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1981. p.38S.
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au restfingir dado comportamento, fixa como norma tais objet!

vos, estabelecendo penalização aos que a descumprem. A vedação

ou restrição pretendida ocorre de modo definitivo, caracterizada

pela aplicação de sanção.

De modo distinto, o emprego de princípios extra

fiscais na legislação tributária nao se propoe a obter tais re

su1tados de modo absoluto. Pretende, isto sim, estimular o com

portamento do contribuinte na direção pretendida, acenando com a

possibilidade de fruição de vantagem econ6mica.

Da comparaçao entre esses dois elementos flui que

rtão subsiste .identidade entre poder de polícia e extrafi~calida

de. Aquilo que o Poder pfiblico deseja vedar de modo· definitivo

nao pode ser objeto de tributação extrafiscal. O ilícito ou o

totalmente incesejável, se impedido por esse meio, pode ensejar

a permanência do comportamento, bastando que o sujeito passivo

se submeta ao pagamento de tributo agravado. O resultado obtido,

nesse caso, seria predominantemente financeiro.

A percepçao de~sa distinção te6rica ~ ~elevante

para a correta int~rpretação da. extrafiscalidade. Se a vedação

ou omissão desejada for desobedecida, sujeita o infrator a uma

pena. A sanção de ato ilícito jamais poderá se dar - no direito

positivo brasileiro -- por via tributária, mesmo que, erroneamen

te, denominada de extrafisca1. Aos ilícitos administrativos de

vem corresponder sanções tamb~m administrativas. O desconhecime~

to dessa posição se projeta nos textos da legislação que ainda

analisaremos neste estudo.

1.6. Limitações jurídicas na aplicação da extrafiscalidade
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A identidade da natureza jurídica das espécies

tributirias, com ou §em conteGdo extrafiscal, ressalta no que se

explanou em tópicos precedentes. Dessa maneira, as mesmas limi

taç5es que restringem o exercício da fiscal idade pelo Poder pG

blico estarão presentes quando se pretender implementar legisla

çao extrafiscal.

o poder de tributar e, por similitude, as limita

çoes que lhe sao impostas, são estabelecidos, no Estado brasilei

ro, a nível constitucional. No dizer de Baleeiro: "Nos países de

Constituição rígida e de controle judiciirio das leis e atos

administrativos, os princípios que a Ci~ncia das Finanças apurou

em sua compósita formação política, moral, econômica ou técnica

são integrados em regras estiveis e eficazes. Funcionam como li

mitaç5es ao pod~r de tributar.

Nenhuma Constituição excede a brasileira, a pa!.

tir da redação de 1946, pelo zelo ccim que reduziu a disposições

jurídicas aqueles princípios tributirios ..." (16).

. íi.tJ
Joaquim de Castro Aguiar complement~no plano da

extrafiscalidade: " ... cumpre-nos assinalar com traço forte que

os tributos usados com objetivos extrafiscais não escapam is nor

mas e princípios do sistema tributirio, estando sujeitos, igual

mente, a tod~s as limitaç5es cons.titucionais. Os fins extrafis

cais não legitimam, por si só, a imposição de qualquer tribu

to" (17).

(16) BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder
de Tributar. Rio de Janeiro, Forense, 1977. p.2

(17) AGUIAR~ Joaquim de Castro. Tributaçio Extr~f~scal no
Ordenamento Urbano. In: PESSOA, Alvaro, coord. Direito do Urba
nismo - Uma visib Sócio Jurídica. Rio de Janeiro, IBAM, 1981.
p.ll0
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A extrafiscalidade, portanto, também se submeterá

aos princípios constitucionais tributáriosjV

A.specto preliminar a considerar é o da submissão

à discriminação de rendas; cada esfera de poder somente legislará

sobre tributos, mesmo que extrafiscais, cuja competência lhe te

nha sido cometida pela Constituição Federal (artigos 18 e 21 a 24).J
~\

Q principio da legalidade, deverá ser respeitado

pela legislação extrafiscal, nafor~a do disposto no artigo 153,
§ 2~. Segundo ele, s6 a lei pode instituir tributo, extinguí-lo,

majorá-lo ou reduzi-lo, bem como definir o fato gerador da obri

gação tributária principal, o sujeito passivo, a fixação de alí

quota, a base de cálculo, as cominações de penalidades, hipót~

ses de exclusão, suspensao e extinção de créditos tributários e

de dispensa o~ redução de penalidades.

A lei único instrumento para instituir tributo

extrafiscal - há de respeitar o principio da a~ualidade: não po

derá ser cobrado tributo; em cada exercício financeiro, sem que

a lei que o instituiu esteja em vigor antes de seu inicio.

perante a lei

o princípio da isonomia - a igualdade de

garantido pelo artigo 153, § 19, obriga a

todos

que

lei tributária tenha caráter genérico. A igualdade buscada, con

tudo, não é absoluta; haverá de se impor pelo tratamento igual

aos que se apresentem em circunstincias e condições iguais. Mui

tas vezes é o tratamento desigual a situações distintas que peE

mitirá o restabelecimento do principio da isonomia.

Finalmente, um aspecto relevante no campo da ex
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trafiscalidade: a tributação com fim extrafiscal tamb~m estará

circunscrita aos ditames do principio da capacidade contributi

va. A instituição ou agravamento de tributo de caráter ordinató

rio, para a~cançar seus objetivos, não poderá se valer da fixa

ção de nivel de tributação que colida com o principio constitu

cional da capacidade contributiva.~

1.7. A forma na extrafiscalidade

A literatura relativa ao uso dos tributos regula

tórios nao apresenta classificações do fen6meno, senão pela des

crição dos fins que são perseguidos. Wálter Barbosa Correa apre

.senta ~m crit~rio, baseado na forma e na intensidade em que se

manifesta o propósito de estimular. •

Para os nossos objetivos, restringir-nos-emos ao

primeiro elemento classificatório. Segundo o autor: "Quando a

extrafiscalidade se insere em lei financeira que expressamente

demonstre o intento de não arrecadar bens pecuniários, chamamo

l~ de expllelta. Esse grupo abrange o fen6meno verificável nas

leis de imunidade, isenção e redução."

A forma implicitaem que surge a extrafiscalidade

ê assim exposta: "Por outro lado, quando a extrafiscalidade se

encontra em tributo ou empréstimo compulsório, denominamo-la lm

pllel!a. Aqui, o elemento fiscal, ou seja a exaçao, encobre o

extrafiscal." (18).

(18) CORREA, W.B. Contribuição ao Estudo da Extrafiscalida
de. p. 69.,
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o Estado, cabe destacar, nao se utiliza da imuni

dade ou da isenção (19) apenas para introduzir formas explícitas

de extrafiscalidade. Razões outras podem ditar seu emprego. Quan

do a Constituição Federal, em seu artigo 19, veda a instituição

de imposto sobre os templos de qualquer culto, por exemplo, o

princípio que rege a norma 6 o de amparar a liberdade de culto

religioso expressa no capítulo dos direitos e garantias indivi

duais (art. 153, § 59). Não 6 de se eSperar que a imunidáde leve

ã construção de templos ou a outros aspectos do desenvolvimento

de instituições religiosas, mas ã preservação de valores espiri

tuais da própria concepção constitucional.

Da mesma maneira, a isenção pode surgir por razoes

administrativas. A pouca expressa0 de um determinado imposto p~

de conduzir ã decisão de isentar o seu pagamento se, por exem

pIo, o cUsto de sua arrecadação superar o valor cobrado. Ou, ain

da, a isenção pode ser erigida pelo legislador como o instrumen

to para restabelecer o p~incípio da isonomia, dando tratamento

distinto aos que se encontrem em situações carecedoras de ampa

ro.

~sta posiç~o encontra respaldo na lição de Walter

Barbosa Correa: "Desde logo nota-se que tanto na norma constitu

cional obstativa ao exercício do poder impositivo (criadora da

imunidade) quanto na norma que dispensa o cumprimento da· obriga

ção tributiria (criadora da isenção), esti evidente o fim de não

arrecàdar numeririo para o Tesouro. Isto só, todavia, nao basta

.(19) Imunidade ~ a vedação constitucional ao poder de tribu
tar. Isenção ~ forma de exclus~o do cr~dito tributãrio, isto ~;
dispensa do pagamento de tributo por determinaç~o legal.
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para afirmar que em taiship6teses se esti em presença de norma
extrafiscal. Para que assim se possa denominar a regra de imuni

I

dade e de isenção, ~ mister que o escopo seja de intervir cons
cientemente no .compo rtamento das pessoas." (20) .

(20) CORREA,.W.B. Contribuição ao .Estudo da Extrafisca,lida
de. p .64.

. ~" . ·~~:.
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2. A EXTRAFISCALIDADE COMO INSTRUl-tENTO DE PLANEJAMENTO URBANO'@)
I

2.1. O cenário

No capitulo precedente, esboçamos a~pectos te6ri

cos da extrafiscalidade . Antes de desdobrarmos a anâ í.í.se nas mo

dalidades de sua implementaçio corno instrumento de planejamento

urbano e no estudo de caso relativo ao Municipio de Sio Paulo,

i
i

objeto do pr6ximo capítulo, torna-se necessário estabelecer os

contornos do cenário em que se di essa utilizaçioda extrafiscar

lidade. A caracterizaçio ideol6gica da intervenção estatal na e

conomia necessita da percepção do meio-ambiente em que ela se
dI· d ' ~ b i ' . d ~"l·esenvo ve, //"a que no am rt o res tr í t o e nossa ana~se.

.: -,
// O primeiro elemento esclarecedor surge a \nível

institucional. O Estado brasileiro fixa seus principios tr\buti

rios e muitas das disposições jurídicas que deles decorrem, ~ní
vel constitucional. Na afirmação de Baleeiro (21), essa atitl!ld:

. . d d - . ·1 D·· C . l.__ em lntensl a e -- nao encontra Slml ar no lrelto onstltu~10

nal de outros países e. a nosso ver. traduz a rigidez e a iJobi
" " /

lidade que se pretende na politica tributiria.~o estabelecir a

discriminaçio de rendas dos ,entes públicos no documento bfs ico

do,Es tado -- expressão das relações sociais--em-'determinadol momen

to histórico -- fica claro que os set~-;:~ hegemÔnico_s;2!socieda

de br~sileira pretend~m garantir que a política tri~ia a ní
vel de se,,~,sins trumentos, apenas excepcionalmen/:ej a pass ível
de mudan ç ass, dado que se necessi t arâ de reformas constitucionais'c /.
_____ "_c,-_'--'-=::~-~ / '-~---- -----~

(21) BALEEIRO, A.Limitações Constitucionais ao Poder de
Tributar. p , 2.
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para empreend~-las.

,

A partir de 1946, o Brasil conviveu com dua~ es-

truturas tributárias diferentes, que guardaram estreita corres

pond~ncia com as tendências do Estado. Um primeiro período, de

1946 a 1964, mostra um Estado liberal no campo econômico e que.,

a nível institucional "e administrativo, dá ênfase ao municipalis
»>:

"mo e ã i ooperação financeira intergovernamental. (22)

Nessa fase, surgem as transferências de receitas

oS Estados e Municípios e dos Estados para as comu

nas', previstas em legislação e, na maioria, de aplicação vincula

da a determinados fins; tambêmocorrem, nesse período. as primei

ras tentativas significativas de aplicação de instrumentos fis

cais para incentivar o desenvolvimento regional, com a criação,

em 1953, da Superintend~ncia de Promoção e Valorização Econômica

da Amazônia -' SPVEA e, em 1959, da Superintendência de Des envo l

vimento do Nordeste, SUDENE. Contudo, os problemas fiscais se

agravaram, particularmente quanto ao crescimento da disparidade

r~gional,e o federalismo cooperativista dessa fase trouxe, como

conseqUência, a expansão desproporcional da participação do go

verno federal nas receitas pGblicaª, determinando o fracasso do

/

reforma tributária de 1966 (Lei n ? 5.172/66 - Código /Tfibutário
.:>

'~ ----------------~~~-----

o período iniciado em 1964 foi assinalado

sistema de repartição de rendas .•

-. -------
(22) Exaustivo estudo sobre a evoluç~o da estrútura tribut!

ria brasileira em relação às transformações constitucionais pode
ser encontrado em MAHAR, J. Dennis. Federalismo Fiscal no Bra
sil: A Experiência Histórica. In: REZENDE, Fernando et alii,ed-:-
política Fiscal 'eprogramação dos Gastos do Governo. Rio de Ja
neiro, IPEA,197~. p.241~68.
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Nacional) e pela promulgação de nova Constituição Federal, em 24
de janeiro de 1967, alterada por sucessivas Emendas Constitucio
nais.!A nova estrutura tributária, calcada, basicamente, em im
postos indiretos incidentes sbt~e os produtos industrializados e
a circulação de mercadorias e serviços (IPI, IeM e ISS) e nos
impostos diretos sobre- a renda e a propriedade imobiliária (IR e

IPTU) , ~~~ :~m~_~~j et ivos l~m~tar _~__in~_~rvenção d~ ~sia.a~~ ao
r---- -. --------- -~-

setor de bens de utilidade pGblica e ã obtenção de recur~os, sem
interferir na capacidade de investiment~ da econo~ia. Tais metas
ficaram prejudicadas. O Estado, cada vez mais, passou a inves
tir, quer para reduzir as disparidades regionais, melhorar a
dis-tribuição de renda, aumentar a taxa de investimento global ou
favorecer aspectos isolados de politica econ6mica, como, por e
xemplo, o equilíbrio da balança de pagamentos pelo aumento de

. v'

exportações. A manipulação tributária decorrente acabou por com
prometer a neutralidade fiscal inicialmente preten~ida (23).

Do ponto de vista da receita tributária,alguns da
dos qualificadores dos resultados alcançados pela reforma mere

cem destaque: em 1966 - ano imediatamente anterior i vig~ncia do
novo sistema - a receita pr6pria das tr~s esferas de gov~rno se
dis tr ibuiam na proporção de 51,2% ã União, 41,5% aos Estados e 7 ,3%
aos Municípios. Em 1979, a proporçao se alterou, respectivame.!!
te, para 60,6%, 34,4% e 5%. Os recursos efetivamente disponiveis
em ~ada esfera, apos as transfer~ncias legais, em 1966, se dis
tribuiam: 40,6% ao governo federal, 46,3% aos Estados e 13,11

(23) Significativa evid~ncia dessa afirmação pode ser encon
trada no estudo empreendido por 01ga Hajj, em sua tese de mestra
do apresentada, em 1982, à Escola de Administração de Empresas
de são Pau1o- Fundação Getúlio Vargas: Imposto de Circulação de
Mercadorias: Significado e Percalços na Reforma Tributária
de 1966.
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aos Muriicipios; em 1979 a relação passara, respectivamente, a

46,4%, 37,S% e 16,1%. Evidencia-se, a~sim, o cariter centraliza
.---,.-~ ,dor dos recursos, na Un-rão , em de tr í iãento de Estados e Municí

pios. (24)
"

"<;
-,---, '~~

pano de fundo
.: I.sao os conceltos

dele se o~pa

~ A opçãõ-p,e~Teprodução, no Brasi:~.d0·S
em que se deu odesenvolvime~to- de__países--c-ap-r;;listas

'Os dois outros aspectos relevantes para compor o
. ~

da atuação do Estado que desejamos caracteriz-ar

q\le adotamos para o urbano e o planejamento qU~
/ '

/
/'

moldes

centrais,

imitando~lhes padrões de consumo e industri~lização, 6 irrefuti

vel e -' entre out ras conseqUências

do urbano no nosso país.

condicionou a formação

A complexidade do fenômeno, por outro lado, exige

que sua anilise nio tenha como objeto o urbano decorrente de

uma mera concentração espacial da população, cuja problemitica e

contradições possam ser "resolvidas" pela utilização de t6cnicas
, 'e4\QAc..\a..~~\..:~. I:>.I..",,~~ , / '

neutras; ('apanágio do conhecimento dos planej adores. O urbano 6

o espaço socialmente determinado e a interação que resulta da a

glomeração populacional gera um processo complexo e específico,

função das relações sociais de produção existentes na nossa for

d . - . /ma e organlzaçao soclal.
, '

Nesse contexto, º--R,lanejamento urbano se consti

(24) Fonte: Secretaria de Economia e Finanças-MF, conforme
citas;ãoIn: SECRETARIA DAS FINANÇAS DE PREFEITURA DO MUNICíPIO
DE SAO PAULO. são Paulo: Estrutura Tributária', e Finanças. são
Paulo, 1982. p.45-6.
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tui em instrumento privilegiado de tradução ideo16gica dos inte

d 1 f - . /d I d .•.resses e c asses, raçoes e grupos, esenvo1ven o ao maXlmo a
capacidade de integração ~Qçi~nção primeira da iâeologia do,
minante.' Ao nível político, enquanto instrumento de negociação e
mediação, o planejamento ê objeto de disputa entre grupos 50

.•
ciais para que, o dominando, possam revestir de neutra1idade.tec

/'

nica e social as demandas que lhes são pr6prias; no p1anoideo16
gico, o i efei to do planejamento urbano é o da racionalização e 1e

, .,/

gitim~ção desses interesses através de po1{ticas pfib1icas.

2.2. Antecedentes hist6ricos

A interv~e~s-t-a-t-a-l~ ec:onomia,no sentido de
.regular as atividade~m <, esca1a nacional é - em nos 50 regime

(/ )
constitucional - ~ompetência da União. AVém da própria discrimi
nação de rendas. es~-u~a nosartijl9h. 22 e 24 da Constitui

<Ó, .•• -._----

ção Federal vigente, demonstram-no a competência residual expre~
sa nos artigos 18, parágrafo 59, e 22, ass.í.m como a autorização
do parágrafo 29, do artigo 19, que permite i União, mediante lei
co~plementar. e 'atendendo a relevante interesse social ou econ&mi
cb nacional, conceder isenções de impostos estaduais e ' muniei

. "./\~~
pais. Às outras esferas de poder. contudo, sao atrLbu ida svarnpLa.s

possibilidades regulat6rias, atravé~ do m~nejo dos tributos que
lhes competem por disposição, constitucional .

,- .,' " ..-."

../'t-Na maioria dos países, mesmo antes do surgimento
do Estado intervencionista, as primeiras manifestações de extra
fisca1idade ocorreram através das barreiras alfandegárias, desti
nadas a proteger a produção nacional, ou, 'por meio de incentivos
fiscais, torná-la competitiva em termos de comércio internacio
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nal. Aliomar Baleeiro cita os exemplos da tributação que Veneza,
ao final da Idade Média e a França, no século XVII, adotarampa
ra proteção de suas produções agrícolas e fabris, através de
tarifas aduaneiras (25)~

. ""-."
," ,,-

O emprego/á; :xt rafiscali d~de s~,,---; ni cialmen
t .d d . fIl ..I -." . -e, no sentl o e ln Ulr a nlve macro-economlCO: lmpostos sun

. I

tuários", tributação! sobre heranças, política demográfica, equi
.' ./

líbrio econômicb, política monetária, preservação da mpralidade
foram meios e objetivos do exercício da estrafiscalidá'de. Nesses
países. o instr~to foi - de início - pouco USJ,d~/para con
dicionar odes envolv,imentour.bano .------~--

"", ,/

//'
No Biasil, a evolução hist6rica se\mostrou distin

ta, por força de /tua -longa trajet6ria como colonia\, portuguesa.
1-\

Sobre o tema, discorre Eurico Korff: "No Brasil, a 'i atribuiçãoI . - '
de receita aos igovernos locais já era observada em ~ongínquas é

i -!
pocas coloniais, quando aos municípios e is suas ci~aras era ore

I

conhecida a com~etincia de recolher certos tTibutosi notadamente
as taxas e as chamadas·"fintas". Essa tributação IOGal, que aquí
precedeu largame~tea instituição do regime federaJ.vo, conferiu

\ I

por vezes aos inun~'cSpiosimportincia superior, n~'te particular,
. ~ - /

i da pr6pria casa real"portuguesa ..." (26).

o surgimento de expressoes de fiscalidade, desde
logo acompanhadas de emprego extrafiscal dos tributosl voment~a

j (i

(25) BALEEIRO, A. -Uma 'Introdução -ã ciência das Finanças.
p.191-2

(26) KORFF, Eurico. Finanças Públicas Municipais. Revista
da Administração de Empresas, Rio de Janeiro, 17 (1): 7-41, set./
Tout. 1977.



.24.

na introdução deste estudo btã assinalado desde os primórdios

da estruturação de um sistema tributário em nosso país. Em 1642,
a Câmara Municipal de Salvador instituiu a tributação dos alugu~
,5tes das casas, ao estilo das "décimas" de Portugal e estabeleceu

-- concomitantemente -- que o clero dela estava isento; criara
se,assim, a primeira possível expressão de extrafiscalidade ex
plícita no direito positivo brasiieir.o-:.......--~~-~-~--~~~>

./ . ""/ .,
/ .

/'~
,.

A chegada da família real ao Brasil, em 1808, de
terminou a instituição de um imposto sobre os imóveis,' denomina
do "décima urbana" e cobrado à razão de 10% do valO!.' locativo
dos imóveis. Esse tributo se transformaria nos fund!amentos do
que se cons titui, ho'Je, a imP.osição sobre a P70pi.dade imob iliá
ria urbana. \. .

"~." - ,.----~~.~._-'~---'-.'-.. .:
/~ "<// .

/ •• é "" '. . ... _ "',

.. Em 11110registra-se o empreg~o tributo para es

timu1ar comporta/ntos: os que se dedicassem aIo plantio de ár

vores de especiarias finas, de emprego em atividades farmacêuti
cas e tinturaria, gozariam de isenção da IIdéciia-urbanall

, por
10 anos. A concessão, em 1811, de isenção ~or até 20 anos

às cons truções erigidas em terrenos dreriade's ou pantanosos, .no, ,/

Rio de Janeiro, no d:tzC(rde Eurico KorPf , consagra D. João VI co
'''~,.- -Ó:

mo pioneiro dos incentivos '-flscais no Bras i~

o Estado unitário da Constituição Federal de
1824, assim como o regime federativo da Carta de 1891, não conce
deu aos municípios liberdade para desenvolver sua arrecadação

tributária própria. Esta só surgiria a partir da Constituição de
1934 e se manteria durante o Estado Novo; ~lém da participação

no imposto"de indústrias e profissões, de competência estadual,
os municípios podiam instituir tributos pr6prios: taxas pela
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prestação de serviços municipais e os impostos de licença, pr~
dia1, territorial urbano e sobre diversões pGb1icas.

A Constituição Federal de 1946 e a reforma tribu
tiria de 1966, consagraram elevada rigidez na distribuição de
rendas de cada esfera ~dministrativa, garantindo ao município
compet~ncia tributiria especificas ainda que longe de assegurar
a autonomia financeira das comunas.

No período entre 1824 e meados deste s~cu10, o
dirigismo econ5mico foi exercido principalmente pelo governo cen
tri1, e, em menor grau, pelos Estados, pelo manejo dos tributos
de suas compet~ncias. O uso mais intensivo de inc~ntivos fis
cais, ocorrido a partir do final dos anos 50, com as tentativas
de desenvolvimento regional no Nordeste e na região amaz5nica,

exemplifica a afirmação.

O fen5meno da crescente urbanização da sociedade
brasileira, cujo contingente populacional que vive em cidades
passou de 36%, em 1950, para 66% em 1980, contribuiu para colo
car em destaque a necessidade de recursos financeiros para os mu
nicípios, a importincia da arrecadação pr6pria das cidades e a
potencialidade que o sistema tributárip municipal apresenta na
regulação deinGmeros aspectos da vida urbana.1

2.3. Competência tributiria e extrafiscalidade

A formulação de uma politica nacional de desenvo~
vimento urbano encontra-se em fase embrionária, no Brasil. OBa!!
co Nacional de Habitação tem assumido o papel de agente financia
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dor de obras de infra~estrutura urbana e o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Urbano atua como 6rgão diretor da política e da
implantação das regiões metropolitanas criadas pela Leis Comple
mentares nQ 14/73 e n9 20/74 (27).

A Constituição Federal nao dispõe, de modo explf
cito, sobre competências para legislar sobre Direito Urbanfsti
co. Cornoa atividade urbanística se insere no campo do Direito
Civil, estreitamente ligada ao direito .de propriedade, implicita
mente, pode-se afirmar que a competência para estabelecer normas
gerais de Direito Urbanístico 6 da União. Autores hi que defen
dem a expressa inserção, no texto constitucional, das competên
cias relativas à mat6ria, dividindo-as entre as três esferas de

governo (28).

estabelecimento de normas gerais, no campo específico, hi de se
respeitar a autonomia de Estados e Municípios. Nessa direção,.en
tendemos ser o planejamento urbano mat6ria de peculiar interesse
dos municfpios; para sua consecução, respeitadas as atribuiçõ~s
específicas e os ditames constitucionais, podem as comunas uti
liiar-se de su~ competência tributiria;não s6 no aspecto prima
cial fiscalista, como também na sua faceta regulat6ria. extrafis
cal. A identidade da natureza jurídica da fiscalidade e da extra

'~rSe ã União cabe- na atual estrutura legal - o

(27) Os aspectos institucionais da formulação de urna políti
ca.urbana, a nível nacional, podem ser encontrados em BRASILEI
RO, Ana Maria. política Urbana -'-Quem Decide? In: PESSOA, Alva
ro, coord. Direito do Urbanismo- Urna visão Sócio-Jurídica-:-
p , 25-39.

(28) SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico
são Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1981. p.86-7~
presenta sugestão de texto de Emenda Constitucional
as competências das diferentes esferas de governo.

Brasileiro.
O autor a
estatuindo
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como

foi evidenciadó que o uso da tributação, em sua função ordinat6
ria, embora a nível macro-econômico. melhor se enquadre na comp~
t~ncia tributiria da União, não se constitui em sua prerrogati

va.

o artigo 24 da Constituição Federal atribui ao ~u
nicípio o poder de instituir dois Lmpos t os : um, sobre aproprie
dade {mobiliiria urbana e outro, sobie serviços de qualquer na
tureza, não compreendidos na compet~ncia tributiria da União e
dos Estados, definidos em lei complementar. Além desses impo~
tos ,da mesma maneira que às demais esferas'de governo, às comu
nas é permitida a instituição de taxas e de contribuição de

melhoria.

Os recursos financeiros do municípi~, obtidos cbm

esse arsenal tributirio, reforçado pelas transfer~ncias ielati
vasa participações em impostos arrecadados pela União e Estado
onde se localize, devem ser capazes de garantir o princípio da
autonomia municipal, expresso no artigo l5,da Lei M~gna.

A administração dos tributos de competência muni
cipal apresenta variada, gama de dificuldades que - se existen

tes no terreno da fiscalidade - se projetarão, por simetria, no
campo do emprego extrafiscal dos impostos. Esses problemas, li
gados i pr6pria natureza desses tributos, merecem suscinta des

crição.

No âmbito do imposto predial ..e territoria urbano
. . :."<.'

CIPTU); destaca-se a grand~ sensibilidade política que aprese~
ta, dado que se -t rata de imposto direto. Os aumentos dos valores
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lançados, de um exercício para outro, costumam gerar grande rea
çio dos contribuintes. A esse, outros aspectos se somam: a defa
sagem entre os valores fiscais, tomados como base de cálculo do
imposto, e os vigentes no mercado - situaçio comum nos cadas

otros da maioria dos municípios brasileiros -odilueo valor do
imposto e, em cQnsequ~ncia, os efeitos motivadores que se possa
pretender da legislaçio extrafiscal que a ele diga respeito. A
possibilidade detransfer~ncia de 6nus tributário para inquili
nos é outro fator enfraquecedor do efeito intervencionista do im
posto.

Na área do imposto sobre serviços (ISS), a atua

çao extrafiscal é limitada i reduçio das alíquotas ou i isençio
do pagamento do tributo, por prazo certo, ou indeterminado. Tam
bém nesse caso estio presentes dificuldades estruturais: a taxa

otividade da lista de serviços, apresentada em lei complementar,
é entendimento consagrado nos Tribunais e ~bsta o tratamento is6
nomo de atividades de prestaçio de serviços, posto que algumas
nio constam da relaçio. A diversidade de alíquotas ede crité
rios de fixaçio da base de cálculo e o próprio caráter fungível
de ~restaçio de serviços sio outros problemas presentes tanto na
prática fiscal, quanto no emprego extrafiscal do imposto.

Finalmente, cabe res~altar aspecto que julgamos
relevante. Embora as esferas de poder nio estejam submetidas a
hierarquizaçãQ, a realidade tributária brasileira mostra situa
çao concreta oposta. o município, no desempenho de sua compet~n
cia tributária, nio tem condições de influenciar a arrecadação
de outras esferas de governo; já a União, uti1izando~se da prer
rogativa do parágrafo 29, do Artigo 19, da Constituição Federal,
e com objetivos extrafiscais nem sempre coincidentes com o inte
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resse municipal, pode reduzir a receita pr6pria da comuna. Tam

bém a nao incidência expressa no parágrafo 79, do artigo 23, re

lativa ao ICM sobre exportaçio de produtos industrializados, me

dida extrafiscal no imbito da política econ6mica da Uniio, acaba

por se refletir a nível da receita municipal, por influencia as

transferências de reM dos Estados aos MuniCíPioS.'

Formas e-objetivos da extrafiscalidade no

urbano'

planejamento

A relaçio dos objetivos que, no planeja~ento urba. '-=

no, podem ser alcançados, através da induçio de comportamentos

por mecanismos fiscais, é vastj Todos os ""aspectos em que se des
dobra o "pe.c.u.l.<.a.JL .<.n.te.JLe..ó.óe." do município, na disposiçio do

ciso 11, do artigo 15, da Constituiçio Federal, podem ter a ob

tençio de suas metas induzidas pela impl~mentaçiode dispositi

vos extrafiscais nos tributos de eiclusiva competência munici

pa l ,

. ~s medidas extrafiscais, pelo exposto, deverão

ser instrumentadas, primordialmente, nos impostos predial e ter

ritorial urbano e sobre serviços de qualquer natureza, através

de mecanismos de isenções do pagamento do tributo ou de agrava

mento ou reduçiodo montante devido, em conseqUência de comporta

mentos adotados pelos contribuintes, consentineos com diretrizes

do planejamento urbano.

