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Se não for o mais importante, a manutenção do direito a moradia certamente é uma
prioridade para a grande maioria, ainda mais se esse espaço tão íntimo for palco para o
sustento da sua família. Quem já está acostumado a despender do orçamento determinada
quantia para as despesas da casa há anos, releva oscilações tributárias, geralmente
alertados pela mídia, ou comunicados prévios - como o aumento da conta de energia e
água.

Mas e quanto ao imposto anual? Se este alterasse sem uma justificativa verdadeira e pior,
ficasse consideravelmente mais caro, você concordaria? Situação semelhante pode
acontecer com a alteração do ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) para o
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Todavia, saiba que você pode sim ter razão e
ainda reaver o seu dinheiro de volta. Confira abaixo!

Diferença entre IPTU e ITR

O ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), trata-se de uma cobrança a nível
Federal, imposta sobre imóveis localizados em zona rural.

O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), trata-se uma cobrança de nível municipal a
incidir sobre o imóvel localizado em zona urbana. Devido ao acesso a saúde, educação,
água, energia e dentre outras facilidades concentradas nas cidades, tais benefícios refletem
no preço maior a ser pago. Contudo, para esse último há exceções que vamos explanar
ainda neste artigo.

Ambos cobram pela propriedade do imóvel, pelo domínio útil ou a posse de bem imóvel,
todavia não é permitida a chamada bitributação - cobrança dos dois ao mesmo tempo.

Para quem mora em zona rural pagará ITR, mais barato, independente do espaço não ser
utilizado para produção agrícola. Mas pode acontecer de um terreno na cidade com
construção ser utilizado para cultivo de hortaliças, ou ainda o imóvel de um produtor passar
anos sendo considerado inserido no perímetro rural, porém, com o crescimento urbano,
passar a fazer parte deste. Tais situações cabem IPTU? Não.

Apesar do Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 32, indicar a localização do
imóvel como o único requisito possível para aplicação de um ou de outro, acontece que
apenas o local não é suficiente para definir qual a tributação cabível, porém a destinação do
espaço será determinante.
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Tal entendimento está amparado pelo DECRETO-LEI Nº 57/66 em seu artigo 15, este veio
amparar a cobrança de ITR para a propriedade com destinação rural, que se dedique a
exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, mesmo dentro da cidade.

Desde então, tal exceção imposta pelo decreto vem sendo adotada pela jurisprudência dos
tribunais - ela deixa para nós a decisão de um juiz previsível sobre o assunto. Logo, se você
comprovadamente produz algo de modo recorrente em seu lote com imóvel, saiba que está
protegido pela lei.

A comprovação se dá por meio de cadastro no INCRA; Registro de Imóvel Rural;
Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Notas fiscais; Fotografias do local e
dentre outros.

Critérios que convertem ITR em IPTU

O Imposto de Propriedade Territorial Rural será convertido em IPTU quando a fixação da
sua moradia passar a fazer parte do perímetro urbano, somado ao fato de não se
exercerem atividades agrícolas nela.

Para ser considerado zona urbana, é necessária a presença de ao menos dois
melhoramentos de responsabilidade do Poder Público. Conforme o CTN, são eles:

● Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
● Abastecimento de água;
● Sistema de esgotos sanitários;
● Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
● Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros

do imóvel considerado.

Ou ainda, o município pode considerar passíveis do imposto mais caro as áreas
urbanizáveis ou de expansão urbana, tais como habitação, indústria e comércio aprovados
por órgãos competentes, mesmo longe dos melhoramentos listados acima.

É possível reverter esse imposto? Como fazer?

De acordo com os exemplos acima, o correto a se fazer será buscar meios de provocar o
judiciário. Para isso, a pessoa lesada com ajuda do seu advogado, interpõe um mandado de
segurança contra a Fazenda Pública, o objetivo será extinguir o crédito tributário e cessar a
bitributação. Assim, não será mais cobrado IPTU, mas somente o ITR, sendo o que já foi
pago indevidamente ressarcido.

