
COMENTÁRIOS À QUESTÃO 5 

 

Saudações! 

 

 

Conforme havíamos mencionado,  esta questão daria bastante pano 
para manga 

Vamos reler a  afirmação: 

 

A restrição à utilização da propriedade referente a área de 
preservação permanente em parte de imóvel urbano afasta a incidência 
do imposto predial e territorial urbano (IPTU) 

 

 

 

O gabarito apresentado pela banca foi: ERRADA 

 

Ocorre que a afirmação não deixa claro se:  tal restrição afasta  a 
incidência do IPTU sobre TODO o imóvel, ou somente em relação  à área de 
preservação permanente (note-se que a APP abrangia apenas parte do imóvel)  

 
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu no Recurso           

Especial n.º 1128981 / SP julgado dia 18 de março de 2.010, na relatoria do              
Ministro Benedito Gonçalves, ser cabível a cobrança de IPTU sobre APP.           
Segundo constou da decisão, a restrição à utilização da propriedade referente           
a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano (loteamento)           
não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o              
fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada           
na zona urbana do município. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não               
gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade,           
como ocorre, por exemplo, nas desapropriações. 

 
Veja-se que o fator determinante para o afastamento (ou não) da           

cobrança do IPTU é é a geração (ou não) do cerceamento total da disposição,              
utilização ou alienação da propriedade. 

Neste aspecto, a afirmativa diz que houve a restrição à utilização da            
propriedade referente a área de preservação permanente. 

Logo, tal afirmativa estaria realmente ERRADA, uma vez que não teria           
havido  o cerceamento total da utilização da propriedade. 

 



Contudo, é preciso lembrar que a referida “restrição” decorreu         
justamente do fato da área ser uma APP. 

Esta, por sua vez, é conceituada pelo Código Florestal como “área           
protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de            
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a           
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e             
assegurar o bem-estar das populações humanas”. 

Assim, não é possível a utilização dessa área, devendo a mesma           
protegida. 

Em outras palavras: a restrição decorrente de uma APP é uma restrição            
total, razão pela qual não seria possível cobrar-se IPTU em relação à referida             
área. 

 
Neste aspecto, aliás, a 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito             

Federal, no julgamento da apelação 0713841-05.2017.8.07.0018 decidiu que        
imóvel em área de preservação ambiental não deve pagar Imposto sobre a            
Propriedade Territorial Urbana (IPTU).  

No mesmo sentido, TJ/MG É indevida a cobrança de IPTU nas hipóteses            
em que a instituição do gravame ambiental esvazia completamente o direito à            
propriedade, de forma que o proprietário, apesar de continuar a constar no            
registro como titular do domínio, não pode exercer qualquer dos atributos da            
propriedade. 

Assim, inviabilizado o exercício dos atributos do direito à propriedade,          
em razão da instituição permanente de área de preservação ambiental, tem-se           
que não se verifica a ocorrência do fato gerador do IPTU, na forma da matriz               
de incidência da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional.1 

 
Conforme havíamos informado na correção pós-prova, a questão,        

APARENTEMENTE, tenta demonstrar que houve apenas uma RESTRIÇÃO ao         
uso e não uma PERDA TOTAL DO DIREITO DE PROPRIEDADE. 

Contudo, a existência de uma APP esvazia completamente o direito à           
propriedade naquela área. Logo, o proprietário, apesar de continuar a constar           
no registro como titular do domínio, não pode exercer qualquer dos atributos da             
propriedade, razão pela qual não é possível a cobrança de IPTU sobre a             
referida área. 

 
Claro: tal impossibilidade de cobrança do IPTU é restrita à área de            

Preservação Permanente. 
 
Logo, se o candidato imaginar que a impossibilidade de cobrança de           

IPTU se refere a todo imóvel, a alternativa está ERRADA. 
Agora se o candidato imaginar que a impossibilidade de cobrança de           

IPTU se refere apenas à APP, a alternativa está CORRETA, tendo em vista             
que a APP esvazia o poder de utilização do bem, de tal forma que não seria                
possível IPTU sobre uma área sem possibilidade de utilização. 

 
Observe-se, ainda, que, no âmbito do código florestal tem-se que as           

Áreas de Preservação Permanente, e as áreas de Reserva Legal e de uso             

1 Neste sentido, veja-se: Processo: 1.0024.14.204546-7/001 TJ/MG 



restrito devem ser excluídas da base de cálculo do Imposto sobre a            
Propriedade Territorial Rural – ITR. 

Logo, seguindo tal entendimento as áreas de preservação permanente         
existentes em áreas urbanas devem seguir o mesmo posicionamento. 

Como se vê, apesar da predominância do entendimento de que a           
isenção do IPTU só estará presente quando houver a perda da possibilidade de                         
utilização da propriedade, observa-se que a redação da questão não foi clara                       
acerca do âmbito de incidência dessa restrição em relação ao IPTU. 

 
 

 

 

 