No imbito do imposto sobre serviços, que grava a

circulaçio de bens imateriais, ou seja, a prestaçio de serviços,

lei ordinária municipal pode dispensar o pagamento do tributo
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devido, como forma de estimular a prestaçio de serviços julgados
necessários ao desenvolvimento urbano. Assim, se uma atividade
inexiste no município, ou 6 prestada em riível abaixo do d~sejá
vel, pode a Administraçio, através do estímulo fiscal representa
do pela isençio do pagamento do imposto, condicionar o comporta
mento de agentes econ6micos no sentido de investirem na instala
çao ou ampliaçiode tais serviços.

A16m da medida 'extrema de abrir mao do recebimen
to do créditO tributário, através da isençio, o município pode

com os mesmos obj etivos -' exercitar sua competência com a in
troduçio de tratamento fiscaf mais benéfico. Trata-se do emprego.
de alíquotas reduzidas para determinadas atividades de prestaçio
de serviços que se deseja estimuld Cabedes tacar que o texto
constitucional remeteu ã competência de Lei Complementar a fixa
çiodas alíquotas máximas do imposto sobre serviços (29). Assim,
nos limites estabelecidOs, o município pode manipular as alíquo
tas do ISS, reduzindo-as para incentivar certos tipos de .prest~
çao de serviços ou - situaçio mais rara -- agravando-as para
cercear seu desenvolvimento~ por razões de interesse social.

Os serviços cuja prestaçio pode ser induzida' ou
limitada pela açio e.xtrafiscal do município, sio os mesmos que
o Decreto-Lei nl? 834, de 8 de setembro de 1969, discriminou como
fato gerador do ISS, através de lista de interpretaçio taxativa.

(29) Trata-se da disposição do § 49, :do artigo 24, da Consti
tuição Federal. O Ato Complementar n9 34, de 30 de janeiro de
1967, estabeleceu, em seu artigo 99, as seguintes alíquotas máxi
mas para a cobrança do imposto municipal de serviços:
I - execução de obras hidráulicas ou de construção civil: até 2%;
II - jogos e diversaes: 'até 10%;
III ~ demais serviços: até 5%.
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A operacionalização do emprego extrafiscal do ISS

no planejamento urbano deve decorrer de levantamento das ativida

des de prest~ção de serviços existentes no municipio, seu nível

e adequação âsnecessidades da coletividade. O estabelecimento de

tratamento fiscal distinto para _determinadas atividades -- em ca

ráter permanente ou conjuntural -- deve levar em conta o custo

social da politica, usualmente quantificado pela perda da arreca

dação tributária municipal correspondente, cotejando-o com o be

neficio comunitário advindo .

.l~impos to predial e territorial urbano é, sem díi

vida, o que mais amplas possibilidades oferece ao legislador pa/
~ -

ra emprego com fins ordinatórios"~ em matérias de interesse 'muni
\

intervir visando a estimular e orientar o desenvolvimento urba

cipal. Aires Fernandino Barreto, explanando sobre esta potencia

lidade afirma: "Dentro dessas balizas, é livre·oMunicípio para

no; a assegurar o equ í Lfb r í.o na concentração das, atividades; a

facilitar a ocupaçao e o uso do solo ou o fracionamento ordenado

da terrá;a poss Ib i.litar .o agrupamento sis temi tico do comércio;

a segregar as indústrias insalubres ou nocivas; a combater a e s

peculação imobiliária, a restringir a ocupação da terra e o ga

barito das construções; a estimular ou combater, enfim, tudo

quanto enseje ou impeça o crescimento ordenado da cidade" C
30Y;

Estabelecendo relação entre objetivos do planej a

mento urbano e os instrumentos extrafiscais adequados para sua

colimação, Jose Roberto de A.P. do Rego Monteiro, em palestra

(30) BARRETO, Aires Fernandino.
tos sobre a Propriedade Imobiliária.
sio Paulo,'58: 225-40, mar. 1978.

A Progressividade nos Impo~
LTr.Suplemento Tributário,
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no I Seminirio do Mercado Habitacional em São Paulo, abordando o
tema "Mecanismos Fiscais para Controle da Expansão Urbana", con
forme citação de Joaquim de Castro Aguiar (31), sugere:

"1. Imposto Territorial
1.1. Acréscimo:

-- estímulo ã oc~paçao e ã oferta de ter
renos urbanizados com a consequente redução
de preço.
1.2. Decréscimo:

- estímulo ã nao ocupaçao e ã retenção
da propriedade.

2. Imposto Predial
2.1. Acréscimo:

2~1~1. Para novos pr~dios:
--o estímulo ã não construção.

2.1.2. Pr~dios existentes:
.-- estímulo ã renovação urbana.

2.1.3. Pr~dios vagos:
__ o estímuloã oferta para ocupa

çao.
2.2. Decréscimo:

2.2.1. Para novos pr~dios:
estímulo ã ocupação ou ã reno

vaçao urbana.
2.2~2. Para prédios existentes:

-. estímulo ã retenção da proprie

(31) AGUIAR, J. de C. In: Direito do Urbanismo - Uma visão
S6cio-JurIdica. p.117~9
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dade.
2.2.3. Para prédios vagos:

_. estímulo ã vacância. II

o tratamento de alguns dos principais problemas
das cidades é assim preconizado pelo conferencista, no campo da
extrafiscalidade aplicada aos impostos sobre a propriedade imo
biliária:

"A. Áreas sem infra-estrutura ou sem interesse de
ocupação imediata:

decréscimo do Territorial;
acréscimo do Predial para novas construções.

B. Áreas com infra-estrutura ociosa e baixa den
sidade de ocupaçao:

acr6scimo progressivo do Territorial;
redução do Predial para as novas constru
çoes.

C. Áreas com densidade de ocupaçao superior ã de
sejável:

redução do Territorial;
aumento do Predial para as novas con:stru
çoes;
redução do Predial para os prédios existen
tes.

D. Áreas em obsolesc~ncia, carentes de.
ç ao :

renova

acréscimo do Predial para as
existentes; .
redução do Predial para as novas

construções

constru
ções."
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biliária

\\ rA utilização dos impostos sobre a propriedade im~
col ns objetivos descritos não esbarra em maiores difi

culdades no que diz respeito i fixação das alíquotas aplicáveis.
Na administração do imposto sobre serviços, como vimos, o municí
pio está sujeito i limitação das alíquotas máximas fixadas em
Lei Complementar, por disposição constitucional. Nos impostos

predial e territorial urbano .não ocorre essa suj eição, sendo o
Executivo auton6mo para propor, atrav6s de lei municipal, as alí
quotas relativas aos. impostos , bem como hipóteses de sua varia

çao.

Os meiosextrafiscais apresentados dizem respeito
i aplicação da progressividade na tributação sobre <a propriedade
imobi~iária, conforme a meta a alcançar. Os elementos embasado

res da adoção de escala progressiva das aliquotas são mGltiplos.
Aires Fernandino Barreto discorre sobre as diversas modalidades,

Ii

explicando que a seletividade de alíquotas pode se dar por razao
tempoJta..t, a cada exercício, pelo cumprimento o~ não de determina /1
da condição; a imposição 'graduada pode ser fundada em motivação
e.6pa.c..,[a..t,conforme a localização do imóvel em relação ao centro

da cidade ou ao zoneamento urbanoJ

O va..tOJt do .,[m6ve.t ea sua d.,[men.6io podem, segundo

o citado autor, constituir-se em fundamento da progressividade
na tributação sobre a propriedade imobiliária urbana; tamb6m a
de.6Una.ç.iodada i propriedade é o númeJto de pa.v.,[mento.6 ou o ga.ba.

Jt.,[to das construções podem ensejar a adoção de tratamento fiscal
diferenciado, não se descartando a possibilidade de que se empre
gue c.Jt.it"ê.Jt.,[om.,[.6to, mesclando os diversos fatores. Finalmente,
cabe relacionar. a progressividad~intentada pelo município d~ A
mericana, atrav6s da Lei n9 614/64, com fulcro no nGmero de imó
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veis de um mesmo proprietário, matéria controversa, julgada in
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraor
dinário n9 69.784~SP (32).

í Por· úl t í.mo , cabe destacar o emprego do s is terna

tributário municipal como elemento indutor da industrialização .
Através da criação dos chamados "dÂ--6:tJr.i..:tO-6 Â-l1du-6 :tfl.Â-a.Â--6" , mui tos

municípios objetivam a atração de indústrias, proporcionado ras
de empregos e'de incremento da arrecadação municipal através da
participação no ICM gerado em seu território. A implementação
dessa política, geralmente, se faz pela d~limitação de área, de

~-

propriedade do poder ~~blico local ou por ele desapropriada, fra
•.••. , •• , '';<'~-' .•.. . ~.. ..~.c. .. ~~._ .•. _._ • __ ~_ ' .. :.:' ~ .• ~.;. .. ~.-

ci onada __~_..Y~1).d~daa preços simbólicos ou ate mesmo .do ada , após
",..,-__~ ,_ _ _" .. --:_"......_~~__ .~ ~__'=',. .-,__ _ __~.~ o . _~"""" ..,.c_ •.,..,.~--,.--..,..."....._..,...,..,,,-~~_ •....,-,",",,"~·-=---: __ """,~ ~""""~~_

oE;ecutivo dotá-la da .i.n fra+e st r'utura necessária. ··;~·b~~"~ondi
çao da implantação de indústria pelos beneficiados. Essas medi~---.--:....~

das são acompanhadas por incentivos de natureza fiscal. corno 'i
sençoes nos impostos municipais por determ.ina.do---.Qrazo.

.. : ." .' .. ~-;.._._._ .._~---
~- ~
/' ----"""-~ '~

Ess~r;;nções, bem c~õ'utros tratamentos f'i!?
//,.

cais Lnduéo res d'é comportamento,' como regra, suj ei tam o contri
bu í Id . d - f' - b f"ulnte p etermlna as contraprestaçoes para azer JUs ao ene 1

f

cio. Ckbe ã Administração observar o cumprimento dos requisitos
f preiriJtos na legiSlaç7 pois como afirma Baleeiro: "A cautela

é obvi\amente necessária porque, corno já notamos , a isenção na
atualidade não é favor nem privilégio. mas medida de política
no inte~,sse geral. A lei, por meio de incentivos fiscais. corno
a isenção ~"redução, visa a fomentar certas atividades, que

/1

,~
.._~_.~

prõgres-s~tvrdaae nos Impostos Sobre a
LTr Suplemento Tributário, são Paulo,

{32} BARRETO, A.F. A
Propriedade Imobiliária.
513: 226.
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..portam riscos e, as vezes, ex i gem investimentos vultosos de \
dinhe i ro e t écni ca . Por out TO 1ado. 05_ bene f i ci árjJls->-"'-~~ =-1 f
zes ,_nã'0-cumprem as condições ..." (33) •..:::::---~~--~~-_..~---~--~--~-~---1

.>::

2.S.Pers~ectivas d~ extrafiscalidade

o prisma da analise empreendida nos tópicos prece
dentes 6 eminentemente municipal, isto 6, o planejamento urbano
i considerado mat6ria de interesse e compet~ncia dessa esfera de
poder. Em conseqUência, a instrumentação da extrafiscalidade voI
tada para induzir o desenvolvimento urbano 6 focalizada nos im
postos de compet~ncia das comunas.

A prospecçao de como a atuação estatal se utili
zar â do poder regulatório da tributação, em futuro próximo, está
vinculada às modificações institucionais que possam ocorrer, pa~
ticularmente no campo das compet~ncias constitucionais.

A primeira possibilidade a ser notada 6 a da manu
tenção da atual estrutura. Isso pressupõe a imutabilidade do siste
ma tributário vigente, a permanência da atual discriminação de rendas
entre os poderes e, em especial, a compe t ênc í a impl ícita da União
para legislar sobre normas gerais de desenvolvimento urbano, in~
crita no inciso V, do Artigo 89, da Constituição Federal (34).

(33) BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Rio
de Janeiro, Forense, 1977. p.544-5.

(34) Estabelece o inciso V, do artigo 89, da Constituição Fe
deral:

Art9 89 -- Compete à União:
_V - planejar e promover o desenvolvimento e segurança nacio

nal.

••• "••••••.•••••••••• e.e ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• •
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Nesse contexto, o quadro apresentaria pequenas alterações em re
lação ao panorama atual; no âmbito do município, a perspectiva
de evolução se colocacomo Lncrement al ,destinada apenas a induzir
o alcance de objetivos ainda não colimados pela utilização da ex
trafiscalidade. A título de exemplo, nesta área, poderá o plane
jamento municipal se servir de meios extrafiscais para ~xercer
sua competência, de caráter supletivo,ino combate à poluição am
biental,n~s políticas de descoricentração urbana e descentraliza
çao industrial, nos municípios de grande porte (35).

A segunda variante surge com a possibilidade -de
maior participação da União no campo do planejamento urbano,quer
dentro das atuais prerrogativas constitucionais, quer sob nova
discrimina~ão de compet~ncias~ conforme já nos referimos no t6
pico 2~3 .. As primeiras evidências desse comportamento surgiram
em 1973, quando, através da Lei Complementar n9 14, de 8 de junho
de 1973, ocorreu a criação das regiões metropolitanas de são Pau
10, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, B~
lém e Fortaleza. José Afonso da Silva afirma que essa instltucio
nalização deformou n sentido da norma do artigo 164, da Consti
tuição Federal, gerando um sistema de organização administrativa
metropolitana ineficaz. O autor sugere a reinstituciopalização
dascregiões metropolitanas, em outros moldes, através da criação
de outra esfera governamental -- a do governo metropolitano (36).

Quer seja eisa aevdlução que venha apresentar a Região Metropo
litana ou se mantenha o atual disciplinamento, a questão da re

(35) Sobre o tema veja-se: GRECO, Marco Aurélio. Disciplina
Jurídica da PoLud.c'ào, são Paulo, Ed. Resenha Tributária, .1975e
TILBERY, Henry.AspectosFinanceiros do. Desenvolvimento Urbano
no Estado Federal. Sao Paulo, Ed. Resenha Tributária, 1975.

(36) SILVA, J.A. da. Direito Urbanístico Brasileiro. p.196
e 204.



.38.

ceita tributária metropolitana se fará presente, com a necessida
de da criação de novas fontes propiciadoras de recursos, com ine
vitáveis desdobramentos no campo extra::t;iscal(37).

Nessaperspecti va de aumento de Lngerêric í a da U
nião no urbano, há,que'se registrar os reflexos que poderão ad
vir, na ârea fiscal e extrafiscal, da aprovação de nova lei do
desenvolvimento urbano, preparada pelo Conselho Nacional de De
senvolvimento Urbano (CNDU), ainda em fase de anteprojeto, mas
já alvo de críticas quanto à sua constitucionalidade (38).

Ainda nessa vertente, cabe assinalar apossibili
dade da Lmplantaçâo do solo criado. Esse instrumento de regula
ção do adensamento e verticalização das cidades incorpora as i
d~ias de: a) fixar coeficiente de aproveitamento Gnico dosterr!
no~ da cidade; b) estabelecer zoneamento rigoroso; c) permitir a
transferência do direito de construir e d) recompor a proporção
entre solos piib lí.cos e privados: Embora uma corrente de estudio
sos veja no instrumento o aspecto essencialmente disciplinatório
do crescimento urbano, ~ inegável qu~ o mesmo tem natureza tribu
tiria. Sua criação poderia ser viabilizada pelo exercício, pela
União, de sua competência residual para instituir impostos (§ 59,

do artigo 18, da Constituição Federal)~ transferindo a cobrança
ao ~unicípio (39). Ao largo da discussão jurídica que o solo

(37) Um levantamento das perspectivas, nesse campo, pode ser
encontrado em: GRAU, Eros Roberto. Observações a Respeito da
Distribuição de ReceitasPúblicasdas Regiões Metropolitanas: Fu~
do e Receita Metropolitana. In: MARTINS, Ives G. da Silva e CO
LASUONNO, Miguel, Coord.,Estudos Sobre o Amanhã. são paulo~
Ed. Resenha Tributária, 1978.'>caderno n9 2,' p.93-l22 .

..(38) Veja-se jornal "O Estadode são Paulo" de 16/11/82, p.19.
(39) Esta proposição é feita em: MARTINS, Ives Gandra da

Silva. Tributação do Solo Criado e as Prefeituras do Norte. In:
MARTINS, Ives,G. da Silva e COLASUONNO, Miguel, coord. Estudos
Sobre (j Amanhã. são Paulo, Ed. Resenha Tributária, 1978. cader
no n9 3, p.5-14.,
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crdado gera, pa r t icul arment e na área do di re i to de propriedade,

Eineludivelque sua instrumentação terá enormes reflexos nas

fin,anças. públi2ias;múhicipa:i.S. .

Finalmente, a terceira e última ,perspectiva e a

de ampla reforma t ríbutãr í.a , que aI tere sâ gn.i.f íca.t.í vamente a .d í s

criminação de rendas entre 'as esfer#sde pode'r • Nesse campo, am

p~o;'esem tilftit'ações quanto às pos s Ib í Lí.da des ,reservamos alg~

maS sugestões a serem expostas no capítulo 5.
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3. A EXTRAFISCALIDADE NO MUNIC!PIODE SAO PAULO: 1950-1980

3.1. Considerações Preliminªres

\,( A'legislação do município de São Paulo que ,conte!!!
hipótese~de isenção e reconhecimento de imunidade de .impo~pIa

tos, bem como situações em que suas alíquotas ou o próprio tribu
to\são:reduzidos'ou agravados, no período de 1950 a 1980, compreende

S6 diplomas c40y
lei~ ~0l\

que, embora tratando de isenções, gravames ou atenuações da t r í \')- \ •....
. ~"'(J'!extrafiscalidade e ~

~

A distinção exposta no Capítulo 1, entre

outras que, nitidamente, possuem esse atributo, também está pre
sente na legislação municipal de São Paulo.

butação, não se constituem em expressões de

lo primeiro grupo citado, como vimos, ob j etiva con
templar si tuaçôe s que o legislador entendeu carecedo ras do bene
fício do poder tributante, por razões outr~s que as de compelir

ou direcionar a ação do SUjeitopassivYEsseconjunto de .Leis
decorre do exercício da competência tributária pela esfera muni
cipal, muitas vezes em função da consecuçãó dos próprios objeti
vos da atividade estatal, algumas por razões conjunturais, e ou
tras, ainda, em conseqUência da atuação de grupos de pressao,

ainda que nao institucionalizados.

Embora nao se constitua em objeto de interesse

(40) A relação completa dessa legislação, sob a forma de e
mentário, é apresentada em Apêndice.
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da nossa análise, uma rápida visão panorâmica desse tipo de le

gislação aclarará o que acima foi dito. Como expressa0, no campo

tributário, de isenções que se constituem em instrumento do Muni

cípio para o exercício de suas atribuições constitucionais, en

contr~mos leis que cuidam de conceder isenções, isoladas ou con

juntas, dós impostos predial e territorial urbano (IPTU) , do Lmpo s

to de licença,'d~ imposto de indGstrias e profissões e do impo~

to. sobre serviços (ISS) is empresas jornalísticas, emissoras de

ridio, partid6s políticos, instituições de educação, editoras,

associações culturais e desportivas, sociedades cooperativas, mu

seus, empresas de espetáculos circenses e teatrais, e empresas

da administração indireta da Prefeitura e do Estado, como a

CMTC, Comgás, Metrô, Cohab, Emurb e companhias de seguro agro-pe

cuário.

Motivação conjuntural embasou a isenção dos impo~
-tos incidentes sobre algumas atividades voltadas a assistência

social e outras ligadas i exp0sição comemorativa do IV ,Centená

rio de São Paulo. O agravamento das alíquotas dos impostos predial

e territorial urbano foi utilizado na formação de dotações orç~

mentárias, destinadas i subvenção de entidades de natureza assis

tencial, como ~ Santa Casa de Miseric6rdia de São Paulo, entre

outras.

Por último, observa-se a existência .de algumas

leis que contemplam particularmente algumas categorias profissio

nais ou sociais. Jornalistas foram beneficiários de legislação

que lhes concedeu isenção do pagamento do IPTU e do imposto de

transmissão "inter-vivos" (SISA). Radialistas e integrantes da

Força Expedicionária Brasileira.na Segunda Guerra Mundial foram

contemplados tom isenção desse último imposto. Não possuindo in
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teresse.socia1 mais amplo, essas disposições legais podem ser
consideradas decorrentes da ação de grupos de pressão (41).

A legislação abordada neste tópico, ainda que cui
dando de isenções ou ag ravamen tos de alíquotas, não tem natureza
extrafisca1.

3.2. Legislação extrafisca1 no Município de São Paulo.

/0 segundo conjunto de leis..que tratam de isenções.•.
_e de diferenciações de. alíquotas tem, implícita ou exp1icitamen
te, motivação extrafisca1. A an~lis~ desse universo permite iden
tificar tr6s grandes vertentes, quanto aos objetivos que o legi~

·lador pretendia alcançar.

-A legislação extrafiscal de apoio ao planejamento
urbano, no seu aspecto de.orientação à conformação física da ci
dade, constitui o primeiro e mais importante grupo. Através de..
la, o planejador visou influir, principalmente, sobre aspectos
urban Ist ícos, compelindo à ação de obediência ao Código de Edifi
cações .da cidade e à legislação que lhe é complementarJ

/o interesse em direcionar a atuação dos agentes e
con6micos, no sentido de atender necessidades específicas da
dade, constitui o cerne do segundo grupo] Formam-no as leis ..

ci
con

(41) Trata-se dos seguintes textos, todos revogados pela Lei
n9 6.989, de 29/12/66 .(Código Tributário Municipal) :

Lei n9 4.526, de 18/08/54: isençio do IPTU a jornalistas;
Lei nQ 5.936, de 02/03/62: isençio da SISA a jornalistas;

- Lei nQ 6.053, de 23/08/62: Lsenç âo da SISA a integrantes daFEB;
Lei nQ 6.090, de 31/10/62: isençio da SISA a radialistas.
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/cebidas com í.ntuãtosextrafiscais para incentivar o florescimen
to de alguns tipos de prestação de serviços que; i certa altura
do desenvolvimento~de São Paulo, foram julgados prio!itirios e
merecedores do benefício fiscal.

A preocupaçao com~ prot~ção do meio-ambiente,
particularmente quanto i preservação das reservas florestais,ta~
bém see:x:pressouatravés de legislação tributiria extrafiscal.

Essa, escassa e de vigência em passado relativamente remoto,con~
titui o terceiro grupo.

~3.3. O apoio ao planejamento físico dâ cidade.

A.despeito da potencialidade apresentada pelos

.tributos de competência municipal na regulação do desenvol vimen
to urbano, o.município de São Paulo tem sido extremamente parci
monioso na utilização desse ins.trumental.J

influenciai'
suas grandes diretrizes, ..pelo ..

O Crescimento da cidade nao tem sido
do, de modo significativo e nas
cariter normativo da legislação tributiria. No período. enfocado
nao se registra o emprego dos impostos de competência comunal em

(

nfimero e intensidade compatíveis co~ as possibilidades descritas
no capítulo 2.

A política de uso do solo urbano em são Paulo,

instituida a partir do zoneamento da cidade (42), não tem sido

(42) O zoneamento da cidade de S~o Paulo foi implantado pela
Lei n9 7.805/72 que consolidou os usos praticados até aquela da

I
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J.. . d f1ncent1va a por ormas de extrafiscalidade. A localização das a
tividades comerciais, industriais, de prestação de serviços e
residenciais não 6 cerceada ou induzida, conforme o propósito,
atrav6sdo instrumento que analisamos.

Outros aspectos de interesse do planej amen to da
cidade, como a utilização mais racional dos imóveis localizados

,emireas com infra-estrutura ociosa, a renovaçã6 urbana atrav6s
do estímulo ã reforma de prédios deteriorados e a pres erv~~\io
hist6rica e cultural da urbe, pela restauração de edificaç5es
significativas para sua memória, são desprezados como· objet1V· .

..vos a seremcaLcanç ados , de modo complementar, pelos di,spositivos . ..
tributários.

O direito positivo municipal, apresenta, no perío
do de 1950 a 1980, apenas cinco leis que, destinadas a influir
significativamente no aspecto físico da cidade, se revestem de
características extrafiscais (43). A 'importância dessa legisla
çâo está mui to mais ligada aos efeitos gerados 'na receita .•.pro
pria do município do que na colimação dos objetivos de ordenamen
to do desenvolvimento urbano, apenas tenuemente influenciados. A. '

análise de cada um desses textos legais e seus respectivosefei
tos evidenciará a afirmação.

[3.3.1. Influindo na arquitetura da cidade I

ta. Sucessivas alterações tem colaborado no sentido de desfig~
rar o precário quando disciplinatório.

(43) As leis analisadas nesse tópico estio transcritas no A
nexo I.
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o bairro dos Campos Elisios, nos anos 50, começ~

va a apresentar os primeiros sinais da deteriorização que viria

a se consumar na d~cada seguirite, em função da instalação da Es

tação Rodoviiria de São Paulo, junto,i Praça JGlio Prestes.

A abert~ra da Avenida Duque de Caxias, pelo alar

gamento da rua de igual nome, .se insere entre as providências a

.dotadas pelos responsáveis pelo plan ejamerrto urbano, i época, no

sentido de manter as condições urbanísticas da região, marcada

pela presença do Palácio dos Campos Elíseos, sede do governo es

tadual, e pelas remanescentes manSões da alta burguesia paulist~

na.- Consumada a obra, tornava-senecessirio garantir o padrão

das edificações que lhe seriam lindeiras.

A operacionalização dessa decisão se deu através

da Lei n ? 4.635, de 12 de abril de 1955, que cuidou das di spo s i

çoes a que deveriam obedecer as construções, reconstruções ou re·

formas que se fizessem naquela Avenida.

As restrições impostas, que se somavam is demais,

apliciveis is construções em geral em função do C6digo~e Edifi

~aç~es então vitente, eram, em resumo:

altura equivalente a 11 pavimentos, incluído o

térreoy
acima dessa altura, construção de um corpo ele

vado, recuado 4 metros, e de 7 metros de altu

ra, para instalação de caixa d'igua elevada,

casa demiquinas e residência do zelador;

"marquise" obrigat6ria, a ser instalada i altu

ra do piso do primeiro pavimento.
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A introdução da característica extrafisca1 dessa

legislação se fez atrav6s do artigo 39 e respectivo parigrafo -u
nico:

"AUÁ..{Jo 3Q: A palC.;(:i.1C.de. 1963, 0.6 e.di61c.io.6 de. um

.6Ó pavime.n:to que. vie.lC.e.ma .6e.1C. c.on.6:tIC.u1do.6, be.m co

mo 0.6 imóve.i.6 .6uje.i:to.6 ao impo.6:to:te.·lC.lC.i:tolC.ial e.

0.6 plC.ê.dio.6 naque.lada:ta e,xi.6:te.n:te..6que. não hajam

alc.anç.ado a al:tulC.a 6ixada no alC.ilgo lQ, .6061C.e.lC.ão

majolC.açao de. 20% no valolC. e.n:tão vige.n:te. do.6 1C.e..6

pe.c.:t-LVO.6impo.6:to.6, :te.lC.lC.i:toJc.ialou plC.e.dial, e. c.olC.

1C.e..6ponde.n:te.a c.ada .6uc.e..6.6ivo pe.IC.Zodo de.' c.~nc.o

ano.6 .

PalC.ã.glC.a60Iinceo.. a majolC.açao .6ub.6i.6:tilC.ã. e.nquan:to

não 601C. c.omple.:tada ou c.on.6.tlC.uZda qualque.1C. e.di6i

c.açao c.oma al.tulC.a 6ixa.da. pe.lo .alC..tigo lQ."

......,.
L A tentativa de influir no aspecto arquitetônico I

da Avenida 6 evidente. Sem o dispos itivo extrafisca1 do . artigo' .

39,0 resultado almejado -- que todas as novas edificações ou re

formas produzissem prêd i.o s de aL tura igual à estabeleci~. na

lei -- poderia ocorrer a muitolorígo prazo. A extrafiscalidade

introduzida objetivava acelerar o processo, concedendo at~ 1963

par~ que se atendesse à exig~ncia. A partir desse exercício, o
descumprimento acarretaria a penalização dos 'proprietários atra

v&s do agravamento dos impostos predial e territorial urbano em

20%, cumulativo a cada período de S anos .

.[ Em termos práticos, o planejador pretendia,

de alcançar a homogeneização citada, induzir a alienação de

al&ín

imó

veis para que, englobados a lotes vizinhos, viessem a ter di
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mensoesque permitissem a construção com a altura fixada..

~~ avaliação quantitativa dos efeitos dessa
i apresentada nos Quadros n9s 1 e 2. A figura n9 1 mostra planta
da Avenida Duque de Caxias, com a indicação dos setores e qua
dras fiscais compreendidos pela via pública, 'conforme o critério
utilizado pelo Departamento de Rendas Imobiliárias da Prefeitura
de São Paulo.

o quadro n~ 1 indica, por setor e quadra fiscal,
a quantidade de im6veis, apurada em pesquisa feita in loco, exis
tentes na Avenida, segundo o número de seus pavimentos. Entre
esses, interessam-nos aqueles que possuem onze pavimentos ou que
a esses se equiparem porque construídos de acordo com 6 disposto
na alínea e, do artigo 19, da Lei n9 4.635/55, i~to é, possuem
altura maior que onze pavimentos, por terem respeitado gabaritos
de vias transversais à Avenida Duque de Caxias.

o levantamento realizad0~strou que, do total de
118 prédios existentes na Avenida Duque de Caxias, apenas 12 a
presentam características físicas que - ao menos po te'ncí aLmen

te -- podem ser imputadas ao-atendimento da disposição
Tal número representa 10,16% dos prédios eXistentey

legal.

o Quadro n? 2 representa o desdobramento da pe~
quisa~elativamente aos doze
dastrolmobiliário Fiscal, da

prédios selecionados junto ao Ca

nos

a

penas :tnê-6 foram construídos sob a égide da citada lei. 'A propo,!.
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FIGURA N2

DA AVENI DAPLANTA DUQUE DE CAXIAS

.
..' f.S-

'\..\0 ~~
VV' J\.l "{~s .