As medidas cabíveis são:
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● Mandado de Segurança - Ideal para cessar a cobrança indevida. Pois serve para
proteger o direito do produtor rural, considerado líquido e certo, que foi ameaçado ou
violado por autoridade pública

● Ação ordinária com pedido liminar - Com objetivo mais amplo, além de buscar barrar
a cobrança de IPTU, pode-se determinar somente a cobrança do ITR e a restituição
do que já foi pago erroneamente;

● Ação de consignação em pagamento - Serve para proteger o valor realmente devido
de juros e outras correções. Assim, o contribuinte pode ir depositando somente o
valor referente ao ITR até que tudo se resolva.

Contudo, vale alertar sobre o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para pleitear na justiça a
restituição dos valores indevidos. E por falar em tempo, para quem possui 60 (sessenta)
anos ou mais, ganha prioridade no andamento do processo.

Conclusão
De acordo com o abordado acima, é sim possível reverter a mudança do ITR para IPTU,
responsável por causar prejuízos financeiros de muitos, seja após ser inserido em zona
urbana ou haver desconsideração da destinação rural da propriedade erroneamente.

Você pode dar o primeiro passo com a Araújo e Advogados associados, nossos
especialistas em Direito Tributário prestarão assessoria e consultoria jurídica para clientes
que buscam desde apenas orientações a atuação judicial. Prestamos serviços
extrajudiciais, dentre eles, análise e parecer de procedimentos administrativos e judiciais.

Estamos sediados em Betim, mas atuamos em todo o Brasil e oferecemos atendimento a
distância. Afinal, nossa missão é defender os direitos do trabalhador de onde ele estiver.
Entre em contato conosco!
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Como transformar IPTU em ITR?
<inserir imagem 1>

Postado em: araujoeadvogadosassociados

O crescimento das cidades gera várias mudanças para quem sempre morou em áreas
consideradas rurais. Apesar dos aspectos positivos, essa alteração também pode afetar as
economias das famílias devido a conversão do ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural) para IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), cobrado para a manutenção de
imóveis nas cidades.
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Uma dor de cabeça, ainda mais se o contribuinte pagou mais barato durante a vida inteira
para, de repente, sofrer prejuízos sobre uma cobrança indevida de um espaço que muitas
vezes é base para seu sustento. Neste artigo, vamos te mostrar quando você tem razão em
não pagar mais caro. Confira abaixo!

O que é IPTU?
O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), trata-se de um imposto municipal anual, a
cobrar do contribuinte por cada propriedade com construção em seu nome localizada no
meio urbano.

O pagamento pode ocorrer a vista (geralmente com desconto) ou parcelado. Em caso de
atraso, o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor estará sujeito a multa e juros
sobre o valor da parcela atrasada.

Logo, fique atento para não atrasar o pagamento, pois as consequências começam com
CPF ou CNPJ sujo ao leilão da propriedade, porém este último somente se concretiza caso
o imóvel não seja o único bem de família.

O valor muda conforme o valor venal do imóvel, ou seja, o preço de compra e venda deste
determinados pelo Poder Público. Ele também pode sofrer alteração, influenciado pela
valorização do local, melhorias do imóvel e dentre outros fatores.

O que é ITR?
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) possui o mesmo propósito do
primeiro, porém aplicável sobre propriedades rurais, além de ser considerado tributo
federal. Da mesma forma, o pagador pode ser o proprietário, o titular do domínio útil ou o
possuidor da terra e deverá quitá-lo anualmente.

O tributo muda de acordo com o tamanho utilizado do terreno. Conforme o Senado Notícias,
quanto mais aproveitado para extração vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, menor
será o imposto:

● Pequena propriedade com produtividade alta - 0,03%;
● Pequena propriedade ociosa - 1%;
● Grande propriedade com produtividade alta - 0,45%;
● Grande propriedade ociosa - 20%.

Estão isentos os donos de terra menor que 30 hectares, quando esta se enquadra como
seu único imóvel. Bem como espaços de instituições sem fins lucrativos de educação e
assistência social.

https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/imposto-territorial-rural-itr/entenda-para-que-serve-e-como-e-arrecadado-o-itr


Em que casos é possível transformar IPTU em ITR?
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O Imposto Predial e Territorial Urbano será convertido em ITR, quando a fixação da sua
moradia passar a fazer parte do perímetro rural ou, se comprovadamente, houver
destinação econômica para atividades de exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou
agro-industrial nela, mesmo em área considerada urbana.

