VOTO DIVERGENTE
Conselheiro Matias Coelho

I – RELATÓRIO DO PARECER DA COMISSÃO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS - CET
01.
A Comissão de Estudos Tributários – CET apresentou ao Pleno do Conselho
Seccional da OAB/CE parecer jurídico sobre a constitucionalidade da Lei Complementar n°
155/20131.
02.
Aduz o Parecer, antes de adentrar no mérito da questão, que a OAB/CE atuou
ativamente nos debates prévios acerca da normatização, inclusive, apresentando sugestões que
foram incorporadas ao texto final da Lei, gerando uma tributação menor do que a inicialmente
pretendida pelo Poder Executivo. Afirma, ainda, que desde o nascedouro da Lei Complementar a
OAB/CE participou ativamente de sua confecção, tendo obtido expressivo avanço, destacando-se:
a) a duplicação da faixa de isenção; b) a mudança do importe nominal de aumento por faixa; e, c) a
diminuição do fator de verticalização, que deixou de ser de 1% por andar, passando para 0,5%.
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LEI COMPLEMENTAR N° 0155, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013.
Altera a Lei n° 8.703/2003, que dispõe acerca do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Para fins de cálculo do valor venal do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), a partir do exercício de 2014,
os valores dos Anexos I e II da Lei n° 8.703, de 30 de abril de 2003, com as alterações posteriores, inclusive as operadas pela Lei
Complementar n° 73, de 28 de dezembro de 2009, devidamente atualizados monetariamente, ficam reajustados nos seguintes percentuais:
I - para os imóveis residenciais:
a) 15% (quinze por cento), para imóveis com valor venal de até R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil, quinhentos reais).
b) 20% (vinte por cento), para imóveis com valor venal de R$ 58.500,01 (cinquenta e oito mil, quinhentos reais e um centavo) até R$
210.600,00 (duzentos e dez mil, seiscentos reais).
c) 35% (trinta e cinco por cento), para imóveis com valor venal superior a R$ 210.600,00 (duzentos e dez mil, seiscentos reais).
II - para os imóveis não residenciais e terrenos, o reajuste será de 35% (trinta e cinco por cento).
Parágrafo Único - Os valores monetários constantes dos Anexos I e II da Lei n° 8.703, de 30 de abril de 2003, além dos reajustes previstos na
Lei Complementar n° 73, de 28 de dezembro de 2009, e nesta Lei, serão atualizados anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro que venha a substituí-lo.
Art. 2º - No cálculo do valor venal das unidades imobiliárias residenciais localizadas em prédios, com elevador, será considerado o fator de
verticalização, devendo o montante apurado na forma da Lei n° 8.703, de 30 de abril de 2003, ser acrescido de 0,5% (meio por cento) por
andar, a partir do segundo andar.
Parágrafo Único - No cálculo do valor venal das unidades imobiliárias residenciais localizadas em prédios, sem elevador, o fator de
verticalização incidirá de modo que o montante apurado na forma da Lei n° 8.703, de 30 de abril de 2003, será reduzido em 0,5% (meio por
cento) por andar, a partir do segundo andar.
Art. 3º - O fator de depreciação previsto no Anexo IV da Lei n° 8.703, de 30 de abril de 2003, passa a vigorar com base na tabela constante do
Anexo Único desta Lei.
Art. 4º - É isento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) o imóvel cujo valor venal seja igual ou inferior a R$
52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) utilizado exclusivamente para residência do contribuinte, e desde que ele não possua outro imóvel no
Município.
Art. 5º - O sujeito passivo do IPTU poderá apresentar reclamação contra o crédito tributário regularmente constituído, no prazo de até 30
(trinta) dias, contados do primeiro vencimento da cota única, mediante petição fundamentada, instruída com as provas cabíveis.
Art. 6º - Quando da interposição de reclamações e recursos pelos contribuintes na forma do artigo anterior,
ficam assegurados aos contribuintes recorrentes os mesmos descontos e parcelamentos que são concedidos aos demais contribuintes.
Art. 7º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 de dezembro de 2013.
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA.
Anexo:
FAIXA EM ANOS
DEPRECIAÇÃO (%)
FATOR DE
DEPRECIAÇÃO (Fd)
Menor ou igual a 5
00
1,0
Maior que 5 e menor ou igual a 10
05
0,95
Maior que 10 e menor ou igual a 15
10
0,90
Maior que 15 e menor ou igual a 20
15
0,85
Maior que 20 e menor ou igual a 25
20
0,80
Maior que 25 e menor ou igual a 30
25
0,75
Maior que 30 e menor ou igual a 35
30
0,70
Maior que 35 e menor ou igual a 40
35
0,65
Maior que 40 e menor ou igual a 45
40
0,60
Maior que 45 e menor ou igual a 50
45
0,55
Acima de 50
50
0,50
1/18