51
S.7

41
S.7

LEGENDA:

O Imóveis construjdo s conforme a lei nQ 4635/55

g Imóveis conetruídoe anteriormente à lei nQ. 4635/55

Ri Imó.vels construi dos posteriormente
,

lei n2 4635/55a



Q U.A D R O N 9 1

DISTRIBUIÇÃO DOS IMOVEISDAAV. DUQUE DE CAXIAS SEGUNDO O NOMERODE PAVIMENTOS

SETOR QUANTIDADE DE IMOVEIS POR NúMERO DE PAVIMENTOS QUANfIDADE TOTAL DE .'
FISCAL QUADRA

1 PAVTO 2 PAVIOS 3 PAVIOS 4 A 10 PAVIOS llPAVTOS EQUIPARADOS +DE 11 PAVIOS TERRENOS rMjVEIs NA QUADRA
"

007 41 7 1 3 - 1 t: - 2 ~. - 14

42) 1 1
. "\' 1

...,.
1 4- - - -

51. 3 2 2 - 1 2 2 1 13

008 44 -'., - - 1 2 - - - 3
,,": ;:>.:,

51 1 ., 2 - - - - l' - 4

53 4 1 , - ", - 5- - - - .'

.

1154 3 2 1 1 2 1 1 - >,.

5 5 ,.~ - 1. 6 .- - -. - - , 7

52 1 - 1 - 1 - - - 3

56 4 2 1 2 - - - - 9

57 1 3 1 3 - " , 8- - -
I· 1 1 858 2 3 1 - - -

48 17 - - - - - - - 17

59 - - 4 - - -, - - 4
. .

49 3 1 2 1 1 - - - 8

c-TOTAr S 43 21 23 9 8 II - 8 z-- rIS

OBS.: 1) EQUIPARADOS: prédios que atendem ao disposto na alínea e do artigo 19,da Lei n9 4.635/55.
2) Identificação do setor fiscal e quadra segundo critério-do Departamento de Rendas Imobiliá

rias da Sécretarül. das Finanças da Prefeitura do Município de são Paulo.



Q U A D R O N 9. 2
IMOVEIS DA AV. DUQUE DE CAXIAS CUJAS CARACTERlsTICAS DA EDIFICAÇÃO

ÀS EXIGENCIAS DA LEI N9 4.635/55
CORRESPQNDEM

SETOR
IMOVEL

ANODE CONCLU SITUAÇÃOFM RELAÇÃO
FISCAL QUADRA ENDEREÇO DO SÃO EDIFICAÇÃC À LEI:N9 4.635/55

007 41 Av. Duque de Caxias, 189/191/193 1961 CONSTRUIDOCONFORMELEI

007 51 Av. Duque de Caxias, 20 a50 (esq. Largo do Arouche, 438) 1954 SEM INFLuENCIA (ANTERIOR)

007 51 Av. Duque de Caxias, 84 1950 SEM INFLuENCIA (ANTERIOR)

007 51 Av. Duque de Caxias, 212 a 238 (esq. Av. são João, 1329) 1955 SFM INFLuENCIA (CONCOMITANTE) ,'.

008 44 'Av. Duque de Caxias, 389 a 415 1949 SEM INFLuENcIÁ (ANTERIOR)
. ,' .

008 44 Av. Duque de Caxias, 421 a 447 (esq, Al , Barão de Limeira) 1939 SEM INFLuENCIA (ANTERIOR)

008 54 AI. Barão de Limeira, 263 a 283 (esq. Av. Duque de Caxias) 1948 SFM INFLuENcIA (ANfERIOR). . ... ..,

008 54 Av. Duque de Caxias, 408/414 1970 SFM INFLuENCIA (POSTERIORA 1966

I 008 54 Av. Duque de Caxias, 370 (esq, R. Barão de Campinas, 180) 1961 CONSTRUIDOCONFORMELEI

008 52 Av. Duque de Caxias, 605 a 615 1961 CONSTRUIDOCONFORMELEI

008 58 . Av~ Dugue de Caxüis,"780 a 810 (es g. Av~, Rto Branco, 774) 1977 SEM INFLuENCIA (POSTERIORA 1966)

008 49 Av. Duque de Caxias, 951 a 967 (esq. Pça , JÚlio Prestes, 23) 1939 SEM INFLuENCIA (ANTERIOR)

FONTE: Cadastro Imobiliári.o Fiscal do Departamento de Rendas Imobiliárias, da Secretaria das
ças da Prefeitura do Municlpio de são Paulo (ano de conclus;o .da edificaçio) .

Finan
•
CJ1
o
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çao, e~função disso, cai para 2,54%. Sete dos pr~dios ji exis
,f"

tiam quando do advento da Lei n9 4.635/55 e dois foram realiza

dos após a revogação da penalidade prevista no artigo 39, pela

promulgação do Código Tribptirio.Murricipal (Lei n9 6.989, de 29

d evdez emb ro de 1966). Al.êm disso, co ns t.a t o u+s-e que o acréscimo

de 20% nosimpo~tospredial e territorial, que deveria ter sido

aplicado a partir do e~ercício de 1963, não o foi, anulando o es

forçricoercitivodo artigo 39 do diploma.

;- Em resumo, do po nt.o de vista quantitativo, o obj~

tivo extrafiscal foi alcançado em apenas t~i~ dos 1.lB imóveis a

tualmente existentes na Avenida Duque de Caxias, o que represe.!!

ta 2,54% do total. Quanto ao gravame previsto para 'os impostos

predial e ter r i torial, o mesmonão foi aplicado, traduzindo ~I
fracasso do aspecto penalizador da ley

3.3.2. Compelindo i obedi~ncia as posturas municipais.

Motiyações de ordem est ê tí.ca, de higiene pública

e de preservação da integridade física dos pedestres juStificam

as ~xig~ncias municipais quanto i construção e conservaçao

muros de fecho de terrenos não edificados, i execução de

seios pfiblicos em vias dotadas de guias e sarjetas e quanto

de

pa~
-a

obrigatoriedade de que os terrenos sejam mantidos "limpos,

nados, desinfectados e drenados".

A matéria ji se constituia em preocupaçao da Admi

nistração Pública em 1956. A Lei n9 5.039/56 dispunha sobre lim

peza e fechamento de terrenos não edificados, assim como sobre

construção de calçadasou~econstrução daquelas danificadas. A
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p6s notifica~io regular do proprietirio, a nao execuçao das o

bras e serviços era penalizada através de multas administrati

vas, diferenciadas em seu valor conforme a localização do im6

vel:

A criação do Fundo de Construção e Conservação de

Muros e Passeios, através da Lei n9 7.359/69, implicou modifi

caça0 parcial do tipo de penalidade. imposta aos infratores. Para

a nao execução dos muros e calçadas, deixou de ser aplicada muI

ta administrativa; decorrido o prazo concedido ao proprietirio

sem que houvesse o atendimento da exigência, a Prefeitura se en

.carregaria das obras, cobrando daquele o custo efetivo, acresci

do de 100%, a título de gastos de administração.

Os resultados priticos auferidos por ambos textos

legais foram parcos; dificuldades de ordem administrativa obsta

vam a notificação de todos os proprietirios que deveriam atender

i exigência legal e tOrnavam difícil a execução das obras

administração direta da Pr~feitura. Tamb~m a cobrança dos

por

100%

sobre o custo enfrentou problemas~ dada a dificuldade de caracte_1li.
taxa. 1/rizar sua natureza: se preço, multa administrativa ou

A tentativa de compeli~ os donos de im6veis a a

tender tais posturas municipais, através da utilização de princí

pios extrafiscais da tributação sobre a propriedade imobiliiria,

foi o passo seguinte da Administração Pública e concretizou-se

através da Lei n9 7.664, de 28 de outubro de 1971.

res;

Mantidas as exigências dos textos legais anterio

o diploma introduziu nova forma de penalização dos infrato

com~~retendidaconotação extrafiscal, atrav~s de seu arti Ires,
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go 12:

"AJtt-i..g o 12: 0-6 p~o p~-i..e.tã.Jt-i..O-6 de. -i..mó ve.-i..;"I co n-6tJtu.Z

dO-6 ou. nio. e.m -6itu.a~io iJtJte.gu.laJt qu.anto a mu.JtO-6,

pM-6e.io-6:'.e. l-i..mpe.za de. t en« e.no , ..qu.e.te.nham s i.do nQ.

ime.d-i..ato

ãq(Le.t-e.e.mque.-6 e.j« Jte.gu.laJt-i..zada a-6-i..tu.ação do -i..mó
, '_1':' ' .,.

ve ê • "

A forma pela qual se" pretendeu, nesse casO, exer

citar princípios extrafiscais para alcançar os objetivos da lei,

to da política.

padeceu de vícios formais que culminaram por comprometer o

e forçoso reconhecer-se que, no período seguinte

i edição do referido diploma, obteve a Prefeitura o maior nível

de atendimento das ex igênc ias., Ao efeito direto .da penàlizáção
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deve ser acrescentado outro, qued~correu das Plantas Gen6ricas

de Valores que, serviram para calculo do imposto predial e terri

torial urbano para 1972 (44). A~aplicação dos acr6scimos previ~

tos, por item não obedecido, sobre.valores d~ impostos sensivel

mente majorados em relação ao exercício anterior, conduziu ao

lançamento de imporiincias totais bastahte significativas, fato

que muito contribuiu para aumentar o comportamento desejado, ou

seja, a cons truçâo de muros, passeios e a execução da

'dos terrenos.

limpeza

Os.relat6rios dos lançamentos dos impostos pre

,dial e territorial urbano de São Paulo não indicam o número de

propriedades gravadas com o acr6scimo, restringindo-se a indicar

o vilor dos mesmos. O quadro n9 3 mo~tra a variação dos acr6sci

mos, de 1977 a 1980, e a sua representatividade relativa ao va

lor total lançado dos impostos e ao pr6prio orçamento do municí

pio. Verifica-se, pelos dados apresentados, que o valor dos a

crêscimo s diminuiu ano a ano" a ponto de se tornar pouco signifi ,fi
cativo em 1980.

A imprecisão t6cnica qqe s~ verificou nessa tenta

tiva de exercício de extrafiscalidad~ está presente em.muit~s le

gi sLaç õ es e merece, do ponto de vista didático, melhor anâ li se , ~

O valor do imposto sobre a propriedade imobilia

ria res~lta da aplicação de uma alíquota sobre o valor venal fi

xado como base de calculo. Acr6scimos sobre o montante do impo~

(44) Através do Decreto n9 9.788, de 31/12/71, o Executivo e
ditou novas Plantas Genéricas de Valores, nas quais, os valorei
uni!;ârios do metro quadrado dos Terrenos sofreram grandé atuali
zaçao.



Q U A D R O N 9 3
"

ACREsCIMOS NOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DECORRENTES DA NÃO EXECUÇÃO DE MUROS,
PASSEIOS E LIMPEZA DE TERRENOS - LEI N9 7.664/71

. VALOR DOS ACRESCIMOS VALOR TOTAL VALOR TOTAL PARTICIPAÇOES
OOS IMPOSTOS "

EXERCícIO SOBRE IMPOSTO SOBRE·IMPOSTO DOPREDIAL E TERRI-PREDIAL TERRITORIAL TOTAL TORIAL LANÇAlX)S ORÇAMENTO CID D/E C/E ..
(A) (B) (C) (D) (E) (%) (%) (%)

1977 16.487.121 41.088.431 57.575.552 3.416.151.168 14.466.740.000 1,68 23,61 0,39

1978 11.311.012 37.079.273 48.390.285 5.266.924.511 20.825.000.000 0,91 25,29 0,23

1979 5.297.500 29.113.371 34.410.871 7 .474 .515 •840 31.400.000.000 0,46 23,80 0,10

1980 749.696 7.059.302 7.808.998 12 ~379 .928 .691 46.900.000.000 0,06 26,39 0,01

Valores.em Cr$
FONTE: Departamento de Rendas Imobiliárias, da Secretaria-das Finanças, da Prefeitura do Município de

são Paulo
.
U'I
U'I
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zo nao permitem 'que .se . identifique se a .major açâo vo co r r eu na

líquota ou no vaLo r i f.is ca.l : do imóvel.' Esta imprecisão parece

ta:r .subjac errte no' errtend í.merrto sdoJPoder .Jud í.cí âr í.o que,em

~ias decis5es, ~onsiderou ilegalBcobrança ..

es
~va.

. . .Segundoessa:interpretação, seria ex t ra f í.s ca l a

legi~laçio que dispusesse ~líquotasdiferenciadás para e diver

.sas.situaç5es:execuçaoou não de muro, passeio ou limpeza. Não
seriaextrafiscal:idade'rnas .sanção de ato ilíci to,. o ac rês c í.modo

Lmpos to decorrente de infração.ã legislação municipal. A rnf erên :. .' . - .-
cía é de. que es.taéa b'asejurídica. das' dec í sê es que consideraram

ilegal a.cobrança dos acréscimos, hos termos da Lein97~~64/71,

eis que t r í.but o não pode configurar sanção. de ato ilícito. (45)

...
Outros dois fatores de ordem administrativa com

prometeram a eficácia da legislação.' De um.lado , o prazo concedi

do na notificação prevista no artigo 13 (60 dias)conflitava com

o critério e s t.abeLe ci..do no: parágrafo primeiro, do artigo 12, Ciuan

to ao exercício fiscal a ser· cons ider ado . Exemplifiçando;. o con

tribuinte que tivesse sido notificado a 19 de dezembro de 1972,

coni prazo de60 dias para o atendimento das ex i genc ias , s er ia p~

nalizado já no lançamento de 1973, cujo fato gerador ocorreria a

19 de jBneiro de 1973. Istoporqtie1o exercício a ser considerado

é o daocorr;ncia do fato gerador seguinte, desprezado o relati

vo ã not ificação (conforme ar t Igo 11) ..

;.....

(45).A .í.mposíçâo de.acréscimos I' na formada lei, estudada,'
.const ã t.ut penalização de ilícito administrativo ~ o artigo 3~"
da Lei n9 5.172/66 ·~C .·'T:.N.- 'estatui: "Tributo -e todaprestaçao

_.pecuniária ..compuLsô r'Lasvernmoeda ou cujo valor ne La se possa ex
.primir, que não constitua sanção .deato ilícito, .insti,tuidaem.
l.ei ,e~cobr~da~medi,ante ~ati·vi.dadeadministrativa plenamente vincu

.'~ada .'c," .' .. ' . .' .

' .. '

a

-.,.;.. ...••..
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A esta imperfeição, soma-se outra de implicação

mais significativa. Ao proceder o lançamento englobado do impo~

to e do acréscimo, a municipalidade tornou impossível que se p~

gasse o primeiro enquanto se 'discutia, por via própria, o segun

do. Esse fator muito deve ter contribuído para aumentar o

.de não pagamento do próprio imposto. /

grau

As dificuldades desta tentativa de compelir .ao

cumprimento das posturas municipais através de tributação extra

fiscal conduziu i modific~ção da política, que se concretizou pe

la Lei n9 9.294, de 09 de julho de 1981. Nesta, a penalização da

infração foi desvinculada do valor do imposto, passando a

calculada com base na Unidade Fiscal do Município (UFM) , e

função da testada do imóvel (no caso de muro e passeio) e da

rea do terreno (pa hipótese de limpeza do mescio):'

ser

em
.•.
a

As imperfeições apontadás seriam sanáveis se o le

gisladrir, ao invés de se preocupar com a penalização dos infra

tores, se decidisse por um texto francamente incentivador do com

portamento do contribuinte. Para isso, bastaria que se estabele

cessem alíquotas genéricas para os impostos, reduzindo-as nas

hipóteses de atendimento dos, itens exigidos. Assim, o mesmoefei

to pretendido' seria alcançado por uma lei que estabelecesse, a

título de exemplo, que a alíquota do imposto predial é de 1,6%,

exceto na hipótese de existência de passeio regularmente con,,/
truido. quando se reduz a 1,2%.

Estariam sendo alcançados ,os objetivos colimados,

através da legislação extrafiscal ao largo de ser considerada i

legal. Esta observação ~ valida para toda a legislação que,

são Paulo, trata de agravamentb da tributação imobiliária.

em

I



·58.

f 3.3.3. Induzindo o respeito ao CSdigo de Edificações

As disposições edilícias do mun í.c Ip í o de São
·.··)i

Pau

lo sao fixadas basicamente, peld'C6digo de Edifidações editado

pela Lei n9 ~.266/7S. A legislação anterior datava de 1934 e 50

frera sucess ivas modi ficações e compl ement açô.es que tornaram con

veniente a consolidação atualmente vigente.

o problema_da clandestinidade da construção, ou

da edificação que ,embora regularmente aprovada, 6 executada em

desacordo com-se pro j eto, não 6 novo no .Muni.c Lp i.o , ass im como as

.provid~ncias administrativas para o controle do proble~a. A Admi

nistração, ap6s cbncluida a obra ~ considerada conforme com o

projeto aprovado, expede o documento denominado Auto de Vistoria

(ou I1Habite-sel1), declarando a edificação apta a ser utiliza

da. Na hip6tese de diverg~ncia com o projeto aprovado, se as mo

dificações nã6 infringirem disposições do C6digo de Edificações,

hi tolerincia do Executivo, expedi~do-se documento denominado

"Alvari de Conservaçãol1, de mesmo efeito que o I1Habite-sel1.

A16m da tentativa de controlar a proliferação de

obras clandestinas ou erigidas em desacordo com a legislaçãó mu

nicipal, atrav6sde provid€ncias de ordem administrativa, tais

nha tentando induzir o comportamento desejado via a u t i.Lí zaç âo
como mu ltas ,eembargo da cons t ruç ão , a Prefeitura, desde 1967, vi

de instrumento tributário decono!ação extrafiscal. Assim, a Lei

n9 7.047/67 determinava que o imposto predial das obras clandes

tinas, ou em desacordo com o projeto aprovado, fosse lançado com

o acr6scimo de 100%.

o dispositivo extrafiscal vigiu até 1972, quando

B'-JJj! n"'; y.'" r ,.~
" ,'DLJ';JltLA
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a mun í c í pají dade resolveu, através da Lei n? 7.785, de 20 de se
tembro de 1972, conceder o Alvará de Conservação para todas edi
ficações cujos proprietários requeressem o documento, ainda que
as exig~ncias do C6digo de Edificaç5es não tivessem sido
das.

A partir da t~ferida norma legal, a penalização
passar~a a s~r maisdristica, aplicando-se ~ct6scimo de 200% no
lançamento dos impostos dos im6veis que não possuíssem o Auto de
Vistoria, Habite-se,ou Alvará de Conservação. Exceção foi feita
is chamidas moradias econBmicas, assim definidas as edificações
residenciais, de um único pavimento, com até 72 m2 de área
truida; essas seriam penalizadas com 20% de acréscimo. A

cons
imposi

ção prevaleceria até o exerctcio seguinte ao da regulaiização do
imóvel.

A mesma lei estendeu a penalidade de acr~scimo de
200% no lançamento do imposto territorial para teTrenos d,e arru~
mentos que não tivessem recebido despacho de "aceitação" da Pre
feitura ou sido oficializados, isto é, que tivessem sido arrha
dos clandestina ou irregularmente.

Embora a finalidade dessa legislação tenha sido
essencialmente extrafiscal - compelir ,.a que as construções se
fizessem de acordo com o C6digo de Edificações e ~egislação com
plementar .- não pode ser despezado. o aspecto conjuntural e fis
calista do diploma. A base de cálculo dos impostos predial e ter
rit:orial urbano tinha sido objeto de sensível ~ajoração, conse

quente da edição de novas Plantas Genéricas de Valores, para o
exercício de 1972. De tal monta foi a atualização. que, ainda

que tenha conduzido a valore~ venais inferioTes aos vigentes no
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mercado imobiliirio, foi o Executivo. levado a conceder descontos,
de até 50%, sobre aqueles. Desta maneira, a situação para o exer
cício de 1973 indicava poucas possibilidades de novo incremento
nos valores venais e, portanto, na arrecadação dos impostos so
bre a propriedade imobiliiria. Nesse quadro, a cobrança de taxas
e multas relativas ã construção irregular, determinada pelo arti
go 49, que inclufa o ISS eventualmente devido pelo proprietirio
da obra, como responsivel, representava s~nsfvel afluxo de recur
50S para a Municipalidade. A arrecadação, por fim, poderia ser
também incrementada pela atuali~ação dos dados cadastrais, parti

j -

cularmente as ireas construídas!, que seriam corretamente informa
das- pelos contribuintes, ao requererem o AI va r â de Conservação.

Além das construções novas, as reformas executa
das irregularmente também foram alvo de tentativa de controle ex
trafiscal. Para tanto, definiu a Municipalidade doj.s tratamentos
distintos: as reformas que conduzissem a ampliações da irea con~
trufda superiores a 30 m2, sem aprovaçao pela Prefeitura, teriam
seu imposto agravado em 20.0%. Por outro lado, s~ o aumento da
irea fosse menor ou igual a 30 m2, ou se tratasse de moradia eco
nômica, o acréscimo seria da ordem de 20%. Essas penalizações fo
ram introduzidas através de Portaria Intersecretarial (Secret~
ria de obras e Finanças) n9 2, de 1975.

Assim, podemos esquematizar os agravamentos na se
guinte conformidade:

I - Construção sem "habite-se":
prédio novo: acréscimo de 200% no IPTU;
reforma com ampliação até 30 m2: acrésci
mo de 20%;
reforma com ampliação superior 30 m2:a
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crêscimo de 200%;
moradia econ6mica: acréscimo de 20%.

11 - Loteamento irregul~r: acréscimo sobre o im
posto terr í tordaI de 200% ..

o primeiro aspecto a se destacar na anilise dessa
le.,gis:taçãoé que, também nela, ocorreu a imprecisão técnica
,.' '," < ";" -' .'

que
e
e

de lde

se observa na l~i que cuidou da construção d~ muros, passeios
limpeza de terrenos. Não estabelecendo graduação de alíquotas
sim acréscimo de imposto, o texto permitiu a.'interpretação
sua ilegalidade, por cuidar de sanção de ato ilícito através
tributo. As reiteradas ~anifestaç6es do Judiciirionesse sentido
e o consequente tumulto na arrecadação do próprio imposto, ji
que a exig~ncia do acréscimo era feita em conjunto com a obri
gação tributâ~ia, conduziu à decisão administrativáde se 'a
brir mão desse tipo de atuação. A lei nQ 9.544/82 cahcelou os dê
bitos decorrentes desses acrescimos e tramita outro projeto de
lei que estabelece multas administrativas, desv~nculadas dos im
postos predial e territorial~ para as infrações às disposições e

.
dilícias e de parcelamento do solp. Tal proceéj.imento evidencia,

o .'. ;.1. '" ,', '.

de modo extremo, os riscos da adoção de textos legais. com orien
taçao extrafiscal. sem os devidos cuidados da melhor técnica ju
ridica.

Sob'ó ponto de vista orçamentário. os efeitos da
Lei n' 7.785;72 são bastantes significativos. Nos Quadros nQ 4 a
n' 9 são indicados, de 1975 a 1980, respectivamente, o valor

dos acréscimos e o número de unidades tributadas com penalização
em função da Lei nQ 7.785/72 e Portaria Intersecretarial n9 2/

/75. O Quadro n", 10. mostra os valores dos acréscimos fixados p~
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las Leis n9s 7.785/72 e 7.664/71, englobados, em relação ao va
lor total dos impostos sobre a propriedade imobiliiria lançados
no período. Finalmente, o Quadro n? 11 Lnd ica o peso desses a
créscimos em relação aos va lor es da proposta o rç ament.âr í a de ca
da um. dos exercícios analisados.

A participação percentual dos acréscimos em rela
çao ao total do s impostos imobiliirios lançados, apresentou a se

guinte evolução:
1975 : o valor dos acréscimos lançados representava 5,32%

valor total.
1976: valor dos "-,,,',0 ". lançados representava 5,18%o acreSClmos

valor total.
1977 : o valor dos acréscimos lançados representava 8,30 %

valor to tal.
..

1978: o valor dos acréscimos lançados representava 8,20%

valor total.
1979: o valor dos acréscimos la~çados representava 7,34%

valor total.

do

do

do

do

do

1980: o valor dos acréscimos lançados representava 6,82% do

valor total.

Em relação ao montante do orçamento municipal, a

participação foi de~
1975: o valor dos acréscimos lançados representava 1,17% do

valor da.proposta orçamentiria do ano.
1976: o valor dos acréscimos lançados representava 1,16% do

valor da proposta orçamentária do ano.
197.7: o valor dos acréscimos lançados representava 1,96% do

valor da proposta orçamentária do ano.
1978: o valor dos acréscimos lançados representava 2,07% do
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valor ,~.a propos ta orçamentária do ano .
.",

1979: o valor dos acr~scimos lançados repreientava 1,74% do

valor <;1a p ropo'sta orçamentária do ano.

1980:0 valor dos acréscimos lançados representava 1,80% do

v~lbr da proposta orçamentária do ano.

Verifica-se que a arrecadação proporcionada. pela

política ext ra f í.s caL, em 1978, chegou a representar 2,07% do to

tal do orçamento do município.

Conhecido o quadro de penfiria das finanças munici

pais, cujo desdobramento seria Eas-t i di oso aqui reprisar, o admi

nistrador passa a se defrontar com o dilema de abr~r mão de tal

rec e í ta , na hipótese do comportamento dos contribuintes ens ejar

o abandono ,do agravamento da,tributação, ou dispensar o comporta

mento desejado, em favor da manutenção do, nível de arreca.dação.

Em outras palavras, a necessidad~ fiscal sobrepuja o objetivo ex

trafiscal.

A pOlítjca extrafi~cal seria, contudo, efic~ente

se, a, esse crescimento da arrecadação por agravamento dos impo~

tos, corres~ondesse, emterm~s quantitativos, maior nfimero de

sujeitos passivos atendendo à legislação. A evidência, entretan

to, é no sentido contrário. O Quadro n9 10 demonstra que o
..•nume

ro de unidades abrangidas tem crescido. Em 1975, era de 99.737

imóveis, passando para 104.628 (1976), 53.741 (1977),

(1978), 83~ 763 (1979):<e 92.279 (1980) (46).
t

72.837

(46) Aqueda do número de urildades com tributação imobiliá
ria agravada, de 104.628, em 1976, para 53.741, 'no ano seguinte,
se deve aos efeitos da anistia concedida, para as'chamadas mora,

• I



QUADRO'N94
..

IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO: ACRESCIMoS LANÇADOS No'EXERCIcIO DE 1975,
DECORRENTES DA LEI N9 7.785/72

'. GRAVAME NOMERODE .VALOR ros
.,,,:, j'.',!<-,

TIPO OCoRRENCIA
·C".,

ACREscIt-OSIMPOSTO DE N) UNIDADES
:", .

"

IWoSm " 'ABRANG:iDAS,,!~~. (Cr$)

Construção sem habite-se ou alvará de conservação 200 % 20.021 41.187.354

Reforma com ampliação superior a 30 m2, sem habite-se ou alvarâ de con
200 % 2.745 .•.. 15.228.203

servaçao c.

Reforma com ampliação ate 30 m2, sem habite-se ou alvará de conserva - 20 % 8.005 1.816.047

PREDIAL
çao
"Coristruçâo ou reforma de moradia econômica (72 m2) , sem habite-se ou .'

alvará de conservação 20 % 68.917 1. 241.021
-;

SU B T O T A L 1 - 99.688 59.472.625

.

Loteamento/Arruamento irregular 200 % 49 224.0H
TERRITORIAL

.'
'-:::"':';".

S U B T O T A L 2, - 49 224.011

T O T A L - 99.737 59.696.636

FONTE: Departamento de Rendas Imobiliárias, da Secretaria das Finanças, da Prefeitura do
de são Paulo~

Município
•



.:

',. NOMERO 15tGRAVAME VALOR DOS
IMPOSTO TIPO DE OCORR1jNCIA NO UNIDADES ACRJjSCOOS

:.", -\ ~:;,,:':."

.IMPOSTO ABRANGIDAS (Cr$} If:~
-C.-

Construçãc sem habite-se ou alvará de conservaçao 200 % 17.974 60.895.108

Reforma com ~liação superior a 30 2 sem habite-s e ou alvará dem ,. 200 % 4.292 35.755.480
conservaçao
Reforma com ampliação até 30 m2, sem habite-se ou alvará de cOnSer

PREDIAL
.', .~.-.. ". 20 % 11.571 4.062.698

vaçao
.Construção ou reforma de moradia econômica (72 m2) , sem habite-se
ou'alvará de conservaçao 20 % 70.746 1.718.530.

"

S U B T O T A L 1 - 104.583 102.431.816

Loteamento/Arruamento irregular 200 % 45 355.256

TERRITORI.AL .'.

SU B T O T A L 2 - 45 355.256

T O T A L - 104.628 102.787.072

Q DA D R O N 9 5

IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO: ACRESCIMOS LANÇADOS NO EXERC!CIO DE 1976,
DECORRENTES DA LEI N9 7.785/72

FONTE: Departamento de R~nà.as Imobiliárias, da Secretaria das Finanças, da Prefeitura do Município
de são Paulo.