A comprovação se dá por meio de cadastro no INCRA; Registro de Imóvel Rural;
Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Notas fiscais; Fotografias do local e
dentre outros.

Algo que também merece atenção é a bitributação - cobrança dos dois impostos ao mesmo
tempo. Ela não pode existir, por ser contrária a Constituição Federal, mas caso ocorra, será
necessário buscar o judiciário.

As medidas cabíveis são:

● Mandado de Segurança - Ideal para cessar a cobrança indevida. Pois serve para
proteger o direito do produtor rural, considerado líquido e certo, que foi ameaçado ou
violado por autoridade pública

● Ação ordinária com pedido liminar - Com objetivo mais amplo, além de buscar barrar
a cobrança de IPTU, pode-se determinar somente a cobrança do ITR e a restituição
do que já foi pago erroneamente;

● Ação de consignação em pagamento - Serve para proteger o valor realmente devido
de juros e outras correções. Assim, o contribuinte pode ir depositando somente o
valor referente ao ITR até que tudo se resolva.

A conversão do IPTU em ITR é sinônimo de economia. Se você como pagante contribui
com o valor mais alto, o motivo certamente está no local onde está o seu imóvel, ou seja,
dentro da zona urbana somado a destinação sem o exercício de atividades tipicamente
rurais. Isso porque se fosse em zona rural, inquestionavelmente estaria pagando mais em
conta.

Apesar do Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 32, indicar a localização do
imóvel como o único requisito possível para aplicação de um ou de outro tributo, existe o
DECRETO-LEI Nº 57/66, que por sua vez, defende a destinação econômica do espaço ser
considerada mais importante se o imóvel estiver na cidade.

Desde então, tal exceção imposta pelo decreto, que possibilita pagar ITR mesmo em
território urbano, vem sendo adotada pela jurisprudência dos tribunais - ou seja, dificilmente
o juiz vai decidir o contrário. Logo, se você comprovadamente produz algo de modo
recorrente em seu lote com imóvel, saiba que estará protegido pela lei.
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Casos que deram certo na justiça

Dentre os inúmeros casos que tiveram seu direito reconhecido, vale destacar o do produtor
rural Roberto Matsumoto, no qual vinha sendo cobrado o IPTU pelo município de São Paulo
(SP), onde cabia o ITR. A juíza prontamente anulou a cobrança, bem como atendeu ao
pedido de restituição dos últimos cinco anos. Mesmo após o Município recorrer para o
Superior Tribunal de Justiça para demonstrar que não concordava com a decisão, esta foi
mantida. O processo, de número 1032974-50.2019.8.26.0053, pode ser consultado aqui.

Em Cariacica (ES), uma construtora passou a sofrer bitributação numa área de 2.500.000
m², sendo que sempre pagou ITR e boa parte era utilizada para atividades extrativas.
Apesar do espaço ter sido dividido em dezenove áreas distintas, ainda assim a decisão
extinguiu a cobrança de IPTU sobre dezoito dessas áreas. Tal processo, de número
0112042-74.2011.8.08.0012, pode ser consultado aqui.

Outro exemplo, dessa vez em Aracajú (SE), um proprietário de imóvel, com destinação
econômica comprovadamente rural cadastrado junto ao INCRA, teve a cobrança de IPTU
cessada e mantido o pagamento de ITR. Tal processo, de número 201012201267, pode ser
consultado aqui.

Conclusão

Você pode dar o primeiro passo com a Araújo e Advogados associados, nossos
especialistas em Direito Tributário prestarão assessoria e consultoria jurídica para clientes
que buscam desde apenas orientações a atuação judicial. Prestamos serviços
extrajudiciais, dentre eles, análise e parecer de procedimentos administrativos e judiciais.

Estamos sediados em Betim, mas atuamos em todo o Brasil e oferecemos atendimento a
distância. Afinal, nossa missão é defender os direitos do trabalhador de onde ele estiver.
Entre em contato conosco!
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