04.
Afirma o Parecer que, após o lançamento tributário, houve majoração que superou
os valores nominais previstos no art. 1º, I da Lei Complementar n° 155/2013. Apontando ciência
de aumento até 300%. Tudo isto, segundo a Comissão, geraram dúvidas que o Parecer passou a
esclarecer sob o ângulo jurídico.
05.
A Comissão afirma que, segundo a municipalidade, o aumento de IPTU de
Fortaleza, tem duas razões de ser, quais sejam:
a)
a.i) a majoração do valor venal do metro quadrado; a.ii) criação do fator de
verticalização; a.iii) alteração dos fatores de depreciação;
b)
atualização do cadastro dos imóveis de Fortaleza, mediante revisão das
informações fáticas constantes da base de dados, tendo sido revisado os terrenos
em que constavam edificações realizadas, reajuste de área do imóvel, de reformas
e das melhorias urbanas circundantes, como malha viária calçada ou asfaltada,
fornecimento de rede de água e esgoto, bem como das características gerais dos
imóveis.
06.
Confirma a tese predominante no STJ de que os índices inflacionários não são
barreiras para a majoração do IPTU, desde que operada por lei e respeite o limite do valor de
mercado do bem. Daí a razão da edição da Lei Complementar n° 155/2013.
07.
Relembra a Comissão que em 2010 houve embate travado no Pleno deste
Conselho, sobre a Constitucionalidade da Lei Complementar n° 73/09, onde seus preceitos seriam
similares ao da Lei Complementar n° 155/2013. Afirmando que a distinção é tão somente quanto
aos valores nominais, assim decompostos:
a)
Lei Complementar n° 155/2013 (Gestão Roberto Cláudio): percentuais de
reajuste de 15%, 20% e 35%, incidentes sobre as faixas dos valores venais;
b)
Lei Complementar n° 73/09 (Gestão Luizianne Lins): percentuais de
reajuste 25%, 27,5% e 30%, incidentes sobre as faixas dos valores venais.
08.
Relembra que naquela época a OAB/CE deliberou intentar Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Processo n° 0002393-07-2010.8.06.0000 – TJCE2), pela qual se impugnou
o aumento linear nas faixas e a falta de republicação da planta genérica de valores. Contudo,
afirma que o TJCE negou liminar, acatando a tese da Municipalidade e do Parecer Jurídico dos
Eméritos Professores da UFC, Hugo de Brito Machado e Hugo Segundo. A Comissão afirma que “a
quase integralidade dos membros do Pleno do Tribunal, entendeu inexistir violação a qualquer
princípio constitucional”, bem como que “entendeu despicienda a republicação da planta genérica”.
Confirma que após o indeferimento da liminar, o TJCE extinguiu a Ação Direta de
Inconstitucionalidade, pois a OAB/CE não teria legitimidade para impugnar norma municipal
frente à Constituição Estadual, pois nesta, não há tal previsão. A decisão quanto à extinção
transitou em julgado.
EMENTA:EMBARGOS DECLARATORIOS EM ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROCESSUAL CIVIL CONTRADICAO, OBSCURIDADE E OMISSAO INEXISTENTES - REAPRECIACAO DE MATERIA JA AMPLAMENTE DISCUTIDA
E DECIDIDA PELO ACORDAO EMBARGADO - SEGUNDO DISPOE A SUMULA 18 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
CEARA, SAO INDEVIDOS EMBARGOS DE DECLARACAO QUE TEM POR UNICA FINALIDADE O REEXAME DA
CONTROVERSIA JURIDICA JA APRECIADA - AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE DE QUE CUIDAM O
ARTIGO 535 E SEUS INCISOS I E II, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL - CASO, PORTANTO, DE REJEICAO DOS EMBARGOS
ACLARATORIOS OPOSTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. ACORDAO:Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaracao (Processo no 0002393-07.2010.8.06.0000/5000), ACORDA o ORGAO ESPECIAL do egregio Tribunal de Justica do
Estado do Ceara em rejeitar o recurso, nos termos do voto do Relator. Votacao unanime. Fortaleza, 6 de dezembro de 2012 PRESIDENTE
TJCE Presidente do Orgao Julgador FRANCISCO LINCOLN ARAUJO E SILVA - Relator
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09.
A Comissão de Estudos Tributários – CET, conclui que, diante do trânsito em
julgado da ADI mencionada, estavam superados quaisquer argumentos institucionais quanto à
republicação das plantas genéricas, legitimidade da OAB/CE para propor ADI, bem como o
concernente a investigação sobre a legalidade do aumento do IPTU, conquanto em patamar
inferior a valorização real dos imóveis.
10.
Conclui a CET que o IPTU, na qualidade de imposto real, “não pode ter por
parâmetro de investigação da capacidade contributiva e da vedação do confisco qualquer
elemento pessoal do contribuinte”. Passa, com base nesta premissa menor, a construir o raciocínio
jurídico de que não houve afetação de qualquer princípio constitucional em decorrência do
aumento, pois o valor venal apurado pela municipalidade é bem inferior ao valor de mercado, não
havendo malferimento a proporcionalidade e a razoabilidade. Por fim, indica que eventuais
irresignações devem ser feitas no plano concreto (caso a caso), não sendo possível à OAB/CE
manejar ação constitucional (controle concentrado), nem processo coletivo, pois os direitos são
individuais disponíveis e os dados protegidos por sigilo fiscal.
11.