.
0\
VI



Q U A D R O N 9 6
IMPOSTOS PREDIAL E TERRlTORIAL URBANO: ACREsCIMOS LANÇADOS NO EXERC!CIO DE 1977,

DECORRENTES DA LEI N9 7.785/72
GRAVAME NOMERO DE VALOR OOS

IMPOSTO 'rIPO DE OCORRENCIA NO UNIDADES ACREsCIr.DS
IMPOS1D ABRANGIDAS (Cr$)

Construção sem habite-se ou alvará de conservação 200 % 22.701 103.421.658
Refo~ com ampliação superior a 30 mZ, sem habite-se ou alvará de co~ 200 % 8.203 111.309.904servacao

.Reforma com ampliação ate 30 m- , sem habite-se ou a1vara de conserva 20 % 15.384 8.427.630.çao o.
-

Construção ou reforma de moradia econômica (ate 72 m-}, sem habite-se 20 % 7.108 190.884ou al.vara de conservaçao .. .
.PREDIAL Construção sem habite-se ou a1vara de conservaçao, executada em lotea 200 % 66 1.013.060mento irreQU1ar -

Reforma com amp1iaçao superior a 30 mL., sem habite-s e oua1vara de con 200 % 17 216.945servacão. executada em loteamento irregular -
Reforma comamplialão até 30 m-, sem habite-se ou a1vara de conserva 20 % 8 1.698cão executada em oteamento irregular -

Construção ou reforma de noradi.a econonuca (ate 72 mZ), sem habite-se 20 % 188 4.014ou alvará de conservação, executada em loteamento irre~ar
S U B T O T A L 1 - 53.675 224.585.073

Loteamento/Arruamento irregular ·0 200 % 44 827.898
TERRI1DRIAL Excesso de área em loteamento irregular 200 % 22 636.195

S U B T O T A L 2 - 66 1.464.093

TO T A L - 53.741 226.049.166

FONTE: Departamento de Rendas Imobiliárias~ da Secretaria das Finanças, da Prefeitura do Município
de são Paulo.

.
0\
0\
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IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANÓ: ACR]jSCIMOS LANÇADOS NO EXERC!CIO DE 1978,
DECORRENTES DA LEI N9 7.785/72

GRAVAME NOMERO DE VALOR OOS
OCORRENCIA

"

IMrQSTO TIPO DE NO UNIDADES ACR]jSCIMJS
IMPOSTO ABRANGIDAS ' (Cr$)

Construção sem habite-se ou alvará de conservação 200 % 22.889 161.461.535,
Refo~ com ampliação superior a 30 m2, sem habite-se ou a1vara de con 200 % 13.734 202.813.335s ervacao ,'-
R~forma com ampliaçao ate 30 m2, sem habite-se ou alvara de conserva 20 % 22.836 14.662.861çao -
Construção ou reforma de moradia economica (ate 72 mZ), sem habite-se 20 % 12.953 5l1.850ou alvará de conservacão
Construção sem habite~se ou alvara de conservação, executada em lotea 200 % 83 1.931.300PREDIAL 'mento í.i-reeutar ' -
Refo~ com ampliaçao superior a 39 m,k, sem hablte-se ou alvara de coE: 200 % ,18 349.012
5ervaçao executadã em.loteamento Lrrezular
Reforma com amplia~ãoate30 J!lL., sem habite-se ou alvara de conserva 20 % 7 2.321çao, executada em oteamento lrregu!ar -
Cortstruçaoou reforma de moradia ecohomica (ate 72 mL.), sem habite-se 20 % 224 6.854ou alvará de conservação. executada em loteamento irregular

S U B T O T A L 1 - 72.744 381.739.068
,..

Loteamento/Arruamento irregular 200 % 68 230.084

Excesso de área em loteamento irregular 200 % 25 1. 583.790
TERRITORIAL

S U 'B'T O T A L 2 - 93 1. 813. 874

T O TAL - 72.837 .383.552.942

FONTE: Departamento de Rendas Imobiliárias, da Secretaria das Finanças, da Prefeitura do
de são Paulo. ,

Município
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IMPOStOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO: AcREsCIMOS LANÇADOS NO EXERCIcIO DE 1979,

DECORRENTES DA LEI N9 7.785/72
GRAVAME NÜMERO DE VALOR DOS

IMPOSTO TIPO DE OCORRENCIA, NO UNIDADES A~SCIM)S·.·.
IMPOSTO ABRANGIDAS (Cr$)

Construção sem habite-se ou alvará de construção 200 % 21.472 195.664.036
Reforma com ampliação superior a 30 m~, sem hablte-se ou alvará de co,!!. 200 % 16.232 291.091.903servacâo .
Reforma com ampliação até 30 mL, sem habite-se ou a1vara de conserva 20 % 29.331 23.895.502cão . -
Construção ou reforma de moradia economica (ate 72 fiZ), sem hablte-se 20 % 16.368 909.890ou aIvara de conservacão . ...........
Construção sem habite-se ou a1vara de conservaçaq,executada em lotea 200 % 86 1.095.726-PREDIAL mt .+~ ; r-reoul ar
Reforma com ampliaçao super-ror a 39 m-', sem hab Ite-se ou arvara ae co,!!. 200 % 20 468.184servacão executada em loteamento Irregular
Reforma com amp1iafao ate 3U mL., sem habIte-se ou alvara ae conserva
cão executada em oteamento irregular - 20 % 6 2.874
Construção ou reforma de moradia econômica (até 72 m~), sem habite-se 20 % 248 11.052ou aIvara de conservacão executada em loteamento irrerru1ar

S U B T O T A L 1 - 83.763 513.139.167
Loteamento/Arruamento irregular 200 % 71 222.354

TERRITORIAL Excesso de área em loteamento irregular 200 % 23 1.452.801

S U B T O T A L 2 - 94 1. 675 .155

T O T A L - 83.857 514.814.322
.

FONTE: Departamento de Rendas Imobiliárias, da Secretaria 'das Finanças, da Prefeitura do Município de
são Paulo.

.
0\
00
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IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO: ACR~SCIMOS LANÇADOS NO EXERCIcIO DE 1980,
DECORRENTES DA LEI NQ 7.785/72 ,

GRAVAME NUMERo DE VALOR DOS
IMPOSTO TIPO DE OCORRENCIA NO UNIDADES Ac:MSCUvDS

IMPOSTO ABRANGIDAS (Cr$)
Construção sem habite-se ou alvará de conservação 200 % 20.046 290.826.360
Reforma com ampliação superior a 30 mL., sem hablte-se ou alvara elecoE. 200 % 18.846 497.158.325servacão
R~forma com ampliação ate 30 m':::,sem hab lte-s e ou a1vara ele conserva 20 % 33.387 42.792.944cao -

-'Construçao ou reforma de moracíí,aecononuca late n. m-J , sem hablte-se 20 % 19.574 1.572.068_ou alvará de conservação
PREDIAL Construção sem habite-se ou a1vara de.conservação , executada em lotea 200 % 75 2.377.149mento Irrezular ' -

Reforma com ampliação superior a 30 mL., sem nab í.te-seou a.ivara elecoE. 200 % 16 539.815servacão executada em loteamento irre2U1ar
Reforma comqmpliaÍãoaté 30 I]1~,semhabite-se ou alvarã de conserva 20 % 4 1.625 "çao, executada emoteamento lrregu1ar -
Construção, ou reforma de moradia economica (ate 72 m-}, sem habite-se 20 % 241 15.339ou alvará deconservacãoexecutada em loteamento irregular

"

S U B T O T A L 1 - 92.189 835.283.625
Loteamento /Arruamento' irregular 200 % 65 226.809
Excesso de área em loteamento irregular 200 % 25 , 1.978.328TERRITORIAL

S U B T O T A L 2 - 90 2.205.137
,

T O T A L - 92.279 837.488.762

FONTE: Departamento de Rendas Imobiliãriasi da Secreta~ia das Finanças, da Prefeitura do Município de
são Paulo. "
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EVOLUÇÃO DOS ACRgSCIMOS DECORRENTES DE EXTRAFISCALIDADE NOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
LEIS N9S 7.664/71 E 7.785/72

o·

NOMERO DE UNIDA VALOR TOTAL 00 NOMERo DE UNIDA VALOR TOTAL OOS PARTICIPAÇOES
- - 00

EXERCICIO DES TRIBUTADAS IMPOSTO LANÇAOO DES ABRANGIDAS ACRESCIMOS LANÇAOOS C/A D/B
00

(A) (B) (C) (D) (%) (%) 0.0

1975 1.544.981 1.122.028.176 o 99.737 59.696.636 6,45 5,32

1976 1.592.126 1.984.037.336 104.628 102.787.072 6,57 S,18

1977 1.630.453 3.416.151.168 53.741 283.625.438 3,29 8,30

1978 1.645.875 5.266.924.511 .72.837 431.943.227 4,42 8,20

,

1979 1.688.949 7.474.515.840 83.763 549.225.193 4,95 7,34

1980 1.734.740 12.379.928.691 92.279 845.297.760 5,31 6,82

Valores em Cr$FONTE: Departamento de Rendas Imobiliárias, da Secretaria das Finanças, da Prefeitura do Municlpio de
são Paulo.



QUADRO.N911 .

..EVOLUÇÃO DOS· ACR]jSCIMOS DECORRENTES DE EXTRAFISCALIDADE NOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
LEIS N9S 7.664)71 E 7.785/72

VALOR TOTAL DOS
PARTICIPAÇOES

VALOR TOTAL VALOR TOTAL DO

EXERCICIO DO ORÇAMENTO IPTU LANÇADO ACR]jSCIMOS LANÇADOS B/A C/B C/A
(A) (B) (C) C%) (%) (%)

1975 5.064.222.200 1.122.028.176 59.696.636 22,15 5,32 1,17

1976 8.797.982.000 1.984.037.336 102.787.072 22,55 S,18 1,16
.

1977 14.466.740.000 3.416.151.168 283.625.438 23,61 8,30 1,96
.-,.

-,

. 1978 . 20.825.000.000 5.266.924.511 431.943.227 25,29 8,20 2,07

1979 31.400.000.000 7.474.515.840 549.225.193 23,80 7,34 1,74

1980 46.900.000.000 12.379.928.691 845.297.760 26,39 6,82 1,80

Valores em Cr$
FONTE: Departamento de Rendas Imobiliárias, da Secretaria das Finanças, da Prefeitura do Município de

são pauio.

.
-.....1
~.
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yeri~iça~~e, assim, que os objetivos extrafiscais
nao foram alcançados, visto que o nfimero de infratores is disp~
sições legais apresentou tend~ncia crescente. Por outro lado, e!
tabeleceu-se excessiva dependência da arrecadação dos impostos,e
mesmo do orçamento, em relaçãoaos valoresexigidos a títulode acrés
cimos. Esse fator, na atualsituaçãofinanceirada esmagadora maioria
dos municípios bras ileiros ,São Paulo nao se constituindo em ex
c~,ção,pode conduzit a uma inversão: os objetivos extrafiscais se
rem abandonados, em favorda manutenção dos níveis de arrecadação.

3.3.4. Gravando a subvtilização da terra urbana

,o agrayamento da tributação incidente sobre terre
nos, em face de sua ociosidade ou subutilização,~pritica inci
pie~te no Municipio de São Paulo. A legi~lação existente, na ver
dade, restringe-se a dois comportamentos de ordem extrafiscal.

o primeiro refere-se i graduação da alíquota do
imposto territorial, conforme a localização do imóvel em relação
ao nficleo central da cidade. O legislador, a partir da evid~ncia
de que nessa irea o nível de.equipamentos urbanos é miximo,esta
beleceu em 4,2% a alíquota do imposto territorial incidente so
bre o valor venal do terreno. Na região intermediiria do Municí
pio,fixou-a em 3%, e, na periferia, reduziu-a para 2,4%. O tra
tamento diferenciado resulta do objetivo extrafiscal.de obstara
manutenção de ireas não construídas em zonas da cidade comrazoi
vei nível de infra~estrutura urbana.

dias econômicos e relativa aos acréscimos, através da Lei n9
8.382/76.
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A segunda motivação é de garantir mais adequada u
tilização da terra urbana. Assim, não basta con~truir, é neces
sário fazê-lo em condições compatíveis com o tamanho.do lote. De
finiu, então,o legislador o chaITlado"excesso de área". Na zona
central, a área do terreno que excedesse a três vezes ã da pro
j eção da cons t ruç ão , seria ob jeto da impos ição do impos to terri
torial (alíquota·de 4,2%), incidindo o imposto predial, de alí
q~ota igual e~ todo o município (1,2%),apenas sobre o imóvel teó
rico representado pela constr~ção e um terreno equivalente a
três vezes. ã projeção de sua área. Na região intermediária, a re
lação se eleva a cinco vezes e, na periferia, a dez vezes.

A progressividade preconizada para que a tributa
çao se constitua em instrumento de ~egulação do uso do solo urba
no foi, até recentemente, práticada às avessas. A legislação
nicipal estabelecia, na verdade, regressividade na imposição do

imposto territorial quando, para "compensar" despesas
~necessa

rias à urbanização de glebas, concedia descontos na apuraçao do
valor venal que variavam de 31,6% a 71.2%, conforme a área do i
móvel. Na prática, tal comportamento reduzia a alíquota real

do" imposto territorial, na.periferia da cidade, onde se localiza
a maior pàrte de~ses imóveis, para 1,6416%, com variação até
0,6912%. Este procedimento deixou de ser adotado a partir do ~
xercício de 1976, com a eliminação do denominado "fator

.gleb a" (47) .

(47) A eliminação do i.fator gleba" deu-se pelo Decreto n9
12.490, de 29/12/75. O STF, apreciando o recurso Extraordinãrio
n9 92.355-1, decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 79, pa
rigrafo Gnico,dQ Decreto, considerando qrie se praticava aumento
do imposto sem previsão legal.
A Municipalidade,!,ara o exercício de 1981, pelo Decreto n9 ...
17.080, de 22/12/80 estendeu, às glebas, o mesmo tratamento,quan
to aos fatores de correçãojusado . para os terrenos em geral. -
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Em contraposição a essas m,anifestações de extra

fiscalidade implícitas na legislação, um único 'texto legal impõe
a progress í v í.dade da tr íbutaçâo dos terrenos ociosos, de forma
explícita. T'ra t.a+s e da Lei n9 8.320, de l2de novembro de 1975,

que dispõe sob~e acr~scimo do imposto territorial urbano, nas ..•
a

r-easebe ne f i.cí.adas pela execução <de pr oj et os de

urbana.

complementação

,v

o artigo 19 estabelecia que, nas áreas citadas. o
lançamento seria efetuado com o acréscimo anual dé 10% sobre o
valor do imposto. Cumulativo e aplicado durante o período máximo
de 5 anos, o acr~scimo - denominado "adicional CURA" seria

imponível a part ir de primeiro de janeiro do exercíçio seguinte

ao da conclusão de 90% das obras de complementação urbana.

A aplicação do acr~scimo se faria sem prejuízo da
atualização das Plantas Genériças de Valores, documento base p~
raa apuração do valor venal dos im6veis para fins tributários
(~rtigo 59), excluindo sUa incid~ncia sobre o terreno, durante

o período de construção regularmente Lí cenc i.ada.,"e sobre ter
reno,já cOhstruído, quando tributado pelo imposto predial (~rti

go 49).

Para que se possa compreender a motivação dessa
legislação, torna-se necessária a análise dos projetos de com
plementação,urbana de que 'trata o t~xto legal em estudo.

o Banco Nacional da Habitação (BNH) , em 1973, de
cidiu instituir linha de financiamento para programas de re-ur

banização, denominados projetos CURA (Comunidade Urbana para Re
cuperação Acelerada}. Os objetivos definidos na Resolução da Di
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retorian9 38/73, de 31 de maio de 1973, eram:

"1.1. elimin.aç.ão de c.apac.idade o c.cos o: dO-6 in.ve-6:ti

men.:to-6.ulLban.o-6;

1.2. lLac.ion.alizaç.ão dO-6 in.ve-6:timen.:to-6 em

ei>.tlLu.tulLa ulLban.a e c.omun.i:tiilLia, pelo e.sxob e

lec.imen..to de c.lLi.tê.lLio-6 obje:tivo-6 de plLiolLi

dade;

1.3. aden.-6amen.:to da populaç.ão ulLban.a-6egundo

vei-6 .tê. c.M c.ame n..te -6 a:ti-6 n a:tó lLiO-6;

1."4. ex e cuçáo in..teglLada de obJz.a-6 de innlLa.-e-6:tJz.!:±

.tulLa uJz.ban.a e c.omun.i.tiilLia;

1.5. dimin.uiç.ão âos enei.tO-6 n.ega.tivo-6 da e-6pec.!:±

laç.ão imobiliiilLia."

o documento fixava, ainda, requisitos essenciais

a serem cumpridos pelos financiados. Entre eles, destacamos:

"2.2. Adoç.ão pelo mun.ic.Xpio in.:telLe-6-6ado de mec.a.

ec.on.omia.

de melLc.ado, que lhe peJz.mi:tam alc.an.ç.aJt 0-6

ob j etivo.6 in.dic.a.dO-6 no i:tem 1, cs pec.id.lme!!;.

xe. e.6.tabelec.imen.:tode a.lZquo:ta pJtogJz.e.6.6iva

paJz.a o Tmpo.6:to TelLlti:toltial UJz.ban.o e .6i.6:tema.

de a:tualizaç.ão pelLman.el1.te do.6 valolLe.6 bii-6i

eos de in.c.idên.c.ia do s ;tlLibu;to.6 mu n.i c.i p a.Ls

.6obJteimó v ei.6ulLban.o.6 " •

A taxa de juros anuais do empr6stimo 6 função di

reta da receita tributiria pelL c.api.ta do município, em Unidades

Padrio de Capital CUPC). Esta 6 calculada pela soma das arreca
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dações dos -.impostos pnedi.aI e territorial urbano, do imposto so
bre serviços e da quota-parte do município no ICM, dividida pela
população est í.máda pelo IBGE (dados médios do últimotriênio) .

Entre as garantias arroladas, exige-se do . ."munlCl
pio tomador do empréstimo a vinculação temporaria de receitas,
quer sejam tributariás, operacionais ou decorrentes de .transfe
rências.

A adesão ao programá se faz através de "convênio
de intenção" em que o governo municipal se compromete, entre ou
tras medidas, a instituir legislação tributaria que estabeleça
alíquotas progressivas para o imposto territorial urbano dos
terrenos situados nas areas CURA.

A Prefeitura de São Paulo firmou convênio para a
execuçao de projeto CURA-piloto, no bairro do Jabaquara, em
1~:i73. O orçamento de 1978 consignou verba de 322 milhões, a ser
aplicada nas obras do projeto.

Verifica~~~, pelo exposto, que a legislação estu
dada decorreu da adesão ao programa do BNH e tinha duas finalida
des distintas. A primeira, de natureza extrafiscal, era compati
bilizar a política tributária municipal, ao menos na área do
projeto, aos objetivos enumerados na resolução do BNH (n9 38/

/73). A segunda. de motivação fiscal. era garantir ao município
melhores condições de, através de sua arrecadação própria, fazer
face aos encargos decorrentes do financiamento~

Embora,do ponto de vista da administração tributá
ria, a municipalidade tenha tom~do todas as providências qu~ lhe
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competiam, o ato que autorizava a cobrança, conforme previsto no
artigo 39 da Lei, jamais foi baixado.

Conclui-se, assim, que o agravamento da tributa
ç ao de terrenos ociosos, em áreas de infra-estrutura incremen ta
da, apesar de previsto em lei, jamais foi aplicado. Desperdiçou
se, dessa maneira, oportunidade de testarautilizaçio do instru
mento extraf í scal em ârea delimitada, correspondente ã do proje
t6. medida de extraoidiná~ia importincia para o aprimoramento da
administração .tributária municipal.

A respeito dessa nao aplicação de legislação tri

butária, fato que também foi constatado com relação ã Lei
4~635/~5, estudada em tópico anterior, cabe destacar que,
hipóteses em que a lei dispuser da constituição do crédito
butário pelo lançamento, aplica-se a disposição do artigo

o .n· .•

nas
tri

142,

do Código Tributário Nacional (CTN Lei n9 5.172/66), particu

larmente de seu parágrafo único (48). A obrigatoriedade a que
ele\se refere deve ser entendida 'em duas diferentes linhas: a do
estrito cumprimento da lei quanto aos requesitos a que deve aten
de! o lançamento e da própria obrigatoriedade de sua feitura. As
sim, o administrador que deixa de aplicar disposição legal que
manda proceder ao lançamento do imposto, agravado ou não por r-a

zões extrafiscais, ao deixar de fazê+Lo , incorre em ilíci to ca

(48) O artigo 142 do CTN estabelece: "Compete privativamente
i autoridade administrativa constituir ocr~dito tributirio pelo
lançamento, as'sí.m entendido (jprocedimento admihistrativotende!!
te a verificar a ocorrincia do fato gerador da obrigaçio corres
pondente, determinar a matéria tributivel, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicaçioda penaLd.dade cabível.
parigrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vin
culada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional."
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paz de caracterizar responsabilidade administrativa.

/:.4. Estimulando. ativtdades., específicas

o desenvolvimento de alguns tipos ·de atividades

de prestação de serviços foi estimulado, no municfpio de São Pau
lo,atravésda Indução ã atuação dos agentes econômicos propor

. . ,.

~{o~ad~ pela legislação tributiria.

No perí()do de' 1950 à 1980, quatro ramos obtiveram
benefícios fiscais. para que pudessem se expandir de modo a ,aten
der ãsnecessidades e prioridades da cidade. O estúdo do conjun
to de leis que emergiu dessa decisão ede seus efeitos priticos
é significativo porque permite evidenciar aLgumas questões rela
t ívas ã extrafiscalidade que, até aqui, não afloraram (492-#

3.4.1. O setor hoteleiro

Cronologicamente, o primeiro setor de atividade a
ser contemplado com incentivos fiscais foi o hoteleiro. A preocu,
pação que embasou a decisão de direcionar investimentos para o

,ramo era a de proporcionar acréscimo significativo no número de
vagas disponíveis, quando das comemorações do IV Centenirio da
cidade. Para tanto, a Lei-n9 4.281,' de 03 '9. e setembro de 1952,
concedeu isenção de todos os impostos municipais para os hotéis
em construção ou que-viessem a ser construídos em determinado

(49) O anexo 11 apresenta o inteiro teor das leis analisadas
neste tópico.
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prazo; com isenção até 31/12/62 seriam contemplados os hotéis

que' estivessem concluídos atE 25/01/54 e o benefício se estende
r1a apenas até 31/12/60, se a instalação do estabeleGimento se
desse até 31/12/54.

A dispensa de pagamento compreendia todos os im
postos municipais, inclusive os relativos ao im6vel, i explora
ção da atividade hoteleira e ao funcionamento do estabelecimento,
englobando o imposto territorial devido durante o período de
construção, assim como os emolumentos concernentes i sua aprova

çao.

As disposiç6es do diploma legal deixam claro que
o objetivo nao era o de conceder vantagens fiscais i rede hote

'leira já instalada, mas de ampliá-la com estabelecimentos de de
terminado porte e com nível mínimo de equipamentos, conforme as
exig~ncias contidas no artigo 19: ao menos 50 quartos, com banho
privativo e instalação de depend~ncias para administração, receE
çao, refeit6rio, sala de leitura, bar e salão de festas.

A Lei n9 7.326, de 4 de julho de 1969, voltou a
tratar de concessão de estímulos fiscais a hotéis, incluindo,
também, conjuntos de turismo e motéis entre os estabelecimentos
contemplados. Nessa norma legal o objetivo era o mesmo da ante
rio~: favorecer,a expansão do nGmero de vagas ofertadas pela re
de hoteleira.

A isenção concedida restringia-se, agora, i taxa
de licença para as obras, construç6es, arruamentos e loteamento
e ao imposto territorial devido durante o período de construção.
Quanto ao imposto predial, que seria devido com a construção con
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cluída, era reduzido de 50%, durante cinco anos. O prazo poderia
estender-se a dez anos se o término da obra fosse acelerado, de
conformidade com o parágrafo único, do artigo 19, da lei.

O tratamento fiscal foi concedido, também, aos ho
téis que ampliassem suas acomodações até 31 de dezembro de 1971,
no tocante às áreas acrescidas.

Distingue-se essa segunda lei, daquela de 1952,

pelo fato de restringir o estímulo fiscal ao imposto territorial
e predial, além das taxas, excluindo tributos que se referiam ao
exercício dapr6pria atividade hoteleira. Seria o caso da taxa
de licença defuncionamento·e do ISS, não incluídos no favor fis

.-caL,

A avaliação dos resultados dessa política nao ..
e

fácil. Do ponto de vista da perda de arrecadação dos tributos mu
nicipais, nao há dados disponíveis. Quanto ao ~xito das ~edidas,
no sentido de propiciar o incremento das vagas da rede hotelei
ra, o Sindicato dos Hotéis, Bar'es e Similares do Estado de São

Paulo não possui ;registrosprecisos sobre quantos estabelecimen
tos se utilizaram dessa legislação. Indica, apenas, que alguns
hotéis de grande porte foram construídos por volta de 1952,
função do estímulo fiscal. Entre eles, o Othon Palace Hotel,

em
-a

Praça do Patriarca, o Grã Pará Hotel e o Cambridge, localizados
no início da Av. Nove de Julho, todos ainda em funcionamento. Os
Hotéis Fl6rida, à Av. Senador Queirôs, e São Paulo, ã Praça das
Bandeiras, foram também construídos através do benefíclo, estan
do, contudo, com suas atividades já encerradas.

A característic~ marcante da legislação extrafis
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cal voltada para o incentivo de atividades especificas € a de de
correr da atuação de grupos de pressão (lobb,[e.6). Sem que se en
verede pela discussão da legi t.Lm i.dade ou não desse tiv,o de açao
- legalizada, inclusive, em alguns paises - esta origem
ciona. algumas das conseqUências da politica, entre elas o

condi
..pro

prio acessois informa~ões e dados que permitam avaliar a valida
de do instrumento extrafiscal, quando dirigido a esses
econômicos.

agentes

Nessa linha, a introdução dos "conjuntos de turis
mo" entre os favorecidos pela Lei n9 7.326/69, conforme os arti
gos: 19 e inciso lI, do artigo 39, parece atender com perfeição i
descrição de estabelecimentos que estavam sendo construidos para
uso de hot6is pertencentes a redes internacionais, cuja instala
ção se datia, no municipio, por razões mercado16gicas, indepeg
dentemente do favor fiscal. Aliás, a grande expansão da rede ho
teleira, em São Paulo, ocorreu na década de 70, quando nenhum in·
centivo fiscal, a nível municipal, era concedido.

3.4.2. A indústria cinematográfica

o objetivo de estimular o desenvolvimento de de tej.

minada atividade no terri.tó ri.odo município, através da legislação
tributária, pode ser alcançado de maneiras distintas e que expli
citam singularidades do emprego daextrafiscalidade. A política de
apoio ã indústria cinematográfica nacional empreendida pelo Muni.
cIp í,o de São Paulo, entre 1950 e 1980 é, nesse sentido , exemplar.

A primeira manifestação, nessa direção, se deu a
traves da Lei n9. 4.854, de 30 de dezembro de 1955, pela qual se
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instituiu adicional sobre o imposto de diversões públicas, a ser
cobrado nas entradas de cinema. Embora não houvesse vinculação
expressa da aplicação do acr6scimode receita, o mesmo prec~ito
legal estabelecia que o orçamento municipal consignaria verba e
quivalente , cuja destinação era a concessao de um prêmio - aos
produtores de filmes nacionais calculado sobre a renda bruta
anual auferida pelas películas de sua produção, nas
realizadas no município.

exibições

A caracterização da finalidade de incentivar a a
tividade cinematogrifica no município ~ proporcionada pelos arti

.gos 59 e 69 da lei, que estabelec~am que o prêmio se -destinava
aos filmes produzidos em São Paulo, assim considerados os reali
zados por empresa ou produtor ,sediado em são Paulo e que utili
zassem instalações industriais situadas dentro do município, p~

.10 menos para regravação e mixagem sonora e trabalhos de
t6rio em geral (artigo 69). Quando produzidos em outros

labora
. .•.munlCl

pios, os filmes nacionais s6 fariaci ju~ ao prêmio se a comuna se
de da produção proporcionasse idêntico e recíproco trat~mento ao
filme produzido em são Paulo, quando ali exibido.

Observa-se, portanto, que a lei municipal, _por
meio de um agravamento do imposto sobre diversões públicas, vis-a
va propiciar um estímulo ao desenvolvimento da indústria tinema
togrifica sediada nos limites do município, atrav€s ~a contessão
de um prêmio, que variava de 15\ a 25\ da renda bruta auferida
pela exibição dos filmes de sua produção. A natureza extraft~cal

I'" . .J".

da legislação S indiscutível.

Forma absolutamente distinta de atuação,
i-"-
1'1,

a'í'n da

que revestida de conotações extrafiscais, adotou o legislador mu
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nicipal para, em data mais recente, alcançar a consecução dos

mesmos obj~tivos. Assim, atrav~s da Lei n9 7.900, de 11 de maio

de 1973, o mun i.c fpiotd ej Sâo Paulo concedeu isenção do Imposto S~

bre,~erviços de Qualquer Natureza (ISS) is empresas da indGstria

cinem~togrifica brasileira.

A nível formal, a finalidade de estimular a indGs

tria cillematogrifica sediada em São Paulo era definida,

l~i, atrav~s de seu artigo 19:

pela

"Áll...t,[gotil: A-6 e.mpJte.-6a-6com ativ'[dade. de. pJtodu.ç.ã.o

ge.m, de. gJtavaç.ã.o ou. Jte.g~avaç.ã.o e. mixage.m -6onoJta,

de...tJtabalho-6de. laboJta.tóJt,[o e.m ge.Jtal e. de. d,[-6.tJt,[

bu.,[ç.ã.ode. 6'[lme.-6 e.xclu.-6,[vame.n.ié. riCic,[ona,[-6, be.m

como a-6 qu.e. -6e. ,[n-6.talaJte.mi no Mu.n,[cZp,[o, de.n.tJto

de. dO,[-6 anO-6, 6,[cam, pOJt u.m de.cê.n-Lo"üe.n.tM do

lmpo-6.to SobJte.Se.Jtv,[ç.O-6 de. Qu.al~u.e.Jt Na.tu.Jte.?a.".

o parigrafo 19 desse artigo acrescentava a exig~n

cia de que as empresas fossem nacionais. Ji o artigo 29- introd~

iiu requisitos' quanto ao volume de produção a ser alcançado~ pe

las empresas, a partir do terceiro ano (pelo menos tr~s filmes,

anualmente) e o artigo 39 relacionava ativ í dade s correIa tas, nao

abrangidas pela isenção.

A primeira vista, trata-se do exercício da extra

fiscalidade para incentivar a indGstria cinematogrifica. Contu

do, o fato de o. benefício s6 se destinar -as empresas ji

instaladas no município, ou que viessem a fazê-lo dentro do

guo prazo de2 anos, a partir da promulgação da lei, denota uma
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atuação voltada ao favorecimento de uma verdadeira reserva de

mercado, pelo estabelecimento de tratamento tributirio distinto

para as empresas que se estabelecessem fora do prazo.fixado". As

sim, a finalidade da legislação ,> a nível do discurso colocada co

mo favorecedora do desenvolvimento da indústria, passa, na reali

dade, a ser fator impeditivo da sua expansao.

- A politica, desta maneira,nao tem justificativa

social e representa ~ero favor fiscal concedido ao setor, com

grande probabilidade de - pelas razões expostas - decorrer da

atuação de grupos de pressão, ligados ã atividade.

A utilização da extrafiscalidade para embasar le

gislação favorecedora de determinados agentes econ6micos, pela

possibilidade que lhes abre de internalizar as economias exter

nas geradas pelos benefícios fiscais, sem repassi-las ã socieda

de,. é pritica que se observa amiúde na esfera municipal,

veremos ainda neste capitulo.

como

Esta afirmação se comprovari quando -- apesar de

nao se justificar -- vier ã luz o diploma legal, ora reivindica

do pelo setor, que trata da prorrogaçao da concessão da isenção,

visto que ela se esgota a 11 de maio de 1983. Não se constituiri

em surpresa se as condições para a~ferir o benefício fiscal fo

rem abrandadas e ~ relação das atividades correlatas não alcanç~

das pela exclusão do crédito tributirio, atualmente discrimina

das noii.nc iso I, do artigo 39, da lei, seja eliminada da legisla

3.4.3. Garagens coletivas
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A legislação municipal que visou incentivar, pela

via tributária, a construção de garagens coletivas para estacio

naciento e guarda de veículos, traz i luz outros aspectos relevan

.tes da util ização da ext raf i scaI idade ..como ins trumento de plane

jamento urbano. Trata-se da característica delongo e médio pra

zo que marca tal política. A concessão de incentivos fiscaisj es

pecialmente sob a forma de Lsençô es por prazos certos, condi cio

na -. de imediato - as aç9:es dos agentes econômicos cujo compor

tamento se deseja direcionar e gera resultados que, do ponto-de~

vista do planejamento urbano e da receita tributária, evidenciam

se por muito tempo.

ConseqUentemente, coloca-se a questão para a

eficácia da política - daccnstância que devem ter as diretri

zes do planejamento que se utiliza da extrafiscalidade como a

..po í o ,

,
A decisão de incentivar a construção de garagens

coletivas resulta da necessidade de adaptação da cidade ao nasci

mento e expansão da indfistria automobilística, ocorrida na deca

da de 50, e da qual são Paulo passou a absorver parc~la s.ignifi

cativa da produção. o desdobramento da orientação traçada, no

campo da legislação tributária, ocorreu com a promulgação da Le·i

n9 4.784, de 06 de setembro de 195~.

Esse texto legal procurava direcionar investimen

tos privados na construção de garagens cOletivas,através da isen

ção, por 10 anos, do imposto predial das edificações construídas

para a destinação referida, desde que fossem concluídas em 5 a

nos, isto i, até "06/09/60. Paralelamente, o benefício foi esten

dido ao Imposto de Indfistrias e Profissões,exi~~ente i epoca, nu
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,:IDaescala .que variava de 100% ,nos dois primeiros anos defuncio
.nane nto, até 20%, nos nono e décimo anos. O favor fiscal foi con
"cedido, também, aos prédios que se adaptassem ã finalidade e,
curiosamente, alcançou as ,garagens já em funcionamento (paTâgTa,
foúnico, do artigo 99), medida que - não desejando estimulaT ..
comportamento - extrapolou as finalidades extrafiscais.do dip lo

ma.

Através da Le in 9 6.141, de 6 de dezembro de
1962, o prazo para conclusão de edificios destinados a garagens
coletivas foi prorrogado por mais 5 anos, estendendo-se,porta~
to, até 06/09/65. Essa prorrogação teve seus efeitos cessados p~
la Lei n9 6.989/66, Código Tributário Municipal, através de seu
artigo 18, inciso 111, alínea b.

A análise dos prazos estatuidospor essas leis

mostra que os efeitos da isenção alcançariam as arrecadaç6es co~
respondentes, até oexercicio de 19075 ..Evidencia-se, assim, a c~'

racterfstica de longo prazo nos efeitos da legislação extrafis

cal.

A continuidade ,da orientação administrativa e ,fa
torrelevan te para o êxito do .emprego da ve xt rafi scaI idade no
planejamento urbano "o A cessação. dos efeitos da prorrogação conce
dida pela Lei n9 6.141/62, de legalidade discutivel, ã vista do
disposto no artigo 178, do Código Tributário Nacional, Lein9

5.172/66 pode ter inviabilizado investimentos realizados
1960 e 1965, ã luz dos incentivos. (50)

entre

(50) A isenção de que trata aLei nQ 6.141/62 foL concedida
'~~por°prazo''Certo e'es·tatuio arti'go '17-8 do --CTN: ...•,A 'isenção, salvo
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Essa necessidade de que a orientação do planej~

mento mantenha relativa constincia se destaca no depoimento de
Ti to Zarvo.s, empresário p í one.í ro do setor, corrfo rme entrevista

concedida ao jornal "ESTACIONAMENTO (FORA DA VIA)", órgão da As
sociaçio das Empresas de Estacionámentbs do Estado de São Pau

10 (51):

-"Para que-se possa compreender o quadro. atual é preciso retro
ceder ao final da década de 50, quando teve inicio o desenvol
vimento da indfistria automobili~tica~ Nessa época,
Maia era o~refeito de sio Paulo e ele pos~uia uma

Prestes
politica,

viária bastan te objetiva que consistia na implantação de um
-anel delimitando o centro da cidade. Nas bordas ou proximid~
des desse an eI formado pelas avenidas Ipiranga, São Luiz, Via
duto Maria Paula, Praça João Mendes, Parque D. Pedro 11 e Av.
Senador Que:irós, a Municipalidade incentivou a construção de

estacionamentos.
Esta politica viária manifestou-se através de vantagens fis
cais como a isençio de impostos por 10 anos ~ liberação de
construção acima dos Indices normais, permitidos pelo Código
de Obras_, desde que destinadas a estacionamento pfiblico. Es
sas medidas, 'como era de se esperar, despertaram o interesse
de'empresários como Tito Mello Zarvos.
Toda uma infra-estrutura foi montada e com a colaboraçio de
renomados arquitetos como Sergio Bernardes e Jfilio Neves, fo
ram projetados cinco edificios, todos com garagens destinadas
ao pfiblico. No entanto, após o término da primeira obra o

se concedida por prazô certo ou em função de determinadas condi
ções, pode ser revogada-ou modificada por lei a qualquer tempo,
observado o disposto no inciso 111, doarti·go 104."

(51) Entrevista à pág. 3, don9 03, AnO I, Set./Out. 1981.
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conjtinto Zarvos, cuja garagem tem capacidade para 500 aut9m6

veis -- surgiram as desilusões.

E TUDO MUDOU ...

Com a sucessão na Pre~eituri, a política viiria e fiscal foi

totalmente modificada. Foram suspensas todas as isenções tri

butárias e um novo C6digo de Obras impedia qualquer aproveit~

mento extra de construção para estacionamerito. Se já não bas

tassem es~es dois ítens, a diretoria do Departamento de Trin

sito foi assumida pelo Dr. Fontenele e aid6ia dos bolsões co

locada em prática na 6poca, impedindo a entrada de automóveis

nairea central, bloqueou o funcionamento de diversas gar~

gens, entre elas a do ConjuntoZarvos'que foi obrigada a fe

char suas portas por alguns meses.

Esses fatores foram os principais responsáveis pela completa

desaceleração de obras destinadas a garagens eoletivas. Tito

Zarvos chegou a concluir seu segundo projeto, mas já reduzido

ã metade. Trata-se do Conjunto Cinerama, situado na Av" Ipi

ranga, com 427 vagas sendo que 180 foram vendidas em condomí

nio para particulares.
Com o passar dos anos, o desestímulo foi-se tornando cada vez

maior. À falta do interesse de colaboração do poder ~público,

como explica Tito Zarvos, .somam-se a proliferação desenfreada

de concorrentes clandestinos em qualquer terreno -- onde a

Prefeitura visa exclusivamente ao recolhimento do ISS -- o

surgimento das Zonas Azuis com uma filosofia competitiva em

relação aos estacionamentos fora. da via, e ainda, a concorren

cia desleal das garagens municipais exploradas pela EJ'.1URBe a

preços inferiores,-- pois não hi o recolhimento do imposto.

Quanto i parte tributária, continua Tito Zarvos, o lançamento

do valor do metro quadrado de uma garagem 6 igual ao de um, es

crit6rio ou apartamento. E at6 a taxa de lixo 6 injusta: co
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bra";se pela testada quando é sabido que as garagens
mente não tem lixo.

pratiç:~

Portanto, construir gar-a g ensjpas'a uso público tornou-se impr~
ticivel. Os locais onde seriam construídos os demais conjun
tos projetados pela equipe de Zarvos~ncontram~se comohi 20
anos atris, alguns completamente ociosos, outros como simples
estacionamentos de terreno, podendo a qualquer momento vir

.ter outra destinação que não seri, evidentemente, garagem

a

-pu

blica."

Esta manifestação do empresirio é relevante para
,expl icar o comportamento da .Mun ici.paIidade no período correspon.

dente ao início dos anos 1960. Erilboranão se tenha cOncretizado
a nível de legislação - de in.centivos tributirios ou de Código

de Edificações -- a orientação administrativa era, nessa .-epoca,

de dificultar o acesso de veículos particulares dentro do perím~
tro citado na entrevista, excessão feita ao corredor representa
do pela Av. Nove de Julho, Vale do Arihangabaú e Av. Prestes Maia.
Na expectativa da imposição dessas restrições pelo Poder Público
~ de incentivos que seriam dados às garagens que fossem construí
das às margens do perímetro, investimentos vultosos foram fei

tos, além daqueles citados por Tito Zarvos. Exemplo eloqUente -e
o da garagem cons tru fda a Rua Santo Amaro, próximo ao Viaduto .Ja

careí, de capacidade para 500 veículos e que, dada a ociosidade
das vagas e a não implantação das medidas que induziram à sua
construção, chegou a oferecer, aos motoristas que a utilizassem,
condução gratuita a diversos pontos do centro da cidade.

A atuação municipal voltada para induzir a cons
trução de garagens, através de instrumentos tributirios, se nao
permite a sua avaliação quantitativa _. pela natureza e escassez
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das informações necessárias - permite caracterizar o uso da ex
trafiscalidade corno política que traz conseqU~ncias a longo pr!
zo e que requisita razoável nível de continuid~de administrati\rã
e de diretrizes do planejamento urbano.

3.4.4. o transporte coletivo

o sistema de transporte por meio.de 6nibus so
freu, no município de São Paulo, intensas modificações, no peri~
do de 1974 a 1978. As diretrizes traçadas para adequar seu fun
cionamento às novas condições conseqUentes da crise energética
conduziram à racionalização da operação da frota, entre outros

meios, mediante a redistribuição geográfica das áreas de atuação
-de cada empresa e à formação compulsória de cons orc i.o s entre

elas.

o objetivo maior das provid~ncias era contribuir
para a substituição do transporte individual pelo coletivo, vi
sando à economia de combustíveis, dos quais são Paulo, em 1977,
era responsável por 16% da gasolina e 7% do óleo d i.e seI. consumi
dos no Brasil {52).

As alternativas financeiras para que se desse a
substi tu í ç âo pretendida foram indicadas por .Jether Ab.r.eu'(53),
na condição de Diretor finahceiro da CMTC:

- redução de custos;

(52) Fonte: CET - Companhia de Engenharia de Tráfego.
(53) .ABREU, Jether. Transporte Coletivo e Política Econômi

ca. S.Bernardo do Campo, Ivan Rossi Editora, 1979. p.17-21.
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elevação de freqUências;

elevação de tarifa e/ou subsídios.

As possibilidades de atuação nas áreas dos custos

e das freqUências das viagens, como afirma Jether Abreu, esbar

ram em dificuldades estruturais, pela incompressibi1idade dos

primeiros - de cujo montante 45% é representado pela "mão-de - o

bra -- e pela r.esistência empresarial quanto ãssegundas, pois a

elevação das freqUências gera um aumento de custos, de ritmo su

perior ao das receitas marginais.

Restando as alternativas da elevação das tarifas

e/ou dos subsídios, justifica-s~ a permanente solicitação das e~

presas pelo aumento de ambos. E fato not6rio que as 38 permis~i~

nárias constituem um dos tobbi~~ mais atuantes no Município e.
que a resposta do Poder pGblico dirige-se freqUentemente na dire

çao do atendimento dessas demandas. Quando isso se dá atraV6s de

b~nefícios de naturez~ fiscal, orientados para atividades especí

ficas, nasce uma caracterização relevante da legislação extrafi~

cal que os introduz: a sua decorrência da atuação de grupos de

pressao.

Essa origem, contudo, nao comprometeria os resul ta

dos da política. particularmente se os benefícios que dela se

ori gí.nassemfossem de ordem social e nao privatizados. ~ o que se

pretende analisar a seguir.

No campo do subsídio, o Município foi pródigo em

conceder - dentro de sua competência tributária benefícios

fiscais ãsempresas particulares de 6nibus. Atrav6s da Lei n9 ••

8.193, de 27 de dezembro de 1974, foi dado incentivo fiscal -as
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empresas permissionárias de transporte coletivo por meio de ôni
bus, representado pela redução da alíquota aplicável sobre as
receitas correspondentes ao serviço, tributáveis pelo ISS, de
5% para 2%. Posteriormente, pela Lei n9 8.593~ de 15 de agosto
de 1977, o benefício foi ampliado com a concessao de isenção to
tal do ISS calculado sobre as receitas ~uferidas com a
çao de permissão.

explora

o Quadro n9 12 indica a participação da arrecada
çao do ISS da atividade, em relação ã arrecadação t ot aI do impo~
to e ao montante do orçamento municipal.

Alguns dados permitem avaliar o custo social da
política de subsídios. O primeiro, relativo a 1976, mostra0 e
feito da redução, de 5% para 2%, da alíquota aplicável; a arrec~
dação efetivada naquele ano, Cr$ 30.378 mil elevar-se-ia a Cr$ .
75.945 mil se não houvesse a citada diminuição, resultando numa
diferença a menor, na arrecadação,de Cr$ 45.567 mil. Este mOTI
tante representaria 0,51% do valor total do orçamento·do Munici
pio em 1976.

O efeito da isenção total concedida constitui-se
em outro indicador significativo. Considerando dados mais atua L'L

zado s , em 1981, segundo informações da Secretaria Municipal de
Transportes, as empresas particulares de ônibus transportaram
1.248.292.533 passageiros. Levando em conta a tarifamêdia daqu~
1e exercício, da ordem de Cr$ 19,33, as perdas, em termos de ar
recadação, em relação ao orçamento total, estão indicadas no Qua
dro n9 13. Verifica-se que, com o incentivo da redução da alíquo
ta para 2%, a perda representaria O, 73% do orçamento daquele exe r
cício; concedida a isenção total, o montante que se deixou dearre



QUADRO N9 12

ARRECADAÇÃO DO ISS NA ATIVIDADE DE TRANSPORTE COLETIVO POR ONIBUS (PERMISSIONÁRIA)

ARRECADAÇÃO DO ARRECADAÇÃO VALOR TOTAL PARTICIPAÇOES

EXERC!CIO ISS NA ATIVIDADE TOTAL DO ISS DO ORÇAMENTO A/B B/C A/C
(A) (B) (C) (%) (%) (%) ,

1976 30.378 * 1.4'71.279 8.797.982 2,06 16,72 0,34

1977 22.405 ** 2.176.023 14.466.740 1,02 15,04 0,15

1978 241 3.272.914 . 20.825.000 - 15,71 -
"

1979 NIHIL 5.089.094 : ., 31.400.000 - 16,20 -

Valores em Cr$ mil
FONTE: Departamento de Rendas Mobiliárias, ,da Secretaria das Finanças, da Prefeitura do Município de,

são Paulo.
* alíquota de 2%
** arrecadação com alíquota de ,2%, ~fetada pela isenção concedida a partir de 08/77 e remis-

são dos.dibitos a partir de 05/77, conforme artigo 29, da Lei n9 8.593/77.

.
\O
w..
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cadar, a título de ISS, passou a representar 1,22% do valor da

peça orçamentária.

A perda de arrecadação com a isenção, em 1981.

consid~rada a alternativa de tributação com alíquota de 5%, foi

de Cr$~1.206.474 mil. Se levarmos em conta que o preç6 do vefcu

10 padrão da Erot a, conforme dados de planilhas remetidas pela

CMTC ao Conselho Interministerial de Preços, era 'de Cr$ .

3.593.745, seria possível, com verba equivalente ã perda,adqui.

rir 335 novos 6nibus naquele exercítio.

Quanto ao benefício dá política, cabe considerar

que, do ponto de vista dos consumidores, a maior parte deles nao

possui alternativa de escolha entre transpoite individual ou co

letivo, sendo usuário cativo desse último. Embora significativo

quanto ã economia de combustível, o estímulo é bem menos
4"s en s i

vel sob o aspecto do número de passageiros que, pela orientação

traçada, seriam acrescidos como clientes da rede particular. Pa

ra aqueles, cujo comportamento não pode ser influenciado pela p~

1itica, o significado social da mesma s6 se concretizaria na me

dida que lhes fossem transferidas as economias externas geradas,

cujo custo social já foi delineado.

A apropriação desse benefício pecuniário. uma

vez que o custo da manutenção e melhoria das condiç5es de funcio

namento do sistema faz parte da estrutura tarifária, deve ser

feita pelo usuário através do preço da passagem (54) .

,(54) Sobre o modelo tarifãrio utilizado pela municipalidade,
veja-se ABREU, J. Transporte Coletivo e política Econômica. p.
29-33.



Q U A D R O N 9 1 3

ISS: ARRÉCADAÇÃO POTENCIAL DAS EMPRESAS DE ONIBUS
",.

, "

.ARRECADAÇÃOPROVÁVEL DO ISS PERDA EM RELAÇÃO Ao ORÇAMENTO (%) I

PASSAGEIROS/ANO VALOR DO
EXERCíCIO 1\LJQUOTA2 % ' ALÍQUOTA 5 % C/REDUÇÃO ALÍQUOTA.,,' . ( TRANSPORTADOS QRÇAMENfO .C/ISENÇÃO

,

1981 1.248.292.533 482.589 1.206.474 98.350. 000 .0,73 l,22 "

o :'
.:'\, . '" Valores em Cr$ MJ..I

FONTE: Departamento de Rendas Mobiliárias ,da Secretaria das Finanças e Secretaria -"M:ünic.l.:palde Trans
portes, da Prefeitura do Município de são PaUlo.

QU A D R O N 9 1 4

QUADRO COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DA TARIFA X VARIÁVEIS SIGNIFICATIVAS

- o TARIFA SALÁRIO MINHiO DOLAR DIESEL
DATA Cr$ .6<1 Cr$ Â% Cr$ b.% Cr$/!. .6%.0

"
,

09/77 2,10 - 1.106,40 - 14,,922 - 3,30 --

12/80 13,00 519,04 '5.788,80 423,21 65,500 338,94 2.0,00 506,06
i

FONTE: DTP - Departamento de Transportes Públicos, da Secretaria Munic~pal de Transportes, da Prefei-
ra do Município de são Paulo. .

.
\.O
V1



Q U A,D,RON 9, '15
. ':~.." .

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DAS EMPRESAS DE ONIBUS

.96.

CUSTOS VARIAv'EIS

20,7%

1,6%

4,1%

8,3%

10,3%

5,6%

7 , 2%

42,2%

34,7%

65,3%

Combustível

Lubrificantes

Roda gem

Peças e Acess6rios

CUSTOS FIXOS

Depreciação

Remuneração

Despesas Administrativas

Pessoal de Operação

100,0% 100,0%

FONTE: Secretaria Municipal de Transportes, da Prefeitura do Mu
nicIpio de S~o Paulo.
Estudo de revis~o tarifãria - junho/8I
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o Quadro n9 14 indica os valores nominais de aI
gumas variáveis, relevantes na composição dos custos operacio

nais, quando da concess~o da isenção, em setem~ro 1977 e em de

zembro de 1980. Verifica-se que a evolução percentual da

do serviço de ônibus (519,04%) foisuperiorã do salário

(423,21%), ã doido Lar '(338,94%) e ã do preço do litro de

diesel (506,06\).

tarifa
-t" ' •.mlnlmo

óleo

o Quadro nl? 15 mostra a estrutura de custosutili

zada pela Secretaria Municipal de Transportes para o cálculo da

tarifa, em junho de 1981. Os custos de pessoal e do combustível

atingem, somados, 62,9% do total.

Entre as atividades analisadas~ a do

coletivo urbano possui relevância social ímpar. As

transporte

evidências

fornecidas pela análise indicam que a transferência do benefício

fiscal ã tarifa não ocorreu. A tentativa de incentivar o trans -

po rt erco Let í.vo urbano. através de vfavo r-es fiscais. mostrou ser

pol!tica de alto custo social, cujas economias ~xternas d~ natu

reza pecuniária sio internalizadas pelas empresas particulares e

naotransferidas aos usuários.

3.5. Impostos municipais e a preservaçao do meio-ambiente

A Constituição Federal promulgada em 18 de setem

bro de 1946, com a redaçio dada ao artigo 29 pela Lei Constitu

cional n9 5, de 21/11/61, outorgou ã competência municipal, en

tre outros, o imposto sobre a propriedade territorial urbana e

rural. Na discriminação de rendas constitucional, a t r í but aç âo

sobre a propriedade rural só deixaria de ser cometida ao muniei
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pio a partir da vigência da Emenda Constitucional n9 10, de 09

de setembro de 1964.

Sob a égide da Lei Constitucional n9 5, o Municí

pio de São Paulo -promulgou a Lei n9 6.136, de 30 de novembro de

19&2, dispondo sobre o imposto territorial r~ral. o tributo inci

dia sobre os imó~eiS situados na zona ruràl, i razão de 2% sobre

Q valor~a te~ra, sem considerar as benfeitorias que lhe tives

sem sido agre~adas (55).

o artigo 25 definia as hipóteses de nao incid~n

cia do imposto, restringindo-se a repetir as vedações constitu

cionais ao poder de tributar das três esferas de governo, exce

ção feita ã inclusão dos imóveis de propriedade de empresas jor

nalísticas e de estações radioemissoras legalm~nt~ estabelecidas

no Município, desde que direta e exclusivamente utilizados no e

xercício de suas atividades específicas.

o capítulo das isenções do imposto, introduzido

pelo artigo 26, apresenta aspectos extrafiscais que se destac~m

como -instrumento de apoio ã preservação do meio-ambiente. Nesse

seritido merecem menção as seguintes alíneas do referido artigo:

q ua.i.6 q u e.1L de.la..6 c.orn rn a.i.6 de. 3 (.tJt ê.6 ) mexno»

de. a.l.tuJta., de.s de. que. c.ompJte.e.nda.m ma..6 de. 10%

(de.i pOJt C.e.I1.tO) da. e.x.te.n.6ã.o da. pJtopJtie.da.de.;

(55) Os artigos da Lei n9 6.136j62 que tratam da matãria es
tudada estão reproduzidos no Anexo 111.
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de.c.f.altada.6

Observe-seque as hipóteses de isenção do pagamen

to do imposto territorial rural, acima indicadas, não diziam res

peito ao imóvel, de modo abrangente, maS se restringiam is ireas

cobertas pelas florestas especificadas no texto. Assim, quanto

maior a iT~a r~coberta que excedesse a 10% da extensão da pro

priedade, maior seria o beneficio fiscal concedido. A finalidade

extrafiscal é, pois, evidente, ao procurar estimular a preserva

çao de reservas florestais.

O artigo ·27 do referido diploma legal tinha moti

~ação. extrafiscal distinta. Estabelecia aS condições que, atendi

das pelo proprietirio, poderiam propiciar redução de 25% no mon

..tante lançado a título do imposto. Eram essas as condições:

Ira) c.uLtivope.ltman.e.n..te. de. 80% loLte.n..ta pOIt c.e.n..to}

de. .6 ua. anea ;

b} a.doç~o de. plt~.tic.a..6 de. c.on..6e.ltva.ç~o de. .6olo e.

med.Lda» c o nt.n.« a. eno s ~o;

c l moiuuica» a.de.qua.da.ó palta. 0.6 .tlta.ba.lha.dolte..6;

d} n.~o .6 e.1t ob j e..to de. e.xp.eoltaç~o a.glto pe.c.u~JtJ..a. .6 o·b

nOltma. de. altlte.n.da.me.n..to."

A finalidade era de estimular a atividade agríc~

la, tanto quanto i irea cultivada, i adoção de técnicas de pr~

servação do solo, quanto is condições de trabalho e a forma de

exploração de propriedade com itea superior a um hectare.

Embora tenha sido ef~mera a vig~ncia dessa comp~
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tência municipal para instituir o imposto territorial rural - ex

tinta que foi em 1964 - a legislação que dela decorreu eviden

cia uma preocupação com o meio-ambiente e a manutenção de ativi

dade agrícola no Município que nao se estendeu - quando altera

do o quadro de competências - aos demais impostos sobre a pro

priedade imobiliária urbana.

A experiência dessa adm iníst ração do imposto ter

ritorial rural, se transposta para o imposto territorial urbano,

poderia ser de grande utilidade como meio complémentar de estimu

lar a preservação de grandes áreas verdes no Município e de man

ter o chamado "cinturão verde", de produção agrícola, de signifi

cativa importância no abastecimento da cidade e que tem - ao

longo do tempo -- se afastado cada vez mais do centro, por força

da expansao urbana.

o Município, pelo contrário, extinguiu o desconto

proporcionado is glebas urbanizáveis e, atrav6s da Lei n9 9.384,

\de 15 de dezembro de 1981, instituiu alíquotas diferenciadas p!
-ra o imposto territorial de terrenos com areas superiores a

10.000 m2 (56). Para esses, conforme a subdivisão da zona urbana

em que se localiza,as alíquotas variam de 5% (3a. Subdivisão)

6% (2a. Subdivisão) a 7%, na la. Subdivisão. Se do ponto-de-vi~

ta de garantir melhor aproveitamento do uso de terra

gravando a ociosidade, a medida se justifica, seria

u rb a na ;

plausível

que o legislador ampliasse o alcance extrafiscal do diploma, in

(56) Esta instituiç~o de aliquotasdiferenciadas para o ~~
posto territorial, de terrenos com ãreas.superiores a 10.000 m ,
além de sua motivação extrafiscal, parece ter sido introduzida
para compensar a perda de arrecadação, decorrente da declaração
da inconstitucionalidade, pelo STF, da eliminaç~o, por decreto,
dos descontos cQncedidos ãs glebas.
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troduzindo parâmetros objetivos que incentivassem o corttribuin
. _".

te i preservação de ireas verdes particulares ei exploração a
gricola racional de alg~mas glebas urbanas.

Assim1 alEm das consideraç5es relativas ao ta
manho do lote e i sua localização em relação a zona central da
cidade, cabe introduzir a variivel do uso dado ã área. Esse pro
cedimentopermitiria ciiferenciar o tratamento tributário de gl~
bas totalmente ociosas de outras que, embora não desmembradas
nem possuidoras de áreas construídas, sejam utilizadas em expl~
ração agrícola ou manutenção de áreas verdes.
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4_. CONCLUSOES

o estudo apresentado pretendeu a abordagem de

tr6s aspectos distintos da extrafiscalidade: o te6rico, esboçado

nas considerações do capítulo inicial, o de sua inserção como

instrumento de planeja~ento urbano e, finalmente, o pritico, pe

10 estudo de caso, relativo ã extrafiscalidade na legislação do

Municipio de São Paulo, no período de 1950 ~ 1980. Da anilise em

preendida, julgamos relevantes as seguintes conclusões:

4.1. A evoluçã6 do Estado, do liberalismo ao irttervencionismo

no domínio econBmico, não se assinala, apenas, pela inserção das

_diferentes esferas de governo como produtoras de bens e servi

ços. A intervenção estatal pode se dar sob outras formas de atua

çao.

4.1.1. No âmbito das Finanças Públicas, a ingerência g~

vernamental na economia se di atrav~s da plena utilização da ati

vidade financeira do Estado, englobando os aspe~tos da receita,

da despesa, do orçamento e do crédito públicos.

4.1.2. No campo do Direito, em particular, do Direito

Fiscal, a potencialidade intervencionista se concentra no siste

ma tributirio e seus reflexos na e~onomia. Ao par da função de

extrair os recursos pecuniirios necessirios i ação estatal, esp~

cialinteresse adquire, no arsenal tributirio, o fenBmeno da ex

trafiscalidade, nele inserido coma finalidade de induzir o com

portamento dos agentes econBmicos, acenando-lhes com .vantagens

financeiras.

4.2. No ordenamento jurídico vigente, a motivação extrafiscal
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na legislação tributária nao colide com a finalidade clássica,

arrecadatória, do tributo. Representa, na verdade, ampliação de
objetivos, de conformidade i evolução da atuação estatal.

4.3. A extrafiscalidade visa induzir o comportamento das pe~
soas, por meio de vantagens pecuniárias. Não se constitui ~_r~---pósito de legislação extra:fá$ca.L:..a~v_~daçãode q.!!ªl~..2--d-e

~ __ o o

ação. Para restringir, em caráter absoluto, comportamentos consi
C-' . o, ,

derados indesejáveis, o Poder pGblico deve valer-se de seu poder
de polícia, que nao guarda identidade com o fenômeno da =:»
calidade. 0

7

4.4. Extrafis calidade e txJbJJtªçªQ~possuem a mesma natureza

juridica. Em decorr~ncia; a legislação extrafiscal submete-seis
mesmas limitações que abrangem o poder de tributar de cada uma
das esferas de governo, em especial is que dizem r~speito aos
princípios e normas constitucionais.