Por fim, submeteu ao Pleno do Conselho Seccional a seguinte parte conclusiva:
a)
“não há qualquer sorte de inconstitucionalidade na Lei Complementar n°
155/2013, especificamente para a impugnação via processo objetivo ou medida
coletiva de competência da OAB/CE”.
b)
“não é possível se concluir, a partir de uma análise genérica, pela existência
de qualquer vício no aumento ocasionado pelo recadastramento de dados dos
imóveis tributados , porque fruto de atividade administrativa de apuração específica
e referente a elementos protegidos por sigilo fiscal. Conquanto válida essa
atualização cadastral, nada impende a busca de revisão ou questionamento
individualmente pelo contribuinte em sede administrativa ou judicial”.

12.
Assinaram o Parecer os advogados em membros da CET: Pedro Jorge Medeiros
(Presidente), Alice Gondim Salviano Macedo, Breno José Rolim Chaves, Breno Quirino de Souza,
Arnoud Ferreira Baltar Neto, Rosângela Araújo Cordeiro e Alexandre Brenand da Silva.
13.
Submetido o Parecer ao Pleno do Conselho na última sessão extraordinária, após
debates, o processo fora tirado de pauta pelo Presidente da Seccional, para que os Conselheiros
pudessem compreender melhor a matéria.
II – ARGUMENTOS CONTRÁRIOS ÀS TESES DA COMISSÃO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS - CET
A) ILEGITIMIDADE ATIVA DA OAB/CE
INCONSTITUCIONALIDADE E SEUS EFEITOS

PARA

PROPOR

AÇÃO

DIRETA

DE

14.
O Parecer da Comissão de Estudos Tributário – CET, traz a assertiva de que a
OAB/CE teve julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade (Processo n° 000239307.2010.8.06.0000) intentada contra a Lei Complementar n° 73/2009 (aumento de IPTU pela
Prefeita Luizianne Lins). E com base nesta premissa, chega à conclusão de que qualquer ação
direta de inconstitucionalidade a ser intentada contra a Lei Complementar n° 155/2013 (aumento
de IPTU pelo Prefeito Roberto Cláudio), seria julgada improcedente. Mesmo argumento fora
utilizado pela municipalidade quando da sessão. O Parecer afirma: “inconteste a ilegitimidade da
OAB para ADI no plano estadual”.