4.5. A extrafiscalidade, implícita em alguns ,impostos e em
préstimos compulsórios, adquire forma explícita --no direito p~

sitivo atrav~s de legislação que contempla hipóteses de imuni
dades, isenções e reduções de alíquotas.

4.5.1. A mera exist~ncia de legislação concedente de
tra t amerrt o fiscal mais favoráveI, como,a vedação constitucional

ao poder de tributar representada pela imunidade, a concessão de
isenção ou de redução da alíquota, não caracteriza, por si só, a

-presença do fenômeno extrafiscal. O Estado, por razões ligadas a
consecução dos objetivos e finalidades que justificam a sua
pria exist~ncia, pode legislar nesse sentido, sem desejar

-pr~
indu

zir comportamentos.
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4.6. A implementação da extrafiscalidade como instrumento de
planejamento urbano, à luz da competência municipal e da rígida
discriminação de rendas entre as esferas de poder, se faz atra
vés dos tributos cometidos aos municípios, em especial, dos im
po~tos sobre a propriedade imobiliiria urbana e do imposto sobre
serviços.

4.6.1.' As dificuldades observadas na administração tribu
tiria municipal, ligadas às características estruturais dos im
postos predial e t er r i torial urbano e sobre serviços, também con
, .

dicionam o emprego extrafiscal desses tributos.

4.7. A instrumentação da extrafiscalidade no planejamento ur
bano se faz pela concessão de .isenção do pagamento de tributo mu
nicipal ou pela redução/agravamento das alíquotas empregadas no
seu cilculoi objetivando induzir o comportamento dos contribuin
tes, de modo consentâneo às metas do planejamento.

4.8. Quanto aos objetivos que podem ser alcançados pela via

~xtrafiscal:

4.8.1. No âmbito do imposto sobre serviços, o estímulo à

préstação de serviços
dequados à comunidade

inexistentes ou prestados em níveis ina
se realiza através de isenções ou redu

çõesdas alíquotas do ISS. A possibilidade se esgota, contudo,

nos serviços sobre os quais o município tem compet~ncia para in~
tituir o imposto, relacionados, de modo taxativo, pelo Decreto-

Lei n9 834/69.

4.8.2. No campo dos impostos predial e territorial urba- ...\...;

no, a possibilidade de emprego extrafiscal é mais ampla e volta
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da, basicamente, para aspectos do planejamento físico
des. Os objetivos a/serem alcançados podem as;im ser

l .

das cida
exemplifi

cados: uso e ocupação do solo; re-alocação geogrifica das ativi
dades exercidas no município; combate ã especulação.imobiliiria;
disciplinamento de aspectos arquitetônicos das construções; ind~
ção ao respeito ao C6digo de Edificações e às posturas munici
pais; proteção do meio-ambiente (poluição ambiental, manutenção
e ampliação de ireas verdes e de cultivo agrícola); renovaçao ur
bana e preservação de patrimônio hist6rico.

4.9. A evolução do emprego da extrafiscalidade no planejameg
to urbano vincula-se às perspectivas de maior inger;ncia da U
nião na questão. O estabelecimento das regiões metTopolitanas co
mo esfera autônoma de governo, a instituição, pela União, do so
10 criado e a aprovaçao de nova lei do desenvoivímento urbano

sao perspectivas que se apr~sentam, como viiveis, a curto e
dio prazo, com reflexos no campo tributirio municipal e, em

~me
con

seqUência, no uso da extrafiscalidade como instrumento de" plan~

jamento urbano.

Preliminarmente ã apresentação das conclusões ema
nadas do estudo de caso, cabe qualificar a relevância das mes
mas, em face da generalidade dos municípios brasileiros. Embora
a anilise tenha sido centrada na legislação da cidade de São Pau
10 do período de 1950 a 1980, três são as razões bisicas que
ressaltam seu significado mais amplo.

A primeira, refere~se à importância intrínseca de
são Paulo no ·contexto dos municípios brasileiros. A segunda, di2
respeito ã sua tradição de bem arrecadar a receita tributir:i.a

que lhe 6 pr6pria; como os municípios das capitais, at6 1967,
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n~o participavam da receita do ICM realizada em seu território.

a car~ncia de recursos i disposiçio da Administraçio, em face

das suas necess idades, fez com que o Município adquirisse, .ao

longo do tempo, larga experi~ncia na administraçio dos tributos

de sua compet~ncia exclusiva.

A terceira razao, por fim, está ligada ao efeito

de!ll0nstraçio da atuaçio do Poder Público da cidade de sio Paulo.

Inúmeros sio os casos -- e nao apenas na área tributária de

experi~ncias administrativas e legislativas do Município que sao

transpostas para outras ~omunas, incorporando seuS erros e acer

o tos.

4.10. A legislaçio do Município de Sio Paulo, entre 1950 e

·1980, apresenta 14 diplomas que, segundo a conceituaçio adotada,

podem ser classificados como de natureza extrafiscal. Esse
..nume

ro representa 25% do total de 56 textos legais que, no período

citado, trataram de reconhecimento de imunidade. isenções, redu

ções e agravamentos da tributaçio. As 42 leis nio enquadradas co

mo extrafiscais não tiveram motivação de induzir comportamentos,

fundamentando-se nas razoes indicadas no tópico 4.5.1 ..

·4.11. O planejamento urbano exercitado no Município empregou

a extrafiscalidade como instrumento· em tr~s de suas grandes li

nhas:
,

planejamento físico da cidade;
apoio ao desenvolvimento de certas atividades de

prestação de serviços;
preservaçao do meio~ambiente.

4.12. A utilização dos impostos sobre a propriedade imobiliá
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ria, voltada para o planejamento físico da cidade, objetivou in

f1uenciar os seguintes aspectos:

arquitetura das construções;

obedi~ncia is posturas municipais;

respeito ao Código de Edificações;

utilização do solo urbano;

4.12.1. A avaliação global dos efeitos desse conjunto de

5 leis (57) indica:
-. Inex í.s t.ênc ia de legislação para co1imar ampla

gama de metas do planejamento, descritas no capítulo 2.

-- Do ponto de vista quantitativo, isto é, do nú

mero de contribuintes que adotaram o comportamento .preconizado ,

beneficiando-se das vantagens fiscais, a legislação teve fraco

caráter indutor.
A nao aplicação dos acréscimos na tributação,

preconiz~dos por 2 das leis desse conjunto, colaborou para o

descrédito do instrumento extrafisca1, além de se constituir em

ilícito, passível de responsabilização administrativa.

- Nos casos em que se deu a arrecadação· dos . a

créscimos, em detrimento da adoção do comp~rtamento desejado, o

nível dessa receita foi elevado em confronto com a arrecadação

total dos impostos sobre a propriedade imobiliária e mesmo do or

çamento. À vista da penúria financeira do Município, comparada

com suas necessidades, essa situação traz como conseqU~ncia o

dilema da obtenção do comportamento planejado contra a manuten

ção do nível da receita própria proveniente dos impostos predial

e ierritorial urbano~

(57) Vide Anexo I.
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-- A legislação, nesse capítulo, apresenta ví

cios formais que comprometeram a política. A ênfase no aspecto,

penalizador e não indutor,do comportamento, aliada ao emprego de

tributos para sancionar atos ilIcitos, permitiram que

judiciais se manifestassem pela ilegalidade de alguns

extrafiscais.

decisões

diplomas

_' No ordenamento municipal de são Paulo se

nao editada lei nesse sentido -- o elemento extrafiscal exp.íIcj,

to, voltado para o apoio ã consecução de metas do planejamento

urbano, em seus aspectos f{sicos, inexistiri na legislação tribu

tiriado Município.

Essas conclusões, de ordem geral, decorrem das

seguintes apreciações de cariter mais restrito:

4.13. A Lei nl? 4.635/55, destinada a influir no aspecto arqui

tetônico da Avenida Duque de Caxias, resultou -- sob o aspecto

quantitativo -- no atendimento do comportamento desejado por ap~

nas 2,54% do número total de imóveis situados naquela via. Em

contraposição a isso, a arrecadação decorrente dos

previstos foi nula, porque o agravamento dos impostos, que deve

ri~ ocorrer a ~artir de 1963~ não foi aplicado pela

çao.

Administra

4.14. A legislação voltada para condicionar o atendimento de

posturas municipais, Lei nl? 7.664/71, padeceu de vício formal

na sua elaboração, sancionando ato ilícito atrav~s de tributo,fa

to que conduziu a sucessivas manifestações judiciais pela ilega

lidade desse modo de atuação. O melhor nível de at~ndimento das

exigências legais, ocorrida após a edição dessa lei, deve-se,

também, ã atualização dos valores venais fiscais, efetuados por
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novas Plantas Genéricas de Valores, editadas em 1972, de vez que
os acréscimos calcularam-se sobre o valor venal. Esses dois fa
tores conj ugados conduziram ao resul tado veri ficado: .queda, ano
a ano, entre 1977 e 1980, dos valores· arrecadados, a título de
acréscimos, nos impostos predial e territorial urbano, pela nao
obedi~ncia isposturas municipais objeto da lei (Quadro n9 3).

4.15. A indtição à observincia ao C6digo de Edificações, pro
p6sito das Leis n9 7.047/67 e n9 7.785/72, fracassou,sob o as
pecto quantitativo. O Quadro n9 10 mostra que o número de im6
veis com a tributação agravada apresentou t~nd~ncia crescente,en

.ire 1975 e 1980. Por outro lado, a arrecadação dos acréscimos

passou a ter grande expressão em compara~ão ao total lançado a
título.de impostos sobre a propriedade imobiliiria e ao ! ~proprio

.valor global do orçamento do Município (Quadro n9 11). Cab e no
tar, finalmente, que - nessa legislação - também esteve presen
te o vício formal da sanção de ato ilícito pela via tributiria.

4.16. O·combate à subutilização da terra urbana, objetivo da
Lei n9 8.320/75, não se concretizou. Não houve aplicação da tri
but aç ão pro gress iva estabe 1ecida no diploma. O fato sugere que
esta lei foi encaminhada pelo Executivo e aprovada pelo Legisla
tivo unicamente para o cumprimento formal de obrigação assumida",
através de convênio, com·o Banco Nacional de Habitação.

4.17. A partir de 1983, nenhum tipo de extrafiscalidade explí
cita existiri na legislação municipal relativa à tributação so
bre a propriedade imobiliária, visto que: a) a Lei n9 4.635/55 ,
em seu aspecto extraflscal, foi revogada pela Lei n9 ••• 6.989/66
(C6digo Tributirio Municipal); b) as exigências e penalizações
previstas pela Lei n9 7.664/71, quanto às posturas municipais,
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sofreram radical modificação pela Lei n9 9.294/81, que nao tem
característica extrafiscal; c) os acréscimos dos impostos pre

.dial e territorial urbano, decorrentes da não observância ao cá

digo de Edificações~ tratados pelas Leis n9 7.047/67 e n9 7.785/
/72, foram cancelados pela Lei n9 9.544/82 e tramita pela Câmara
Municipal de São Paulo outro projeto de lei que transforma as pe
nalizações em multas administrativas, desaparecendo, assim, a le
gislação de natureza extrafiscai, relativa i matéria.

4.18. A política do Município de São Paulo, de estímulo ao de
senvolvimentó de determinadas atividades de prestação de
ços, entre 1950 e 1980, contemplou os seguintes setoreS:

hotelaria;
indGstria cinemat~grifica;
garagens coletivas;
transporte pGblico.

servi

4.18.1. A avaliação global da legislação extrafiscal de
apoio a essa política permite as seguintes conclusões:

-- os benefícios fiscais podem ser pIei teados e
concedidos por força da atuação de grupos de pressão dos setores
interessados, ocasionando, às vezes, verdadeira Jz.e.6eJz.va. d..e meJi.c.a.do

para as empresas do·ramo contemplado.
-- as economias externas geradas pelas vantagens

fiscais saointernalizadas a nível privado. não havendo transfe
rência de cariter social, como, por exemplo, a geração de empr~
gos ou a diminuição de tarifas.

-- a política gera grandes perdas na arrecadação
municipal.

-- a adoção da extrafiscalidade para estimular a
tividades de prestação de serviços gera efeitos dci longo prazo.
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Do ponto de vista privado, por envolver investimentos de -razoa

ve1 prazo de maturação e, no aspecto pfib1ico, por influenciar a

arrecadação pr5pria, por longo per!odo (isenção por prazo certo),

ou permanentemente (isenção por prazo indeterminado). Essa carac

ter!stica de longo prazo da po1!ticasugere a necessidade de

continuidade administrativa na sua implementação.

- Essas conclusões gerais decorrem das quatro se

guintes considerações:

4.19. A Lei n9 7.326/69 beneficia projetos hoteleiros espec!

.ficos (descrição do inciso lI, do artigo 39), evidenciando a a

tuação de lobby, e incentivando setor que dispensaria tal benef!

cio, como se verificou na déc~da de 70, com a expansão da rede

-hoteleira de São Paulo sem que houvesse, na área municipal, qual

quer estímulo fiscal.

4.20. A indfistria cinematográfi~a,amparada pelas Leis n9

4.854/55 e n9 7.900/73, obteve verdadeira fte~eftva de mefteado pa

ra as empresas instaladas no Município em 13/05/73 ou que o fi

zessem até 13/05/75. A política atendeu exclusivamente o interes

se do setor.

4.21. A construção de garagens coletivas, induzida pela~ Leis

n9 4.784/55 e n9 6.141/62, evidencia o caráter de longo prazo

dos efeitos dessa politica extrafiscal. A legislação afetaria

receitas municipais até o exercício de 1975. A descontinuidade

da orientação administrativa inviabilizou investimentos efetua

dos à luz dessa legislação, além de ter, a nosso ver ilegalmen

te, revogado isenção por prazo certo, concedida por diploma le

ga1 anterior.
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4.22. O incentivo cbncedido, atrav6s das Leis n9 8.193/74 e
n9 8.593/77, ao transporte público por ônibus, explorado pelas

companhias permissionárias, provocou grande perda na arrecadação
própria do Município (Quadros n9 12 e n9 13). Por outro lado, a
transfer~ncia de ordem social, relevante, que se faria atrav6s
da tarifa, não ocorreu (Quadro n9 14). O custo social da políti
ca. em 1981, foi equivalente ao custo de aquisição de 335 ôni

bus-padrão novos.

4.23. A preservaçao do meio-ambiente atrav6s do estímulo fis
cal, da Lei n9 6.136/62 teve vida ef~mera, posto que instrumen-
tadaatraves· do imposto territorial rural que, em 1964, deixou

de ser compet~ncia municipal. A e~peri~ncia não se" transport9u
para a administração do imposto territorial urbano, no qual a
progressividade da tributação nao leva em conta a destinação da

da aos terrenos e glebas.
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5 ..À GUISA DE CONTRIBUIÇAO

o pano.rama que se desenha pelo estudo empreendido
-e, particularmente, as conclusões apresentadas no capítulo prec~
dente podem sugerir a inviabilidade do empr~go da extrafiscalida
de como instrumento de planejamento urbano.

A pos ição que perfi.Ihamos não- é 'essa. A experiên'
c í a do·.Município, ao longo dos 30 anos pesquisados, nao se pro
cessou dentro de uma linha de coerência administrativa, além de
.agasaLha r equívocos de ordem técnica:,'de grande respons.abilidade
no fracasso da política. Acr'editamos que o esboço da extrafisca
lidade, do ponto de vista teórico e instrumental, apresentado .:

:nos capítulos 1 e 2, evidencia a potencialidade de seu uso no
...•. ;

planejamento da cidade.

o emprego do~ tiibutos com finalidades regulata

rias, contudo, nao se pode fazer de modo indiscriminado. Nem to
dos os aspectos da problemitica urbana podem ser influenciados

de modo decisivo pelo meio extrafiscal. Às vezes, se afigura

mais aconselhivel exercitar a fiscal idade, incrementando a recei
ta municipal e procurando a consecução dos objetivos através da
atuação direta do Poder Público, do que através da edição de
leis supostamente extrafiscais. Ilustramos essa afirmação com a
atuação do Município de São Paulo no campo cultural ..Uma legisla
çao que pode induzir ao erro de ser considerada extrafiscal con
cede isenções a entidades e agentes econõmicos, como os -empres~
rios teatrais, sem que ocorra ~enefício social, em função da p~
lítica: os espeticu~osartísticos continuam, devido aos elevados
-~reços, inacessíveis i grande maioria da população. Com essa

--:r'ess-alva,--ecna-pe-rspec"tiva vde ..manur.onçâo vdo ca.t.ua I s Ist.ema .t.ribu

o



·114.

tário, permitimo-nos sugerir algumas providências que podem apri
morar o emprego da extrafiscalidade no ordenamento urbano.

A primeira, diz respeito ao reforço do caráter in
dutor~ em detrimento daquele penalizador que possa caracterizar
a legislação extrafiscal. Para a concretização desta ~ugestão,
não mais deveria ocorrer agravamento da tributação quando o com
portamento desejado deixasse de ser adotado. O tratamento fiscal
mais drástico seria reservado ao comportamento indesejável, fi
xando-se, para a hipótese,' ~s alíquotas mais elevadas. A medida
que a atuação do sujeito passivo mais se aproximasse do ideal,
as alíquotas sofreriam variação de caráter regressivo, reservan
do-se ao comportamento paradignia o"tratamento mais.favorável. Es
se ~ o caso da indução ao respeito ao Código de Edific~ç6es; os
imóveis construídos, para exemplificar, teriam seu imposto calcu (
lado com alíquota de 3,6%, na generalidade. Na hip6tese da cons
trução ter sido regularmente aprovada pela Municipalidade, isto

. .

ê ,possuir "habLte.-,6 e." expedido pela autoridade competerrte, a a
líquota aplicável seria '1,2%.

A descaracterização da atuação desejada como obri
gaçio administrativa e oUtro.passo na mesma direção. O comporta
mento não mais seria imposto mas induzido atraves da legislação
tributária. Para exemplificar, a execuçao de muros, passeios e
limpeza não seria obrigatória. Porem, os im6veis que tivessem
tais atributos teriam vantagens fiscais, tais como menores alí
quotas nocâlculo dos impostos sobre a propriedade imobiliária.

Finalmente, no aspecto regulatório do uso d6 so
10, sugerimos a incorporação de outras variáveis, hoje não cons!
deradas. Assim, os terrenos e glebas, atualmente com sua tributa
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çao agravada em função de seu tamanho e localização na cidade,
deveriam ter imposto calaculado levando conta dado -o em o u.60 a
propriedade. Uma gleba com aproveitamento agrícola teria trata
mento diferenciado ~e outra, mantida ociosa por mera motivação
especulativa. Um terreno central, usado para estacionamento de
veículos, teria tributação suavizada em relação a outro, sem a
proveitamento algum.

Por outro lado, abre-se a perspectiva de ampla re
forma do atual quadro tribu~irio. Esta seria a oportunidade de
aparelhar os municípios com recursos ,fiscais que, efetivamente,
garantissem sua autonomia financeira~ Nessa configuração, julga
mos deva ser enfatizada a oportunidade da transfer~ncia de toda
a tributação sobre'a propriedade imobiliiria à competência muni
cipal. Alem dos impostos predial e territorial urbanos, seriam
discriminados às comunas. integralmente, os impostos sobre a
transmissão de propriedade imobiliiria e o sobre a renda prove
niente da exploração de Imôve í s i Justifica essa posição o. fato
de que o valor do bem imóvel, em relação à atividade estatal, de
corre, de modo preponderante, da atuação da esfera municipal.

-Sobre tal competência tributiria as comunas te
riam maiores possibilidades de exercitar a capacidade regulató
ria da tributação. Os impostos que propugnamos sejam destinados
ao município são mais sensíveis que o predial e o territorial'ur
bano ao exercício, na sua imposição, da extrafiscalidade; além
disso, Dbstam a transfer~ncia do 5nus tributirio a outros que
nâó os proprietirios, fato que atualmente ocorre com os impostos
sobre a propriedade imobiliiria.

Um sistema tributiriomunicipal constituído com



es sa orientaçãoensej~ria<,à:.·art}cul~ç:~o::de uma verdadeira
":;','-' ..,'."',

ca de ,emprego da extrafiscalidade corno instrumento de,planejamen
to urbano.
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A,:N E.X O I

LEGISLAÇÃO MUNrCIPALDE APOIO AO PLANEJAMENTO FíSICO DA CIDADE
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A -- Influindo na arquitetura da cidade

LEI N9 4.635 -- DE 12 DE ABRIL DE 1955
V..L6pÕe. s ob ne. e.dÁ.-6Á.-c.aç.õe..6na Ave.nÁ.-da Vuque. de. CaxÁ.-a.6 e. dá.

ou~Jc.a.6 pJc.ovid~nc.ia.6

Artigo 19 -- As construções, reconstruções ou reformas que se
fizerem na Avenida Duque de Caxias em toda a sua extenção, além
das normas aplicáveis às edificações em geral, consignadas em
lei, obedecerão mais as sequinte~ restrições:

a) terão, obrigatoriamente, no alinhamento, a altura equiva
lente a 11 pavimentos, incluindo-se o terreo, com os pé~ direI
tos iguais aos fixados nos gabaritos anexos de números 8.604
__ M -- 719, 9.064 -- D -- 312, 9.191 -- M -- 719 e 9.067 -- D-
312, organizados pelo Departamento de Urbanismo da Secretaria de
Obras e rubricados pelo Presidente da Camara e pelo Prefeito co
mo parte integrante desta lei;

b) acima da altura referida na letra a, e recuado 4 metros do
alinhamento, terão os edifícios, obrigatoriamente, um corpo so
brelevado, de altura igual a 7 metros, destinado à habitação do
zelador, casa de máquinas, caixa d'água e outros usos correla
tos;

c) as edificações terão, obrigatoriamente, "marquise" a altu
ra do piso do primeiro andar, com balanço máximo de 2,50 metros~

d) nas construções em lotes de esquina, ao longo de toda a ar
téria, a altura fixada na presente lei estender-se-á até a pro
fundidade de 20 metros, a contar do alinhamento, obedecendo daí
em diante à legislação vigente para a rua com a qual faz esqui
nai os corpos-sobrelevado destas construções terão, obrigatori~
mente, os recuos, fixados nos gabaritos anexos;

e) ficam excluidos do estabelecido no item anterior os' lotes
de esquina com logradouros onde é permitida igualou maior altu
ra pela legislação vigente, à qual deverão obedecer as constru
ções nos citados lotes; nesses casos, as construções terão bs
pés direitos de forma a se harmonizarem com as linhas dos gabari
tos fixados para as ruas que formam a esquina, a iuizo do Depa~
tamento de Urbanismo. -

Artigo 29 -- Será facultada na via de que trata a
lei, nos lotes de esquina referidos no item e. do artigo
a construção de edificios de um só pavimento desde que
as linhas'dos gabaritos ora aprovados.

Artigo 39 -- A partir de 1963, os edificios de um só pavimen
to que vierem a ser construidos, bem como os imóveis sujeitos ao
imposto territorial e os prédios naquela data existentes que não
hajam alcançado a altura fixada no artigo 19, sofrerão majoração
de 20% no valor então vigente dos respectivos impostos, territo
rial ou predial, e correspondente a cada sucessivo periodo de

presente
anterior
obedeçam

cinco anos.
Parágrafo único -- A majoração subsistirá enquanto não for

completada ou construida qualquer edificação com a altura fixada
pelo artigo 19.

Artigo 49 -- Esta lei entrará em vigor na data de sua public~
çao, revogadas as disposições em contrário.
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B -- Compelindo à obediência às posturas municipais

LEI N9 7.664 -- DE 28 DE OUTUBRO DE 1971

Vi~põe ~obne con~tnução e con~envação de muno~ de 6echo,
p~~eio~, limpeza de tenneno~, e da outna~ pnovidência~

Artigo 19 - Os terrenos não edificados, situados na zona ur
bana do Município, com frente para vias ou logradouros públicos
dotados de calçamento ou guias e sargetas, serão, obrigatoriamen
te, fechados nos respectivos alinhamentos com muros de alvena
ria, revestido, ou de concreto, com altura de 1,80 metros e dota
do de portão vazado.

§ 19 A construção de muro depende de alvará de licença e de
alinhamento a ser requerido, pelo proprietário, ao Secretário de
Obras.

§ 29 O disposto no parágrafo anterior não se aplica aterre
nos situados na terceira subdivisão da zona urbana, uma vez obe
decido o alinhamento da via pUblica.

§ 39 O alvará de que trata este artigo poderá ser dispensado,
a juízo da Prefeitura, no caso de imóveis que acompanhem o ali
nhamento existente, em vias ou logradouros dotados de todos os
melhoramentos públicos e não atingidos por planos urbanísticos.

§ 49 Poderá ser fixado, em regulamento, tipo uniforme de mu
ros, bem como estabelecidos ciit&rios quanto ao entendimento de
estado de conservação dos mesmos.

Artigo 29 -- A Prefeitura, ouvido o órgão competente da Admi
nistração R~gional em que se situar o imóvel, poderá dispensar a
construção de muro de fecho quando os terrenos localizarem-se
junto a cõrregos, ou apresentarem acentuação de desnível, em re
lação ao leito dos logradouros, que não permitam a execução da
obra.

Parágrafo único. Dispensar-se-á, igualmente, a construção de
muro em terrenos com alvará de construção em vigor, desde que o
início de obras ocorra dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da publicação desta lei ou, em igual prazo, contado a par
tir da expedição do alvará, se concedido posteriormente àquela
publicação.

Artigo 39 -- Considerar-se-á como inexistente o muro cuja
construção, reconstrução ou conservação esteja em desacordo com
as normas t&cnicas, legais ou regulamentares, cabendo ao proprie
tário do imõvel inteira responsabilidade pelas consequências ad
vindas dessas irregularidades.

Artigo 49 - Os proprietários de imõveis, edificados ou não,
situados na zona urbana do Município, em vias ou logradouros pú
blicos dotados de guias e sarjetas, são obrigados a construir os
res~ectivos passeios e a mantê-los em perfeito estado de conser
vaçao.

parágrafO único. Para os fins do disposto neste artigo, cons~
deram-se inexistentes os passeios, se:

a) construídos ou reconstruídos em desacordo com as especif~
cações t&cnicas ou regulamentares;

b) o mau estado de conservação exceder a l/C).(um quinto) de
sua área total ou, caso inferior a essa parcel1, os consertos
prejudicarem o aspecto est&tico ou harmo~ioso do conjunto, de
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conformidade com o prescrito em regulamento.
Artigo 59 -- Os passeios serão executados em concreto sim

ples, sarrafeado, de acordo com especificações oferecidas pela
Prefeitura, sempre que não estiverem definidas determinações es
peciais nesse sentido.

Artigo 69 -- Aplicam-se aos passeios, no que diz respeito às
exigências, tipos, prazos e dispensas, as disposições do artigo
19, § 49, e do artigo 29 e seu parágrafo único.

Artigo 79 -- Os proprietários de imóveis não edificados, si
tuados na zona urbana do Municfpio, lindeiros à. vias ou logra
douras públicos dotados de calçamento ou de guias e sarjetas,são
obrigados a mantê-los limpos, capinados, desinfectados e drena
dos.

Artigo 89 -- são responsáveis pelas obras e serviços versados
nesta lei:

a) o proprietário do imóvel;
b ) o concesstonârío de serviço pÚblico, se resultantes de danos

provocados pela execução do serviço concedido;
c) o Municfpio, se em próprio de seu domfnio ou que esteja

sob sua guarda ou, ainda, quando de redução do passeio, altera
ção de seu nivelamento, bem como de danos ocasionados pela execu
ção de outros melhoramentos.

Parágrafo único. Os própriQs dos Governo Federal e Estadual,
bem como de suas entidades paraestatais, ficam inclufdos nas exi
gências desta lei, celebrados, se necessário, convênios para seu
cumprimento.

Artigo 99 -- Nos casos de conservação ou construção de muros
ou passeios danificados por concessionário de serviço público,
fica o mesmo obrigado a executar as necessárias obras ou serviço
den~ro de 10 (dez) dias, a partir da data da respectiva notifica
ção, sob pena de multa de 1· (uma) a 20 (vinte) vezes o valor do
salário mfnimo vigente na região do Município, à data da aplica
ção da penalidade.-

Artigo 10 -- No caso de próprios do Município, ou que este
jam sob sua guarda, as obras e serviços a que se refere esta leI
serão executados diretamente pela Prefeitura ou por terceiros
mediante licitação.

Artiqo 11 -- Nos editais relativos a contratos de ·pavimenta
ção, reconstrução, capeamento, recapeamento, serviços preparato
rios de pavimentação ou ajardinamentos, firmados a partir da pu
blicação desta lei, poderão ser incluídos serviços de construção
ou conservação de muros e passeios, bem como de limpeza de terre
no, ficando os encargos decorrentes à conta dos proprietários
dos imóveis em que se executarem as obras.

Artigo 12 -- Os proprietários de imóveis, construfdos ou
não, em situação irregular quanto a muros, passeios e limpeza de
terreno, que tenham sido notificados nos termos desta lei, ficam
sujeitos, por item infringido e por exercício em que perdurar a
irregularidade, aos seguintes acréscimos:

I -- 40% (quarenta por cento), no valor do imposto territo
rial urbano, em se tratando de imóvel inedificado;

11 -- 30% (trinta por cento), no valor do imposto predial, em
se tratando de imóvel construído.

§ 19 Considera-se como exercício, para efeito de imposição
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dos acr~scimos de que trata este artigo, o correspondente ã data
da ocorrência do fato gerador, respectivamente, dos impostos pre
dial e territorial urbano, desprezado o relativo ã notificação.-

§ 29 A apenação cessará no exercício imediato ãque1e em que
seja regularizada a situação do ~m6ve1.

Artigo 13 -- Para os fins do prescrito nesta lei, os propri~
tários de im6veis atingidos por suas disposições serão notific~
dos, por edital, de caráter genérico, para sanarem as irregulari
dades no prazo de 60 (sessenta) dias. -

Parágrafo único. O termo fixado neste artigo poderá ser pror
rogado, uma s6 vez e por igual período, no máximo, desde que ;
corra motivo relevante, ã juízo-da Prefeitura, e mediante reque
rlmento promovido no decurso do prazo estabelecido no edital. -

Artigo 14 -- Considera-se urbana, para os efeitos desta
lei, a área compreendida pela linha perim~trica fixada pelo De
ereto n9 8.586, de 30 de dezembro de 1969, com as subdivisões es
tabelecidas, para efeitos fiscais, na legislação municipal. -

Artigo 15 -- Se as obras e serviços a que se refere esta lei
não forem realizados nos prazos assinados, a Prefeitura, desde
que julgue necessário, poderá executá-los, cobrando dos respons~
veis omissos todas as despesas realizadas, acrescidas de 100%
(cem por cento) sobre os custos apropriados, ã tit~lo de admini~
tração.

Artigo 16 -- Sem prejuízo dos prazos fixados nesta lei, o e
xecutivo expedirá regulamento necessário ao seu fiel cumprimen
to.

Artigo 17
por conta das

Artigo 18
bro de 1956,

-- As despesas com a execução desta lei
verbas orçamentárias pr6prias.
-- Fica derrogada a Lei n9 5.039, de 14 de

mantidos seus artigos 10 e 11.

-correrao

setem

Artigo 19 -- Esta Lei entrará em vigor na Çlatade sua· publi
cação, revogada a Lei n9 7.359, de 25 de setembro de 1969, e de
mais disposições em cont~ário.
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c -- Induzindo o respeito ao Código de Edificações

LEI N9 7.047...,....DE06 DE SETEMBRO DE 1967

Altena a~ Lei~ nQ~ 6.989 e 6.999, ne~peetivamente, de 29
de dezembno de 1966 e 20 de janeino de 1967, o Veeneto nQ 6.862,
de 9 de 6eveneino de 1967, e d~ outna~ pnovidineia~.

A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
Artigo 19 T •• ti •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••.•••••••• '.· •••• 0 ••••••

B --. IMPOSTO PREDIAL
Artigo 69 -- O artigo 15 da Lei n9 6.989, de 29 de

de 1966, passa a ter a seguinte redação: .
IIArtigo 15 - O lançamento relativo a imóveis so

negados à inscrição é efetuado ou revisto de ofício com
o acréscimo de:

dezembro

I 100% (cem por cento) se não lhes foi expedi
do IIhabite:'se"ou auto de vistoria ou alva
rá de conserva2ão de obras particu1ares,saI
vo as construçoes populares até 60 m2 (se~
senta metros quadrados), incluídas as edícu
las, e que contenham, no máximo, sala, dois
dormitórios, banheiro e cozinhai

11 -- 20% (vinte por cento) nos demais casos, in
clusive as casas populares nas condições do
inciso anterior.

Parágrafo único. A aplicação dos- acréscimos de
que trata este artigo vigorará até o exercício no qual
o seujeito passivo regularize a inscrição, vedada esta
aos imóveis que não possuam qualquer dos documentos refe
ridos no inciso 111

•

.............. .. . ....... ..... ..... ..... ..... ............. .. ... ...
Artigo 35 -- Esta Lei entrará em vigor na data de sua public~

ção, retroagindo, nos seus efeitos, a 19 do m~s em que ocorrer ~
quele ato, ressalvado o disposto no inciso V da tabela a que se
refere o artigo 19 desta Lei, que vigorará a partir de 19 de j~
neiro de 1968.

Artigo 36 - Revogam-se as disposições em contrário.
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LEI N9 7.785 -- DE 20 DE SETEMBRO DE 1972

Vi~põe ~obne eonee~~ão de alvaná de eon~envação de con~
tnuçõe~, e dá outna~ pnovid~ncia~

Artigo 19 -- Todas as construções concluídas a partir da data
da publicação desta Lei, quando executadas sem licença ou em de
sacordo com o projeto aprovado, só poderão obter Alvará de Con
servação, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 29~
se atenderem integralmente ãs disposições tãcnicas do Código de
Obras e legislação complementar, e após o pagamento das taxas e
multas devidas pela construção irregular.

_ Artigo 2,9 -- Será concedido Alvará de Conservação ãs constru
çoes irregulares, inclusive por falta de licença, concluI das an
teriormente ã data da vigência da presente Lei, que, embora nao
atendendo integralmente ãs exigências referentes a dimensões, pã
direito, áreas mínimas, espessura das paredes, iluminação, inso
lação, recuos de divisas e de frente e taxa de ocupação do lote
previstas no Código de Obras e legislação complementar, bem como
não estando localizadas em via oficial ou de loteamento aprovado
ou, ainda, sem a largura mInima necessária, apresentem, a juizo
da Prefeitura, condições mInimas de habitabilidade, higiene e se
gurança e obedeçam ãs demais disposições legais aplicáveis a ca
da caso.

Parágrafo único. O Alvará de Conservação poderá também ser o
portunamente concedido, sempre nos termos deste artigo, ãs cons
truções em andamento que contenham infrações comprovadas em vi~

.toria, requerida â Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trin
ta) dias, a contar da vigência desta Lei.

Artigo 39 -- Para os efeitos previstos no "caput" do
29, os interessados deverão requerer ã Prefeitura, dentro
(noventa) dias, a contar da data desta Lei, apresentando
documental que demonstre a conclus20 da construção em data
terior ã vigência desta Lei, tais co~o:

a) auto de infração relativo à construção;

artigo
de 90

prova
an

b) escritura pública ou intrumento particular, com o
registroi

c) lançamento de tributo sobre a construção i

d) notificação do Conselho Regional de Engenharia e Arquitet~
ra, referente ã construção.

Parágrafo único. Os imóveis cujos pedidos de conservação fo
rem protocolados na Prefeitura até 90 (noventa) dias a contar da
data da publicação desta Lei, enquanto não receberem despacho d~
cisório, ficam excluídos do acréscimo a que se refere o artigo
59.

devido

Artigo 49 -- A expedição do Alvará de Conservação de que tr~
ta o artigo 29 e seu parágrafo único, fica sempre condicionada
ao prévio pagamento das taxas devidas ou multas impostas relati
vas à construção irregular, salvo no caso de moradias econômicas
atã 72 m2, que estarão isentas de qualquer pagamento.

Artigo 59 -- O artigo 15 da Lei n9 6.989, de 29 de dezembro
de 1966, alterado pelo artigo 39 da Lei n9 7.572, de 29 de dezem
bro de 1~70, passa a ter a seguinte redação:

"Artigo 15 -- O lançamento relativo a imóveis
construídos é efetuado ou revisto de ofício, com o acres
cimo de:
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I 200% (duzentos por cento), para as constru
ções que não possuam "habite-se" ou 11 auto
de vistoria" ou, ainda "alvará de conserva
ção"" salvo as moradias econômicas ate
72 m~, incluidas suas dependências;

II -- 20% (vinte por cento), quando sonegados à
inscrição e nos demais casos, inclusive as
moradias econômicas nas condições do inciso
anterior.

parágrafo único. A aplicação dos acréscimos de
que trata este artigo vigorará até o exercicio, no qual
o sujeito passivo regularize a inscrição, vedada esta
aos imóveis que não possuam qualquer dos documentos refe
ridos no inciso I deste artigo 11 •

Artigo 69 --.O artigo 36 da Lei nv 6.989, de 29 de
de 1966, passa a ter a seguinte redação:

"Artigo 36 -- O lançamento relativo a imóveis so
negados à inscrição é efetuado ou revisto de oficio, com
o acréscimo de 100% (cem por cento) e, quando referente
a terrenos de arruamentos que não tenham recebido despa
cho de "aceitação" da Prefeitura ou sido oficializados -;
de 200% (duzentos por cento) •

dezembro

Parágrafo único. A aplicação dos 'acréscimos de
que trata este artigo vigorará até o exercicio no qual o
sujeito passivo regularize a inscrição, vedada esta aos
arruamentos que não possuam a "aceitação" referida neste
mesmo artigo 11 •

Artigo 79 -- Ficam revogadas as disposições em contrário, es
pecialmente o artigo 121, e seus parágrafos, do Código de Obras,
aprovado pelo Ato n9 663, de 10 de agosto de 1934.

Artigo 89 -- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, salvo quanto aos artigos 5g e 69, que vigprarão a partir d~
19 de janeiro de 1973.
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D -- Gravando a subutilização da terra urbana

LEI N9 8.320 -- DE 12 DE NOVEMBRO DE 1975
VL6pÕe. s ob n»: a.c.Jr.e..6c.imo do lmpo.6;(;o Te.Jr.u;(;oua..f. UJr.ba.l1o,11a..6

Ene.as be.l1e.óic.ia.da..6pe..f.a. e.xe.c.ução de. pJr.oje.;(;O.6 de. c.omp.te.me. nxaçiio
uJr.ba.11a., e. dá. OU;(;Jr.a..6pJr.ovid~l1c.ia..6

Artigo 19 -- O Imposto Territorial Urbano, nas áreas benefi
ciadas pela execução de projetos de complementação urbana, apro
vados e financiados pelo Banco Nacional da Habitação -- BNH, se
rá calculado com o acréscimo anual de 10% (dez por cento) .

Artigo 29 -'-O acréscimo de que se refere o artigo anterior,
denominado adicional CURA, será cumulativo e aplicado durante o
período máximo de 5 (cinco) anos consecutivos, contados a partir
de 19 de janeiro do exercício seguinte ao da conclusão de 90%
(noventa por cento) das obras objeto do financiamento.

Artigo 39 -- O Executivo delimitará as áreas abrangidas pelo
adicional CURA e, uma vez atendida a porcentagem a que se refere
o artigo anterior, baixará ato determinando o início da aplica
ção do acréscimo. -

Artigo 49 -- O adicional CURA, respeitada a situação do bem
imóvel a 19 de janeiro de cada exercício, não incide:

a) sobre terreno, durante o período de construção, desde que
respeitado o prazo assinalado no respectivo alvará de licença;

b) sobre terreno já construído, quando tributado pelo Imposto
Predial.

Artigo 59 -- O acréscimo previsto no artigo 19 será aplicado
sem prejuízo do disposto na legislação tributária e independent~
mente da atualização da planta genérica de valores ou dos dados
cadastrais.

Artigo 69 --.Esta Lei entrará.em vigor na data de sua public~
ção, revogadas as dispos~ções em contrário.
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A - O setor hoteleiro

LEI N9 4.281 .- DE 3 DE SETEMBRO DE 1952

Vihpõe hob~e ihenção de impohtoh

Artigo 19 - Ficam isentos de impostos, até 31.12.1962 e até
31.12.1960, os hoteis atualmente em construção ou que vierem a
ser construidos no Município da Capital, desde que atendam ao dis
posto nesta Lei e estejam concluídos, respectivamente, ate
25.1.1954 e 31.12.1954 e contenham, no mínimo, já concluídos:
quartos com sala de banho privativa, na quantidade mínima de 50;
vestíbulo; sala de administração; sala de espera; refeitório; sa
la de leitura; bar e salão de festas, e que tais peças tenham as
proporções e características compatíveis com a natureza e dimen
são do hotel.

§ 19 A isenção compreende todos os impostos municipais, in
clusive os relativos ao imóvel, a exploração da atividade hote
1eira, e ao funcionamento do estabelecimento.

§ 29 Durante o período de construção, o terreno é isento do
imposto territorial.

§ 39 :g assegurada, outrossim, a isenção dos emolumentos con
cernentes à construção e aprovação de plantas, mantidas as de
mais taxas municipais.

Artigo 29 - Os hoteis e atividades hoteleiras considerados ,
nos termos desta Lei, isentos de impostos municipais continuarão
sujeitos à fiscalização da Prefeitura no tocante à observância
das condições aqui previstas.

§ 19 Verificada, em qualquer tempo, a inobservância das con
dições enumeradas nesta lei, a isenção preconizada será conside
rada inexistente, respondendo o beneficiário, na forma da legis
lação municipal em vigor, pelo pagamento dos tributos normalmen
te devidos.

§ 29 Durante o período da isenção determinada nesta Lei, não
poderá ser modificado o destino do edifício.

Artigo 39 - A isenção será concedida, em cada caso, mediante
requerimento dos interessados, que, juntamente com o pedido, de
verão apresentar:

a} O Projeto de construção, plantas, memorial descritivo e ou
tros esclarecimentos julgados convenientes;

b) Individuação do proprietário ou proprietários do imóvel e
dos responsáveis pela exploração da atividade hoteleira, e, se
for o caso de sociedade comercial, prova de sua constituição le
gal, mediante a exibição de estatutos ou contrato social, devida
mente registrados, na forma da legislação em vigor. -

Parágrafo único. O requerimento de que trata este artigo não
se confunde com o pedido de aprovação de plantas e expedição do
respectivo alvará de construção ou de autorização para funciona
mento, que obedecerão os trâmites legais vigentes.

Artigo 49 _. A apresentação de documentos referida no
anterior, não impede que a Prefeitura exija documentação
va ou realize as diligªncias que entender necessárias ou
nientes.

artigo
suplet!.

conve

Artigo 59 - Esta lei entrará em vigor na data de sua public~
ção, revogadas as disposições em contrário.
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LEI N9 7.326 -- DE 4 DE JULHO DE 1969

Conc.ede e.6.t1mulo.6 6-üc.aL6 a hotéi.6, c.onjunto.6 de tuJÚ.6mo
e motei.6, e dá out~a.6 p~ovidênc.ia.6

Artigo 19 -- Os hotéis, conjuntos de turismo e motéis que
vierem a ser construidos no Municlpio, dentro das condiç6es, re
quisitos e prazos estabelecidos na presente lei, gozarão dos se
guintes estímulos fiscais:

I -- isenção:
a) da taxa de licença para obras, construç6es, arruamentos e

loteamentos;
b) do imposto territorial urbano, durante o perlodo da

trução;
11 -- redução de 50% (cinquenta por cento) do imposto predial,

durante 5 (cinco) anos.

cons

Artigo 29 -- são condiç6es para que os hotéis, conjuntos de
turismo e motéis gozem dos benefIcios referidos no artigo ante
rior:

I -- tenham planta aprovada e iniciem a construção até 31 de
dezembro de 1970;

11 -- terminem as obras e obtenham a expedição de "habite-se",
até 3 (tr~s) anos ap6s a data da aprovação da planta.

Par~grafo Gnico. Se as condiç6es estatuídas no Item 11 deste
artigo forem cumpridas, dentro de 2 (dois) anos, o benefIcio re
lativo aos imposto predial ser~ concedido por tempo igual a l~
(dez) exercícios fiscais.

Artigo 39 -- Para os efeitos desta lei, consideram-se:
I - hotéis, aqueles que possuam 50 (cinquenta) quartos, no mI

nimo, com banheiro privativo e sejam dotados de dependências em
geral (salão de estar, recepção, portaria e bar) e de serviços
normais obrigat6rios inefentes ~ atividade (rouparia, copa,seE
viços de apartamentos, durante vinte quatro horas e de lavande
ria, pr6pria ou através de terceiros), com pagamento de di~rias
e, aí.nda , em que a adminissão de h6spedes não esteja sujeita a
qualquer preferência, prioridade ou exclusividade de uso, par
cial ou totál, seja a que tItulo for, nem sejam utilizados de
forma a ferir a moral e os bons costumes ou desvirtuem, de qua!
quer modo, sua finalidade;

11 -- conjuntos de turismo, os empreendimentos arquitetônicos
que, além de estabelecimento hoteleiro com os requisitos do ítem
anterior, possuam dependências complementares, tais como, resta~
rantes, boites, lojas para comércio especializado, piscina, lo
cais para pr~tica de atividades desportivas, fisioterapia, paE
ques e estacionamento de veículos, heliporto, recintos para es
pet~culos, convenções, reuni6es sociais, feiras e exposiç6esi

111 - motéis, os estabelecimentos de hospedagem, que possuam,
no mínimo, 30 (trinta) quartos mobiliados, com banheiro privati
vo e garagem ou ~rea de estacionamento para autom6veis para cada
unidade autônoma, observado, quanto ~ construção, o disposto no
ítem 5.2 do CapItulo 5, da Lei n9 4.615, de 13 de janeiro de
1955.

Artigo 49 -- Os hotéis atualmente existentes que ampliarem
suas acomodaç6es até 31 de dezembro de 1971, gozarão, quanto à
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área acrescida, de:
I -- isenção da taxa de licença para obras, construções,arru~

mentos e loteamentos;
II -- redução de 50% (cinquenta por cento) do imposto predial,

até 31 de dezembro de 1976.
Artigo 59 -- A inobservância do disposto nos artigos 29 e 49,

implicará no cancelamento da isenção e na consequente cobrança
dos tributos devidos, desde a concessão do favor fiscal.

Artigo 69 -- Durante o período em que os hotéis, conjuntos de
turismo e motéis gozarem de redução do imposto predial, ficarão
sob a fiscalização da Secretaria de Turismo e Fomento, no tocan
te ao cumprimento das condições ora estatuídas.

Parágrafo único. As irregularidades verificadas, bem como o
desvirtuamento da atividade hoteleira, sujeitarão os beneficiá
rios às sanções do artigo'precedente, sem prejuízo de outras e
ventualmente cabíveis. '

Artigo 79 -- Os benefícios outorgados por esta lei serao con
cedidos por despacho:

I -- do Secretário de Obras, a taxa de licença para obras,
construções, arruamentos e loteamentos, no próprio processo de
aprovação de planta;

II -- do Secretário das Finanças,' a isenção dos impostos' ter
ritorial urbano ou predial, conferida, sempre, a partir do exer
cício imediato àquele em que se iniciarem as obras de construção
ou de ampliação;

III -- do Secretário das Finanças, diante de proposta do
retário de Turismo e Fomento relativa ao preenchimento das
dições e requisitos fixados na presente lei, a redução do
to predial, mediante requerimento instruído com o auto de
ria.

Artigo 89 -- Esta Lei entrará em vigor na data de sua public~
ção, revogadas as disposições em contrário.

Se
con

impos
visto
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B -- A indústria cinematográfica
LEI N9 4.854 -- DE 30 DE DEZEMBRO DE 1955

V~~põ~ ~ob~~ a e~~ação d~ um ad~e~onal ~ob~e o ~mpo~~o
d~ d~V~~Õ~h púbt~ea~, a ~~~ eob~ado na~ ~n~~ada~ d~ e~n~ma,~ dá
OU~~M p~ov~dê.ne~M.

Artigo 19 -- Fica criado um adicional sobre o imposto de Di
versões Públicas, de que trata o artigo 42 do Ato n9 1.154, de
6 de julho de 1936, e artigo 501 da Consolidação baixada pelo
Decreto n9 1.436, de 27 de setembro de 1951, o qual incidirá 50
bre.bil~etes de ingresso às sessões de cinema realizadas nestemunlclplo.

§ 19 O adicional ora criado será de Cr$ 0,50 -- (cincoenta
centavos) no caso de bilhetes cobrados entre Cr$ 8,00 (oito cru
zeiros) e Cr$ 11,00 (onze cruzeiros) e de Cr$ 1,00 (um cruzeiro)
no caso de bilhetes cobrados acima dessa importância.

§ 29 O presente adicional não incidirá sobre os bilhetes de
ingresso cobrados abaixo de Cr$ 8,00 (oito cruzeiros) .

§ 39 Estão isentos desse pagamento as sessões de cinema de
natureza cultural ou de estudo, e as lIavant-premieresllde cara
ter beneficente.

Artigo 29 -.- O orçamento municipal consignará na despesa, pa
ra os fins previstos nos artigos seguintes, importância equiva
lente à previsão do adicional criado nesta lei. -

Artigo 39 -- :É. concedido aos produtores de filmes nacionais
um prêmio calculado sobre a renda bruta anual auferida pelos fil
mes de ~ua produção nas exibições realizadas neste muniblpio. -

§ 19 Para os efeitos deste artigo, filme nacional é o assim
considerado pelo Governo Federal no registro a que se refere o
artigo 59 do Decreto Federal n9 30.179, de 19 de novembro de
1951.

§ 29A renda bruta sobre a qual se calculará o prêmio é . a
constante das prestações de contas (borderaux), apenas desconta
dos os sêlos e impostos incidentes sobre o valor do bilhete de
ingresso, apresentadas pelo exibidor e sujeitas à fiscalização
competente.

§ 39 Para efeito de cálculo de renda de cada filme. nacional
no municlpio, deverão.ser entregues os elementos comprobat6rios
(borderaux} pelas empresas exibidoras e distribuidoras, sendo de
15 (~uinzel dias o prazo máximo para entrega ap6s sua exibição,
contra recibo da autoridade receptora.

Artigo 49 -- No caso de filmes exibidos em conjunto com outro
de longa metragem, assim consideradas as pellculas de metragem
igualou superior a 2.000 (dois mil) metros, da renda bruta, pa
ra o cálculo do prêmio, descontar-se-á o preço do aluguel pago
ao referido filme.

Artigo 59 -- Os filmes nacionais, considerados de qualidade
normal, receberão um prêmio anual correspondente a 15% (quinze
por cento) da sua renda bruta, auferida nas exibições realizadas
neste município.

§ 19 Os filmes nacionais, quando de reconhecido valor técni
co e artístico, receberão um prêmio suplementar de 10% (dez por
cento), calculado na mesma base.



.135.

§ 29 Os filmes nacionais, quando produzidos em outros municí
pios do Estado e do País, só farão jús aos premios a que se refe
re este artigo, quando idêntico e recíproco tratamento fôr dado
ao filme produzido em são Paulo, quando exibido nesses municí
pios.

Artigo 69 -- Para os efeitos desta lei, consideram-se filmes
produzidos em são Paulo, os de empresa ou produtor cuja sede le
gal seja o Município de são Paulo, e que utilizem instalações in
dustriais situadas dentro do Município, pelo menos para regrava
çãoe mixagem sonora, e trabalhos de laboratório em geral. -

Parágrafo único. Serão considerados cornoproduzidos em são
Paulo, os filmes de empresa ou produtor, com sede no Município
de são Paulo, e que utilizem instalações industriais sediadas
nos municípios limítrofes.

Artigo 79 -- No caso de co-produção de estúdio ou produtor de
são Paulo e estúdio ou produtor de outro Município, o premio se
rá dado ao primeiro.

Parágrafo único. Mesma norma será adotada no caso de co-produ
ção de estúdio ou produtor de são Paulo, com produtor estrangei
ro, cumprido o que dispõe o artigo anterior.

Artigo 89 -- Para os efeitos desta lei, os filmes -de qualida
de normal são os assim considerados pelo Governo F~deral, ao au
torizar a sua exibição no país.
• • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • •

Artigo 14 -- Os produtores beneficiados por esta lei são'obri
gados a depositar na Prefeitura urnacópia do filme premiado, i
qual não poderá ser exibida publicamente senão depois de 5 (cin
co) anos do seu lançamento e sendo sua exibição limitada sempre
a projeções de natureza cultural, sem cobrança de ingresso.

Artigo 15 -- Serão estabelecidos convênios entre o Município
e entidades que se apliquem à conservação e exibição de ,fitas,
com finalidades culturais, ou mantenham cursos'e seminários para
o estudo da técnica e da·arte cinematográficas.

Parágrafo único. O regulamento estabelecerá rigorosamente as
exigências que deverão ser preenchidas pelas entidades a serem
beneficiadas, inclusive as de tradição, idoneidade, representati
vidade e efetiva atividade.

Artigo 16 __o Será baixado, dentro de 30 (trinta) dias, o reg~
lamento da presente lei.

Artigo 17 -- As despesas com a execução da presente lei
rerão pela verba a que se refere o artigo 15 do orçamento
o exercício de 1956.

cor
para

Artigo 18 -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário, e especialmente a
Lei n9 4.198, de 15 de fevereiro de 1952.
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LEI N9 7.900 -- DE 11 DE MAIO DE 1973

ts enxa do Impo.6.to .6obJLe. Se.JLv,[ç.O.6 de. Qu.alqu.e.JL Na.tu.lte.za a.6
e.mpJLe..6Ct.6da ,[ndú.6.tua c.,[ne.ma..togltá.6,[c.a blta.6Le.e.,[lta, e. dá. o axna»
pitO v,[ dê. nc.,[a.6

Artigo 19 -- As empresas com atividade de produção de filmes
cinematográficos, estGdios de filmagem, de gravação ou regrava
ção e mixagem sonora, de trabalhos de laborat6rio em geral, e de
distribuição de filmes exclusivamente nacionais, bem como as que
se instalarem, no Município, dentro de dois anos, ficam, por um
decênio, isentasdo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

§ 19 O disposto neste artigo aplica-se tão somente às empre
sas nacionais que prestam serviços ã indGstria . cine~atográfic~
brasileira, em filmes de qualquer natureza, metragem ou medida,
desde que produzidos no país, para exibição pGblica ou por tele
v:i.são. -

§ 29 Os prazos referidos neste-artigo contam-se da data da
publicação da presente Lei.

Artigo 29 -- A partir do terceiro ano de vigência desta Lei,
apenas farão jus à isenção as empresas cinematográficas que pr~
duzirem, anualmente, pelo menos três filmes nacionais portadores
de Certificado de Classificação Especial, nos termos de Resolu
ção do Conselho Deliberativo do Instituto Nacional do Cinema.

Artigo 39 -- A isenção a que se refere esta Lei:
I -- não se estende:
a) à locação de bens móveis;
b) à co-produção com empresas estrangeiras ou co-participação

destas;
c) à distribuição de filmlets, de filmes publicitários ou que

contenham propaganda, ainda que sob ,a forma de documentárioi
d) aos serviços prestados por empresas ou agências de public~

dade.
11 -- dependerá de requerimento anual, na forma, prazo e con

dições regulamentares; o

111 -- não exonera os beneficiários do cumprimento das obrig~
ções acessórias a que estão sujeitos.

Artigo 49 A presente lei será regulamentada por ato Execu
tivo.

Artigo 59 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.
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c -- As garagens coletivas

LEI N9 4.784 DE 6 DE SETEMBRO DE 1955
Vi~põe ~ob4e a i~enção de impo~~o~ da~ ga4agen~

VM, e dã. OU~4a~ p4ovidê.nc.ia~
c.oR..e~i

Artigo 19 -- Ficam isentos do imposto predial os edifícios
destinados a garagens coletivas para estacionamento e guarda de
automóveis, bem como do imposto de indústrias e profissões as
pessoas físicas e jurídicas que explorarem comercialmente ditas
garagens, satisfeitas as seguintes condições:

a) as garagens deverão ser construídas de modo que, por
características e localização possam contribuir, a juizo da
cretaria de Obras de Prefeitura, para o descongestionamento
trânsito no centro da cidade;

suas
Se
do

b) o proprietário ou construtor responsável deverá requerer,
dentro do prazo estabelecido por esta lei, o "visto" para a
construção, nos termos do artigo 81 e parágrafos do Código de O
bras, aprovado pelo Ato n9 663, de 10 de agosto·de 1934;

c) os edifícios deverão ter capacidade mínima para à guarda
de 50 (cinquenta) automóveis, podendo ainda ter espaços destina
dos a serviço de escritório, manobras, abastecimento, lavagem e
lubrificação, respeitada a legislação especial sobre a instala
ção de bombas de gasolina;

d) as garagens não poderão conter oficinas mec~nicas.
Parágrafo único. Nos edifícios de escritório ou de apartamen

tos que contiverem garagens públicas, as áreas destinadas a esse
fim gozarão da isenção fiscal prevista nesta lei, desde que a
sua capacidade ultrapasse, em número de veículos, o quociente
resultante da divisão da área b~uta do edifício, em metros qua
drados, pelo número 200 (duzentos), fixada em 30 (trinta) metros
quadrados a área destinada a cada veículo.

Artigo 29 - Os favores fiscais de que trata a presente lei
serão estendidos aos casos de adaptação de edifícios, desde que
sejam destinados aos fins previstos no artigo 19.

Artigo 39 - A isenção do imposto predial será concedida de
pois de concluída a construção ou adaptação do edifício, median
te parecer da Secretaria de Obras, que informará quantQ ã 6bse~
vância das exigências legais e do projeto aprovado.

Artigo 49 - A isenção do imposto de indústria e profissões !
de acordo com o art. 99 desta lei, será concedida obedecendo a
ordem decrescente fixada na seguinte tabela:

Nos 19 e 29 anos ···....··..··.·.·.. ···.. 100%
Nos 39 e 49 anos ·. ··....•. ..·....·..··..· 80%
Nos 59 e 69 anos ···...··· •. •. .. ·.·. .. •. •. •. .. ·.· 60%
Nos 79 e 89 anos ··.·..···..··. .. •. .. .. .. ···.. 40%
Nos 99 e 109 anos ·.·..··. •. .. •. .. .·.·.. •. .. .. .· 20%

Artigo 59 - A isenção do imposto de indústrias e profissões
será requerida após a instalação das garagens e dependerá do de
ferimento dos pedidos relativos ao art. 39.

Artigo 69 - A isenção dos impostos predial e de indústrias e
e profissões será concedida por despacho do Prefeito, para cada
exercício financeiro, desde que seja mantida a mesma destinação
do imóvel.
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Artigo 79 -- A Prefeitura executará à sua custa os rebaixamen
tos e adaptações de guias e passeios, a fim de facilitar a entra
dae saída de veículos nos edifícios de que trata a presente
lei.

Artigo 89 - A satisfação dos requisitos estabelecidos nesta
lei não dispensa a observância de quaisquer exigências legais re
lativas às construções em geral, especialmente quanto à segurag
ça, salubridade e altura dos edifícios.

Artigo 99 - A isenção dos impostos de que trata a presente
lei vigorará por 10 (dez) anos, a contar do término das obras
realizadas no prazo de 5 (cinco) anos da data de sua publicação.