3/18

15.
Duas ordens de idéias devem sem postas para enfrentar a premissa menor
(ilegitimidade da OAB/CE para propor ADI) e afastar a premissa maior (constitucionalidade do
tributo).
16.
A primeira é a de que o Parecer não pode supor (juízo hipotético) qual predileção
quanto às medidas judiciais que o Conselho Pleno vai adotar (ADI, ACP, Mandado de Segurança,
etc), pois é até possível, com base em situações específicas, que o Conselho Pleno opte por não
judicializar a matéria posta a seu crivo, deixando que advocacia acione individualmente, em favor
de seus clientes, as medidas que entender de direito. Na verdade, um Parecer deveria se liminar,
ao meu juízo, aos aspectos não processuais quanto à análise da constitucionalidade ou não Lei.
De toda forma, o ponto positivo é o de que este Conselho Seccional tomou conhecimento de que
toda ADI, questionando lei municipal, protocolada junto ao TJCE será extinta sem resolução de
mérito por ilegitimidade ativa, como será demonstrado.
17.
A segunda, e esta tem maior repercussão, é a de que não se pode projetar efeitos de
um processo extinto sem resolução de mérito, como se o próprio mérito tivesse sido julgado, e
com base nisto, levar à crer que há constitucionalidade da eventual norma impugnada.
18.
Em verdade, nos autos do Processo n° 0002393-07.2010.8.06.0000, ou seja, ADI
intentada pela OAB/CE contra a Lei Complementar n° 73/2009 (aumento de IPTU pela Prefeita
Luizianne Lins), houve o indeferimento da liminar pleiteada, e, posteriormente, a extinção sem
resolução do processo por ilegitimidade ativa. Portanto, não houve debate sobre o mérito
(inconstitucionalidade ou não do aumento do IPTU).
19.
O indeferimento da liminar teve como base uma cognição não exaurente,
restringindo-se à apreciação da fumaça do bom direito e o perigo da demora. E a extinção do
processo sem resolução do mérito, logo em seguida, pelo acolhimento da ilegitimidade ativa,
também não permite saber – como o próprio nome diz - sobre o mérito (constitucionalidade ou
não da Lei Complementar n° 73/2009). Embora a atual Lei Complementar n° 155/2013 tenha
conteúdo parecido com aquela, os efeitos da extinção não se projetam em favor da
constitucionalidade desta. Condições da ação e o mérito do processo possuem planos distintos.
20.
Desta forma, a afirmação constante no Parecer de que o “Pleno do Tribunal
entendeu inexistir violação de qualquer princípio constitucional” não corresponde à realidade dos
fatos, já que no indeferimento da liminar e na extinção do processo (Processo n° 000239307.2010.8.06.0000), o mérito (constitucionalidade ou inconstitucionalidade) da ação não fora
enfrentado. E assim, não sabe se a Lei Complementar n° 73/2009 era ou não inconstitucional.
21.
Causa-nos completa estranheza que TJCE tenha posição pacificada (embora
inconstitucional) de que a OAB/CE (e outros entes) não pode impugnar norma municipal (de
qualquer natureza) frente à Constituição Estadual, alegando-se não haver previsão no art. 127 da
CE3 da expressão “lei ou ato normativo municipal”, o que conduziria a ilegitimidade ativa (seria o
caso de impossibilidade jurídica do pedido, e não de ilegitimidade...).
22.
As decisões do TJCE quanto a este assunto, necessitam de uma atenção especial por
este Conselho, pois alijam a instituição do controle concentrado de normas municipais, maculando
seus fins institucionais.
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Seção XI - Do Controle Direto de Inconstitucionalidade. Art. 127. São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de
lei ou de ato normativo estadual, contestado em face desta Constituição, ou por omissão de medida necessária para tornar efetiva norma ou
princípio desta Constituição: VII - o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil;
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23.
É pacífico que o art. 125, §2º da CF/884 é de repetição obrigatória nas
Constituições Estaduais. Assim, mesmo que na Constituição Estadual do Ceará não trouxesse
(como realmente não traz) qualquer previsão quanto à possibilidade da OAB/CE (ou de outro
ente) interpor representação de inconstitucionalidade perante o TJCE, ainda sim, haveria
legitimidade ativa, devido ao comando hierárquico da CF/88, projetando-se através da simetria
nas Constituições Estaduais. Aliás, o próprio STF tem entendido que a ausência nas Constituições
Estaduais de previsão quanto a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
municipal contestados frente à Constituição Estadual, esta omissão deve ser suprida pela
imposição constitucional da repetição obrigatória5 dos parâmetros normativos da CF/88.
24.
Desta forma, os acórdãos6 TJCE que ausam retirar a legitimidade da OAB/CE,
maculam uma garantia constitucional de interpor representação de inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo municipal contestado frente à Constituição Estadual, esvaziando as ações de
controle concentrado das normas municipais frente àquela, ou até mesmo, frente à Constituição
Federal, mediatamente, quando seus parâmetros normativos, por simetria, devam ser observados
pelos Estados.
25.
Necessário que a OAB/CE provoque o Conselho Federal da OAB para que, como
base nos acórdãos citados, possa interpor ação perante o STF para assegurar, em sede liminar, a
possibilidade de representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal,
suprindo a omissão mediante uma interpretação conforme a Constituição.
26.
Por fim, observa-se que Comissão se preocupou demasiadamente em avalizar a
legitimidade da OAB/CE, sem um estudo mais aprofundado do contexto normativo constitucional.
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CF/88 - Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. §2° - Cabe aos Estados a
instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual,
vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.
5

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL
CONTESTADA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. OMISSÃO DA
CONSTITUIÇÃO MARANHENSE. A omissão da Constituição Estadual não constitui óbice a que o Tribunal de Justiça local julgue a ação
direta de inconstitucionalidade contra Lei municipal que cria cargos em comissão em confronto com o artigo 37, V, da Constituição do Brasil,
norma de reprodução obrigatória. Agravo regimental provido.” (RE 598.016 AgR/MA, Rel. Min. Eros Grau). No mesmo sentido: SL 10
AgR/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa; Rcl 383/SP, Moreira Alves p/ o acórdão, ‘DJ’ de 21.5.93; RE 190.985/SC, Néri da Silveira, Plenário;
RREE 182.576/SP e 191.273/SP, Velloso, 2ª T)
6

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA
JURÍDICA DA REMUNERAÇÃO DEVIDA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
PROPOSITURA PELA OAB/CE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.Nos termos do art. 127, da Constituição do Estado do Ceará, o Conselho Estadual da Ordem
dos Advogados do Brasil - OAB/CE não detém legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
municipal em face da Carta Estadual. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 2. Processo extinto sem resolução do mérito, na forma do art.
267, inciso VI, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL deste e.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos, em extinguir o processo sem resolução do mérito, nos
termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 30 de janeiro de 2014 (Processo n° 0002818-10.2005.8.06.0000 – TJCE).
EMENTA: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROPOSITURA PELO CONSELHO ESTADUAL DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL, SECÇÃO DO CEARÁ. LEI MUNICIPAL N. 8.672/2002. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, VI, CPC). Cuida-se, como se infere, de ação direta de
inconstitucionalidade ajuizada pelo CONSELHO ESTADUAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECÇÃO CEARÁ, visando a
retirada do ordenamento jurídico da Lei Municipal n. 8.679/02 que instituiu a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública na
capital alencarina prevista no art. 149-A da CF, por violação aos arts. 15, I, 28, III e 34, III da Constituição Estadual. A legitimidade da parte,
condição do exercício do direito de ação, é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida até mesmo de ofício, em qualquer grau de
jurisdição, visto que não acobertada pela preclusão. Exegese do art. 267, § 3º, do CPC. Em recente e unânime decisão, entendeu o Plenário
desta Corte de Justiça, nos termos do art. 127 caput c/c os incisos V, VI e VII, da Constituição Estadual, que o Conselho Estadual da OAB não
tem legitimidade para propor ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei Municipal supostamente violadora de dispositivos da Carta Magna
Cearense. A legitimidade do referido Conselho, limita-se, tão-somente, a propositura de ação visando o controle de constitucionalidade de lei
ou de ato normativo estadual, contestado em face da própria Constituição Estadual, o que não é o caso. Ilegitimidade ativa ad causam
reconhecida ex officio, para o fim de declarar a extinção do feito, sem resolução de mérito, em face da carência de ação (art. 267, VI, do CPC).