Parágrafo único. A isenção dos impostos de que trata a pre
sente lei-é extensiva, por 10 (dez) anos, às construções já exe
cutadas com as características aqui exigidas, sem, no entanto ,
se obrigar a Prefeitura a devolver as importâncias já pagas a
esse título. -

Artigo 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições -em contrário.
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LEI N9 6.141 -- DE 6 DE DEZEMBRO DE 1962

Artigo 19 - Fica prorrogado, por mais 5 anos, o prazo a que
se refere o artigo 99 da Lei n9 4.784, de 6-9-55, para que se
terminem edifícios destinados a garagens coletivas.

Parágrafo único. As isenções especificadas na lei, do impos
to predial e do de indústrias e profissões, vigorarão pelo prazo
de 10 anos, a contar do término das obras, nas mesmas condições
por ela especificadas.

Artigo 29 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.
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D -- O transporte coletivo

LEI N9 8.193 - DE 27 DE DEZEMBRO DE 1974
Concede incen~ivo 6i~cal a empne~ah penmi~~ionáni~ de

~nan~ posu:« cOletivo pon me.io de ônibU-6, e dá ou.ocas pILOvidênci~
Artigo 19 - A alíquota incidente sobre os serviços de trans

porte coletivo prestados pelas empresas permissionárias de trans
porte por.meio de ônibus poderá, a requerimento das interessa
das,ser ~eduzid~ do valor de 5% (cinco por cento), fixado no in
ciso X, do artigo 39 da Lei n9 7.410, de 30 de dezembro de 1969-;
para,2% (dois por cento), da receita efetivamente auferida. com
o referido serviço de transporte.

Parágrafo único. O imposto devido pelas empresas mencionadas
neste artigo e que tenha como fato gerador outras atividades que
não o transporte coletivo,deverá ser recolhido na forma das de
mais disposições legais em vigor. .

Artigo 29 - Somente poderá gozar do benefício previsto no ar
tigo 19, a empresa que atender ãs exig~ncias estabelecidas em re
gulamento, a ser expedido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da vigência desta Lei.

Artigo 39 -- Enquanto não for baixado o regulamento referido
no artigo 29, as empresas continuarão a recolher o tributo na
base da legislação anterior.

Artigo 49 - Esta Lei entrará em vigor no dia 19 de
de 1975, revogadas as disposições em contrário.

janeiro
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LEI N9 8.593 -- DE 15 DE AGOSTO DE 1977
Conc.e.de. L6e.nç.ão do Impo.6to s ob n.e. Se.Jr.vJ..ç.O.6de. Q.ua.lque.Jr. Na.

tuJr.e.za. a. e.mpJr.e..6a..6de. tJr.a.n.6poJr.te. c.ole.tJ..vo de. pa..6.6a.ge.J..Jr.O.6,que. e..6
pe.c.J..6J..c.a.,e. dá outJr.a..6 pJr.ovJ..dênc.J..a..6

Artigo 19 -- Fica concedida isenção do Imposto sobre Serviços
de .Qua1quer Natureza às empresas a que tenham sido outorgados,
pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos -- CMTC, ter
mos de permissão para exploração do serviço de transporte co1eti
vo de passageiros, por ônibus, no Município, bem como às empr~
sas contratadas para o mesmo serviço, nos termos das Leis n9s .•
8.424, de 18 de agosto de 1976, e 8.579, de 7 de junho de 1977.

Artigo 29 -- Ficam cancelados os débitos relativos ao Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza devido pelas atuais empresas
permissionárias de transporte coletivo de passageiros, por meio
de ônibus, desde 19 de maio de 1977 até a data da publicação des
ta Lei.

Artigo 39 -- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.
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LEI N9 6.136 -- DE 30 DE NOVEMBRO DE 1962
Vi.6põe. ·.6obJz.e. lmpo.6:to Te.Jz.Jz.i:toJz.ial RUJz.al e. dá. ou:tJz.a.6 pJz.ovi

dênc.ia.6

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

INCID~NCIA

Artigo 19 -- ................................................
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

IMUNIDADE, ISENÇÕES E DEDUÇÕES

Artfgo 25 -- O imposto não incidirá sobre:
a) os imóveis pertencentes à União, ao.Estado e aos

pios;
b) templos de qualquer culto, e imóveis de propriedade de par

tidos políticos e instituições de educação e assistência social,
desde que as suas rendas sejam aplicadas integralmente no pais
para os respectivos fins;

c) imóveis de propriedade de empresas jornalIsticas e de esta
ções radioemissoras legalmente estabelecidas no Município, desde
que direta e exclusivamente utili?ados no exerci cio de suas ati
vidades especificas;

d) sitios de área não excedente a 20 (vinte) hectares, quando
os cultive, só ou com sua família, o proprietáriO que não possua
outro imóvel.

MunicI

Artigo 26 -- Ficam isentos do imposto:
a) os imóveis pertencentes a agremiações desportivas, efetiva

e habitualmente utilizados no exercício de suas atividades, sem
.venda de "poules" ou talões de apostas, nos termos da Lei n9 .•.

4.634, de 5de abril de 1955;
b) os imóveis cedidos em comodato ao MunicIpio ou ao Estado,

para fins educacionais, durante o prazo de comodato;
c) as áreas ocupadas por linhas ferroviárias e, bem assim, as

faixas necessárias à passagem de linhas transmissoras de energia
elétrica e telefonei

d) as áreas cobertas por florestas naturais ou secundárias ,ou
por florestas artificiais, quaisquer delas com mais de 3 (tr~s)
metros de altura, desde que compreendam mais de 10% (dez por
cento)p da extensão total da propriedade;

e) as .áreascobertas por florestas declaradas protetoras nos
termos da legislação federal.

Parágrafo único. As isenções dos itens "a", "b", "c" e "d"
dependerão sempre de requerimento anual dos beneficiandos, na for
ma regulamentar própria.

Artigo 27 -.- Gozarão da dedução de 25% (vinte e cinco por ce~
to) os imóveis rurais com área superior a 1 (hum) hectare, prova
das desde logo as seguintes condições:

a) cultivo permanente de 80% (oitenta por cento) da sua área;
b} ~doção de priticas de conservação do solo e medidas contra

a erosao;
c} moradias adequadas para os trabalhadores;
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d ) pão §~r obj eto de exploração agropecuária sob forma de ..ar
rendamento. . ..

:;,pâ:rágrafo l1n:L<:;:o.Para os e~eitos ,,~este aptigo I equiparam-se
asrâreas cu! tivad~$éÍs 'pàstag'eris I fuatas n:'attú::ais e artificiais e·

;as:~reas ocupadas com benfeitorias .
• • • • • '••••••••• "•••• "'Ii o •• : _._ e . -,e,;,.--:' _ ••• '••••••• -•••••••.•••••••••••••.• • •• " •••

Artigo 34 -. Esta lei ent~ará em vigorem 19 dê janeiro de
1963.

..~..
,.'

. ,;
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LEI NQ 3.843 -- DE 10 DE JANEIRO DE 1950 (*)
1.6e.n.ta de. ..tmpo.6.tO.6 a.6 e.mpJte..6a.6 j o Jtnal1..6 Uc.a.6 e.. e..6.taç.õ e.s
m..t.6.6oJtM •

Jtadioe.

LEI N9 4.080 DE 5 DE JULHO DE 1951
V..t.6põe. .6 o bJte. Ls e.nç âo de...tmpo.6 .tO.6 mu ni c.ipai.6 .6 o bJte. b e.as e.
ç.o.6 do.6 paJt.tido.6 polI.tic.o.6.

LEI NQ 4.083 -- DE 6 DE JULHO DE 1951
t s ew:« do ..tmpo.6.to pJte.dial e. .te.JtJti.toJtial uJtbano e. .6ubuJtbano 0.6
.tea.tJto.6 e xensenos anexo.6, não eo n.6.tJtu1.d04 .

"LEI NQ 4.266 -- DE 4 DE JULHO DE 1952
I.6en.ta de. impo.6.to.6 de lic.e.nç.a, de. indÚ.6.tJtia.6 e. pJt06i.6.6õe.6, pJte..
dial e s:e JtJt..t.to Jtial, a.6 i n.6.tituiç.õ e.s e.dtuiac.Lo na.i.s e a.6.6Ls t.e. nc.iai"i.

LEI NQ 4.281 -- DE 3 DE SETEMBRO DE 1952
V..t.6põe. .6obJte i.6enç.ão de impo.6.to.6 munic.ipai.6 a6.6 ho.tii.6 e.m c.on.6
.tJtuç.ão ou que vieJtem a .6eJt c.on.6.tJtu1.do.6 a.ti 31/12/54.

LEI NQ 4.333 -- DE 30 DE DEZEMBRO DE 1952
I.6e.n.ta do Lmpo s s:o de lndu..6.tJti{u, e. PJt06i.6.6õe.6, 0.6 indu..6.tJtiai.6, 0.6
c.omeJtc.ian.te.6 de papel de..6.tinado a impJte.6.6ão de jOJtna..t.6, pe.Jtiõdi
C.O.6 e livJto.6, a.6 empJte.6 a.6 edi.toJta.6 delivJto.6 e. 0.6 me.Jtc.adoJte..6 e.
alu.gadoJte..6 de l..tvJto.6 novo.6 e. u.s a do» no Munic.1.pio.

LEI NQ 4.421 .-- DE 30 DE OUTUBRO DE 1953
l.6en.ta de quai.6queJt .tJtibu.to.6 munic.ipai.6 0.6 baile.6, de..66ile.6 de..
modelo.6, e.6pe.tác.ulo.6 .tea.tJtai.6, e.6poJt.tivo.6 e ou.tJtO.6 que.6e.. Jteati
z em dUJtan.te a Campanha de. Fundo s paJta a Á.6.6i.6.tênc.ia Soc...tal e áa
o uxno» pJto vidênc .Las .

LEI NQ 4.526 - DE 18 DE AGOSTO DE 1954
l.6en.ta de. ..tmpo.6.to pJtedial ..tmóvel adqu..tJtido pOJt jOJtnal..t.6.ta, paJta
Jte.6idênc.ia pJtõpJtia, e dá ou.tJta.6 pJtovidê.nc.ia ..6.

(*) A redação das ementas procurou respeitar o texto orlgI
nal publicado no Diário OfiCial do Município. As modificações i.!!.
troduzidas visaram a destacar o tratamento fiscal de interesse p~
ra o estudo.

Embora reconhecimento de imunidade não seja matéria de
competência municipal, o Município de são Paulo, como nas Leis
nQs 4.080,(de 5/7/51 e 4.266, de 4/7/52, legislou sobre o as
sunto.
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LEI NQ 4.529 -- DE 20 DE AGOSTO DE 1954
V.L6põe s ob xe: Ls e.nçiio de impol.>.to de diveMõel.> na venda de ingfLel.>
1.>01.>aol.> fLec.in.tol.> de a.tividadel.> eomemosuu.Lv a.s do 1V Cen.tenãfLio da.
Cidade de são Paulo.

LEI NQ 4.634 -- DE 5 DE ABRIL DE 1955
1.6en.ta deimpol.>.tol.> munic.ipail.> os .tefLfLenO.6 e pfLêdiol.> pefL.tenc.en.tel.>
a agfLemiaçõel.> des po s.r.i.vo» e aI.> c.ompe.tiçõel.> individuail.> ou c.ole.ti
Va!.> po n. ela!.> pfLomovida!.>.

LEI NQ 4.635 -- DE 12 DE ABRIL DE 1955
Vil.>põe s ob ne: edi6ic.açõe.6 na Avenida Vuque de Caxia.1.> e s ob ne a
c.fLêl.>c.imol.>nol.> impol.>.tol.> pfLedial e .tefLfLi.tOfLial.

LEI N9 4.784 -- DE 6 DE SETEMBRO DE 1955
Vil.>põ e I.>ob ne. a Ls enção de impo.6.tol.> das ga.fLagen.6 c.ole.tiva!.>, e dã
ou.tfLa!.> pfLovidênc.ia.l.>.

LEI N9 4.854 -- DE 30 DE DEZEMBRO DE 1955
Vil.>põe s o on.e. a c.fLiação de um adic.ional s obxe o impol.>.to de di.v e»:
I.>Õ e.s pú.blic.al.>,· a I.>efL c o b iuuio nal.> en.tfLada!.> de c.inema, e I.>oon.e. a
c.onc.el.>l.>ão de pfLemio aol.> pfLodu.toll.el.> de 6ilmel.> nac.ionail.> ll.ealiza
doI.> no munic.Zpio.

LEI N9 4.870 -- DE 3 DE JANEIRO DE 1956
lI.>en.ta de impol.>.tol.> mUl'l.ic.ipail.> aI.> so cLe do.de.s co open.a.ccv a: de pfLO

. dação agfLZc.ola e aI.> de .tfLabalho, de b ene.6ic.iame.n.to e ve.nda, ãe
c.ompfLa.6 e.m c.omum, de c.on.6umo, es cat.ane.s e mil.>.tal.>, e. dã ouxxas
pfLo\iidênc.ial.>.

LEI N9 5.093 -- DE 11 DE .DEZEMBRO DE i956
Vil.>põ e I.>o b n« o Lmpo s i:» de. lic.ença pafLa ve.Leiü.os ,

LEI N9 5.176 -- DE 10 DE MAIO DE 1957
lI.>e.n.ta de impo.6.tol.> munic.ipaL6 a.1.>e.mpfLe..6ás de I.>egufLol.>
!LiOI.>,. e dã ou.Ln a» pfLovidênc.ial.>.

agfLope.c.UE;.

LEI NQ 5.662 -' DE 4 DE DEZENBRO DE 1959
Vi.6põe s ob ne. a c.obfLança de. adic.ional de. 2% s ob n.e. OI.> la.nçame.n.to.6
dos impol.>.to.6 pfLedial e .te.fLfLi.tofLial e dã. ournas pJtovidênc.ia.6.

LEI NQ 5.794 -- DE,7. DE JANEIRO DE 1961
Au.tofLiza. o Exe.c.u.tivo a. a.bJtifL c.onc.ofLfLênc.ia pall.a explofLação, me.
dian.te. c once s s Eo , do I.>e.Jtviço .tele. 6õ nic.o, L6 e.nt.an do o c.o ~c.e.6.6ion~
fLio de. .todo!.> 0.6 impol.>.to.6 munic.ipai.6, e dã. ou.tfLal.> pJtovidenc.ial.>.
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LEI N9 5.822 _. DE 17 DE AGOSTO DE 1961
Coneede ~~en~ão de ~mpo~~o~ mun~e~pa~~ ã~ ex~b~~õe~ p~omov~da~
pe.e.a~enUdade~ de.s po~~~ va~ fi~.e.~ada~ao Con~e.e.hoNac.~ona.e.de Ve~
po~~o~ ou ao Con~e.e.hoReg~ona.e.de Ve~po~~o~, e dã ou~~a~ p~ovI
dé:ne~a~.

LEI N9 5.917 -- DE 26 DE DEZEMBRO DE 1961
V~~põe ~ob~e a ~ne~dé:ne~a do ~mpo~~o de ~ndü~~~a e p~o6~~~õe~ e
dã ou~~a~ p~ov~dêne~a~.

LEIN9 5.936 -- DE 2 DE MARÇO DE 1962
V~~põe s obn.e. a ~~en~ão do ~mpo~~o s obne. ~~aMmi.~~ão de p~op~~e
dade ~mob~.e.~ã~~a"~n~e~-v~vo~" ã aqu~~~~ão de ~m6ve.e.fie~~a po~
jo~na.e.~~~anoexe~c.le~o de ~ua p~ofi~~~ão ou ne.e.aapos enxo.do , pa
~a ~ua ~e~~dê.ne~a pa~~~c.u.e.a~.

.LEI N9 5.940 -- DE 12 DE MARÇO DE 1962
V~~põe ~ob~e a ~~en~ão de ~mpo~~o~ e ~axa~ ~ob~e pub.e.~c.~dadede
c.ompanh~a~ ~ea~~a~~.

LEI N9 6.053 --. DE 23 DE AGOSTO DE 1962
I~en~a do bnpo~~o s obne. ~~an.6m~~.6ãode p~op~edade
"~n~e~-v~vo~", a aqu~~~~ão de ~mõve.e.pa~a ~e~~dé:ne~a
fie~~a po~ pa~~~e~pan~e a~~vo da Fo~~a Exped~e~onã~~a
ou da Revo.e.u~ãoCon~~~~uc.~ona.e.~~~ade 1932.

~mob~.e.~ã~~a
p~6pJt~a,

B~a~~.e.e~~a

LEI N9 6.090 -- DE 31 DE OUTUBRO DE 1962
I~e.n~a do ~mpo~~o ~ob~e ~~an~m~~~ão de p~op~ecdade ~mob;..e.~ãk~a
"~n~e~-v~uo~" a aqu~~~~ãode ~mõve.e.pa~a ~ua ~e~~dé:ne~a pa~~~c.u
.e.a~,ne~~a'po~ ~ad~a.e.~~~ano exe~ele~o da p~ofi~~~ão ou nela apo
s en tiuio ,

LEI N9 6.131 -- DE 30 DE NOVEMBRO DE 1962
C~~a um ad~c.~onal de 3% ~ob~t o~ ~mpo~~o~ ~e~h~~o~~a.e.e p~ed~a.e.,
apa~~~~ de 1963, de~~~nandd-~e 70% da a~~e~ada~ão ã San~a Ca~a
de M~~ eJiJ..eõ~d~ade são Paulo, .1O%ã SaJ1~a Ca~a de M~~ e~~eo~d~a
de San~d Ama~o e 20% a ou~~a~ en~~dade~ mêd~eo-ho~p~~a.e.a~e~ que
p1Le~te.ma~~~~~é:ne:iag~atu~ta e na.p.M·po1L~ãodos .e.e~~o~=di:« u~~.e.~

.zddd~, e d~ out1La~ p1Ldvidê.nc.ia.~.

LEI N9 6.135 -- DE 30 DE NOVEMBRO DE 1962
V~~põe ~ob~e o lmpo.6to de L~eença Sob~e Veleu.e.o~e Taxa de E~~a
c.~oJ1.a.men.to,·e dã ou.t.no.s p~ovidêJ1.e~a.~.

LEI N9 6.136 -- DE 30 DE NOVEMBRO DE 1962
V~~põe ~ob~e o lmpo~;to Te~~to~~a..e.Ru~a..e.e dã out~a~
eia.~.
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LEI N9 6.141 -- DE 6 DE DEZEMBRO DE 1962
PILOJLfLO 9a o plLazo a que..6 e. Jte. fie.Jte. o aJt:t1.g o 9 q , da L e.L n/I 4. 784, de. 6/
/9/55 paJtaque..6e. :te.Jtm1.ne.m e.d1.filúo.6 dutinado.6 agalLage.n.6 c.oR.e.:t1.vM.

LEI N9 6.445 -- DE 26 DE DEZEMBRO DE 1963
Cll.1.a um adicionaR. de. 5% .6obJte. 0.6 1.mpo.6:to.6 :te.JtJt1.:toJt1.aR. e. pJte.d1.aR.,
a paJt:t1.Jt de. 1964, dUJtan:te. 10 ano.6, de..6:t1.nando-.6e. 70% da aJtJte.c.ada
ç.ão ã San:ta Ca.6a de. M1..6e.ll.1.cóJtd1.a de. s ão PauR.o, 10% li San:ta Ca.6a
de. Mi.6e.Jt1.c.óJtd1.a de. San:toAmaJto, 10% ao ln.6:t1.:tu:to Ce.n:tJtaR. Ho.6p1.
:taR. A.C. CamaJtgo, da A.6.6oc.1.aç.ã.o PauR.1..6:ta de. Comba:te. ao Câ.nc.e.Jt-;
5% ã: CILUZ Ve.Jtme.R.ha Bna.61.R.e.1.na, 61.R.-i.aR. de. são PauR.o,. e. 5% ã: Á.ó.óo
c1.aç.ã.o de. A.6.6J..i,:tê.nc.1.a li Cll.1.anç.a Ve.6e.1.:tuo.6a.

LEI N9 6.843 -- DE 28 DE ABRIL DE 1966
V1..6põe. s ob ne: 1..óe.nç.ão de. 1.mpo.6:to.6 s ob n:e. d1.ve.Jt.6õe..6 pú.bR.1.ca.6· ao.ó
co nce.Jt:to.6, Jte.c1.:ta1..6, ".6 how.6 ", "avan:t- pJte.m1.e.Jte..6" cLnema-to gJtã6-i.c.a.ó,
e.xpO.61.ç.õe..6, que.Jtme..6.6e.s e. e..6pe.:tãc.uR.o.6 .61.m1.R.aJte..6, paJta 61.n.6 be.ne.
61.c.e.n:te..6 .

LEI N9 6.989 -- DE 29 DE DEZEMBRO DE 1966
V1..6põe. s ob n:e o s Ls t.es.« Tll.1.bu:tãJt1.o do Mun1.clp1.o e. dã. ou:tJta..6 pJ'Lov1.
dê.nc.La» .

LEI N9 7.047 -- DE 6 DE SETEMBRO DE 1967
V1..6põe. .6obJte. ac.JtMúm0.6 no 1.mpo.6:to pJte.diaR. e. dá ouxxas pJtov1.dê.nc.1.a.6.

LEI N9 7.062 -- DE 12 DE OUTUBRO DE 1967
V1..6põe. s ac n.e: 1..óe.nç.ã.o de. 1.mpo.6:to pJte.d1.aR. li e.d1.ü1.c.aç.õe..6 de..6:t1.nada.6
a :te.a:tJto.6, e. .dã ou:tJta.6 pJtovidê.nc.1.a.ó.

LEI N9 7.326 -- DE 4 DE JULHO DE 1969
Conce.de. e..6:tZmuR.o.6 61..6c.a1..6 a no xe.L«, eo n jurd.o» de. :tuJt1..6mo e. mo
.:t'é.'i..6, e. .d5. o u xn.a» pJtovidê.nc.1.a.ó.

LEI N9 7.410 -- DE 30 DE DEZEl.ffiRODE 1969
Con6e.Jte. nova Jte.daçã.o a di.6po.6i:t1.vo.6 da Le.1. nQ 6.989, de. 29 de. de.
ze.mbJtd de 1969 que. :tlLa:tam da 1..6e.nçã.o do impo.6:to pJte.diaR. e. dã ou
:tJta.6pJ1.ovidê.nc.ia.6.

LEI N9 7.456 - DE 28 DE ABRIL DE 1970
Au:toJtiza o Exe.cuz.cvc a in.6:ti:tuiJt a "Fundaç.ã.o Mu.6 e.u da Te.c.noR.og1.a
de. sã.o Paui o ", c.o n c.e d e. vulo -ih e. 1..6 e.nçã.o de. :tJtib uxo» mun1.c.ipa1..6 , e.
d~ ou:tJta.6 pJtovidê.ncia.6.

LEI N9 7.481 DE 25 DE JUNHO DE 1970
Vi.6põe. .6obJte. 1..6e.nçã.o de. 1.mpo.6:to.6 municipai.6 a Companhia Mun1.c.1. ~
pai de. aã..6 -- CO MGÃS -S P •
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,,-LEI N9 7.664 -"'-oE'--:i1f'-DEOUTUBRO DE 1971
V,[.6põe .6obJtec.on.6tJtuçã.o e. C.on.6e.Jl.Vaçã.ode. mUJto de óe.c.ho, pa.s s e.Lo s,
l,[mpeza de. te.JtJte.no.6,e..6tabe.lec.e.ndo ac.Jte.6c.,[mo.6 no.6 ,[mpo.6to.6 pJte.
d,[al e. te.JtJt,[toJt,[alpOJt ,[JtJtegulaftidade..6, e. dã.outJta.6 pJtov'[dên
c.La» •

LEI N9 7.670 DE 24 DE NOVEMBRO DE 1971
AutoJt,[za a c.on.6t,[tu,[çã.o da EmpJte..6a Munic,[pal de. UJtban,[zaçã.o
EMURB c.onc.e.de.ndo-lhe. ,[.6e.nçã.o de. ,[mpo.6to.6 mun,[c.,[pa,[.6, e. dã. outJta.6
pJtov,[dê.nc,[a.6•

LEl.N9 7.785 -' DE 20 DE SETEMBRO DE 1972
V,[.6põe. .6obJte. conc.e..6.6ã.o de. alvaJtã. de. c.on.6e.Jtvaçã.o de. c.on.6tJtuçõe..6,
alte.Jta ac.Jte.6c..,[mo.6 no.6 ,[mpo.6to.6 pJte.d,[cd e te.JtJt-ttoJt-tal,e. dã.· ou
tJta.6 pJtov'[dê.nc.-ta.6.

LEI N9 7.900 -- DE 11 DE MAIO DE 1973
1.6e.nta do lmpo.6to .6obJte.Se.Jtv,[ÇO.6 de. Qualque.Jt NatuJte..6a a.6
.6a.6 da ,[ndú.6tJt-ta c.,[ne.matogJtã.6,[c.abJta.6,[le.,[Jta,e. dã. outJta.6
dê.nc.,[a.6•

LEI N9 8.084 -- DE 19 DE JULHO DE 1974
Vã. nova Jte.daçã.o a d-t.6po.6,[t-tvO.6da Le.,[ n9 6~989/66, jã. mod,[ó-tca -
do.6 pe.la Le.-t n9 7.410/69, alteJtando c.ond,[çõe.6 paJta c.onc.e..6.6ã.o de.
,[.6e.nçã.oã.6 pJte..6taçõe.6 de .6eJtv,[ço.6 e.6etuada.6 pOJt jOJtna,[.6, peJt-tód-t
C.O.6, e..6taçõe.6 Jtã.d,[o-e.m-t.6.6oJta.6e. de. te.le.v,[.6ã.o.

LEI N9 8.118 DE 11 DE SETEMBRO DE 1974
Conc.e.de. ,[.6ençã.o de. ,[mpo.6to.6 a EmpJte..64.6 de. Adm,[n,[.6tJtaçã.o lnd,[Jte.ta
da PJte.6e.,[tuJtàdo Mun,[c..;[p,[ode. sã.o Paulo -- METRO, COHAB, PROVAM-,
e. dã. outJta.6 pJtov,[dênc.,[a.6.

LEI N9 8.193 -- DE 27 DE DEZEMBRO DE ,1974
"C o nc e.de. ,[n c e.nti v o 6,[.6c.ai a e.mpJte.6 a.6 p e Jtm,[.6.6,[0nã.Jt-ta.6de. 'TJtan.6po Jt-

te. c..ole.t-tvo pOJt me,[o de. 5n'[bu.6, e. dã. outJta.6 pJtov'[dênc..-ta.6.

LEI N9 8.320 -- DE 12 DE NOVE~ffiRODE 1975
V,[.6põe. .6obJl.e.ac.Jte.6c..-tmo do Impo.6to Te.JtJt,[toJt,[alUJtbano, na.6 'aJte.a.6
be.ne6,[c..-tada.6pela e.xec.uçã.o de pJtojeto.6 de c.omplementaçã.o uJtbana
(CURA), e dã. outJta.6 pJtov-tdê.nc..-ta.6.

LEI N9 8.330 -- DE 3 DE DEZEMBRO DE 1975
Vi.6põe .6obJte o c.alc.ulo do ImpO.6to .6obJte SeJtv-tço.6 de QualqueJt Na-
tUJteza, alteJtando a.6 ar.Louo ro» inc.'[dente.6 .6obJte deteJtminada.6 ati
v'[dade.6, e dã. outJta.6 pJtov'[dê.nc.ia6.
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LEI N9 8.382 -- DE 13 DE ABRIL DE 1976
lnétitui o Cadaét~o de Edifiicaçõeé do Municlpio, concedendo iéen
ção aé mo~adiaé econ&micaé quanto aOé aC~~écimoé t~ibut~~ioé p~e
viétOé em lei, deco~~enteé da fialta de "Habite-é e", Auto de Vi:&"
to~ia ou Alva~~ de Conée~vação, e dã out~aé p~ovidênciaé.

LEI N9 8.441 -- DE 22 DE SETEMBRO DE 1976
Concede ~edução de allquota incidente éobne aé atividadeé exe~ci
daé peloé di~t~buidoneé autônomoé de leite, e d~ outnaé pnovi
dê.nciaé.

LEI N9 8.494 -- DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
léenta do pagamento do Impoéto P~edial oé im5veié ~ecebidoé em
comodato pelaé iné tituiçõ e.s de educação I e d~ oui.na» pno vidê.n
c.La«,

LEI N9 8.573 -- DE 2 DE JUNHO DE 1977
Viépõe s obn». c~lculo do lmpoéto s obn.e Senviçoé de Qualquen Natu
neza, e d~ ouiouu. pnovidê.ncià.é.

LEI N9 8.593 -- DE 15 DE AGOSTO DE 1977
Concede iéenção do lmpoéto s obxe.Senviçoé de Qua'lquen Natu.neza a
emp~eéaé de T~anéponte coleiivo de paééageinué, que eépecifiica,
e d~ outnaé pnovidênciaé.

LEIN9 8.748 .- DE 27 DE JUNHO DE 1978
Viépõe éobne iéenção de impoétoé municipaié a PAULISTUR S/A, e
d~ outnaé p~ovidê.nciaé.

LEI N9 8.809 -- DE 31 DE OUTUBRO DE 1978
Eétabelece nonmaé aplic~veié ao Impoéto éob~e Se~viçoé de Qual
que.n Natu~eza, a.ltenando a allquota incide.nte.éobne detenmina-=-
daé atividadeé, e d~ out~aé pnovidê.nciaé.

LEI N9 8.951 -- DE 22 DE AGOSTO DE 1979
Iéenta do pagamento dOé Impoézoé pnedial e Ten~tonial Unbano oh
imoveih inte.gnante.édo patnim&nio do Centno Acadê.mic.o"XI de. A
gOéto", e d~ ou.tn.a» pnovidê.nciaé.

LEI N9 8.973 - DE 19 DE SETEMBRO DE 1979
Concede iéenção do Impoéto éobne Se~viçoé de Qualquen Natune.za -
ISS ao Centno de Integnação Empne.éa-Ehcola CIE-E, e. d~ out~ah
pno vidê.nciah.

LEI NQ 9.200 - DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980
Conce.de.ihenção de impohtoh a Companhia de.Sane.amento B~éico do ~
Eétado de.são Paulo-~~BESP, e d~ outnaé pnovidê.nciaé.