(Direta de Inconstitucionalidade n° 2692091200880600000, TJCE, 26/04/2011)
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Sendo vitoriosa a tese do parecer, ter-se-á a falência da instituição por completo no controle
concentrado de normas municipais frente à Constituição do Estado.
27.
O Parecer, de certa forma, pode ser até usado no futuro para extinguir todos os
processos de controle concentrado de norma municipal, já que a própria instituição anui (pela
CET) aos fundamentos teratológicos que contaminam as decisões do TJCE quanto ao tema.
28.
É frustrante para a sociedade saber que esta instituição nada pode fazer, por meio
do controle concentrado (ADI), quanto as leis ou atos normativos municipais eventualmente
inconstitucionais. Interposta qualquer ADI7, o fim já é previsível: a extinção por ilegitimidade.
29.
Confesso que, enquanto advogado, causa-me tristeza, ver que membros do TJCE,
inclusive os do quinto constitucional da advocacia, avalizam (talvez porque sigam a
jurisprudência dominante do Tribunal) o enfraquecimento desta instituição acatando a tese de
ilegitimidade. Por certo que são livres e competentes enquanto julgadores, por certo que hoje são
juízes imparciais e respeitáveis, no entanto, em certa medida, devem observar que a advocacia e a
sociedade ficam órfãs com o aniquilamento da prerrogativa de questionar lei ou ato normativo
municipal frente à Constituição Estadual. É necessário um novo olhar...
30.
Afastam-se as duas premissas do Parecer da Comissão de Estudos Tributários –
CET, quais sejam:
i)
a de que o “Pleno do Tribunal entendeu inexistir violação de qualquer
princípio constitucional” – pois não houve julgamento de mérito da ação (somente
indeferimento de liminar e extinção por ilegitimidade), não se podendo concluir
que houve ou não inconstitucionalidade quanto ao aumento do IPTU promovido
na Gestão Luizianne Lins (Processo n° 0002393-07.2010.8.06.0000 do TJCE); por
conseguinte, esta premissa não pode ser projetada como elemento negativo para
uma eventual (em tese) ação contra a Lei Complementar n° 155/2013 (aumento
de IPTU pelo Prefeito Roberto Cláudio).
ii)
a de que a OAB/CE não tem legitimidade ativa para o controle de
constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal – pois a jurisprudência do
STF é pacífica no sentido de que o art. 125, §2º da CF/88 é de repetição
obrigatória na Constituições Estaduais, e mesmo havendo omissão nesta – como
realmente há - ainda sim, haveria legitimidade, devido a imposição de simetria.
31.
Ao final, será proposto que o Conselho Seccional delibere de forma autônoma e
incidental, a presente questão, independentemente do mérito do caso posto a exame.
II – DA DEMONSTRAÇÃO
COMPLEMENTAR N° 155/2013

DAS

INCONSTITUCIONALIDADES

PARCIAIS

DA

LEI

II.A) DOS FATOS JURÍGENOS RELEVANTES
32.
O fato gerador do IPTU é a propriedade, a posse ou domínio útil de imóvel,
conforme art. 260 do Código Tributário Municipal8. Por outro lado, a base de cálculo do IPTU é o

7

O processo relacionado ao IPTU (ADI) de 2007, não fora julgado (Processo n° 0021230-18.2007.8.06.0000), que se encontra concluso ao
Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes desde 05.09.2011.
8

Art. 260. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil, ou a posse
de bem imóvel por natureza ou por acessão física, definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
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valor venal do imóvel (art. 267 do CTM)9. Portanto, o IPTU em Fortaleza/CE será calculado em
razão do valor venal e do uso do imóvel, mediante aplicação de diversas alíquotas (art. 279 do
CTM)10 sobre a base cálculo (valor venal).
33.
Como se observa, a Lei Complementar n° 155/2013 não alterou as alíquotas do
IPTU em Fortaleza, procedendo apenas ao “reajuste do valor venal” dos imóveis, valor este que
serve como base de cálculo sobre a qual são aplicadas as alíquotas respectivas.
34.
Da investigação da norma (Lei Complementar n° 155/2013), percebe-se que ela
visa justamente “reajustar” (art. 1º, caput) o valor venal dos imóveis residenciais e não
residenciais de Fortaleza, tomando como ponto de partida os valores constantes da Tabela de
Valores de Terrenos e Edificações do Município de Fortaleza previstos nos Anexos I e II da
Lei n° 8.703, de 30 de abril de 2003. O reajuste é tão somente do valor venal, o que por
conseqüência, altera o valor do tributo devido, tendo em vista ser o valor venal, como se afirmou,
a base de cálculo do IPTU.
35.
Bem, necessário contextualizar a Lei n° 8.703/2003 (Gestão Prefeito Juraci
Magalhães), devido à remissão da Lei Complementar n° 155/2013 quanto a seus anexos, para fins
do referido “reajuste de valores”.
36.
Na mensagem n° 01/2003 (que deu origem a Lei n° 8.703/2003), o Chefe do Poder
Executivo (Prefeito Juraci Magalhães) ressalta que fora constituída uma Comissão Especial para
reavaliar os imóveis de Fortaleza, conforme exigência da Lei n° 8.234/98. E como resultado do
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Art. 267. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel.
Art. 279. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) será calculado em razão do valor venal e do uso do imóvel,
mediante aplicação das seguintes alíquotas sobre a base de cálculo:
I - de 0,6% (seis décimos por cento) sobre o valor venal dos imóveis residenciais, desde que o seu valor seja igual ou inferior a R$ 58.500,00
(cinquenta e oito mil e quinhentos reais);
II - de 0,8% (oito décimos por cento) sobre o valor venal dos imóveis residenciais, cujo valor seja superior a R$ 58.500,00 (cinquenta e oito
mil e quinhentos reais) e inferior ou igual a R$ 210.600,00 (duzentos e dez mil e seiscentos reais), sendo aplicado neste caso o redutor de R$
117,00 (cento de dezessete reais) sobre o valor do imposto lançado;
III - de 1,4% (um inteiro e quatro décimos por cento) sobre o valor venal dos imóveis residenciais, cujo valor seja superior a R$ 210.600,00
(duzentos e dez mil e seiscentos reais) sendo aplicado neste caso o redutor de R$ 1.380,60 (um mil trezentos e oitenta reais e sessenta centavos)
sobre o valor do imposto lançado;
IV - de 1% (um por cento) sobre o valor venal dos imóveis não residenciais, cujo valor seja inferior ou igual a R$ 210.600,00 (duzentos e dez
mil e seiscentos reais);
V - de 2% (dois por cento) sobre o valor venal dos imóveis não residenciais, cujo valor seja superior a R$ 210.600,00 (duzentos e dez mil e
seiscentos reais), sendo aplicado neste caso o redutor de R$ 2.106,00 (dois mil cento e seis reais) sobre o valor do imposto lançado;
VI - de 1% (um por cento) sobre o valor venal dos terrenos não edificados, desde que localizados em áreas desprovidas de infraestrutura
urbana;
VII - de 2% (dois por cento) sobre e valor venal dos terrenos não edificados, localizados em áreas que possuam infraestrutura urbana.
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, considera-se área dotada de infraestrutura urbana aquela que esteja servida por pavimentação,
iluminação pública e rede de abastecimento de água.
§ 2º Os imóveis não edificados, localizados em áreas do Município de Fortaleza dotadas de infraestrutura urbana, que se encontrarem murados
e com as respectivas calçadas pavimentadas na data do lançamento do imposto de cada exercício, serão tributados pela alíquota de 1,8% (um
inteiro e oito décimos por cento).
§ 3º A aplicação do benefício previsto no § 2º deste artigo dependerá de requerimento e comprovação das condições junto à Administração
Tributária.
§ 4º Os imóveis não-residenciais onde funcione estabelecimento de empresário individual com área de até 25 m2 (vinte e cinco metros
quadrados), resultantes de desmembramento de imóveis residenciais, conservarão a alíquota residencial do imóvel que originou o
desmembramento.
§ 5º Para os fins do disposto neste artigo, são considerados terrenos sem edificação aqueles em que:
I - não haja nenhuma espécie de construção;
II - mesmo havendo edificação encravada no seu interior, em razão de seu pequeno índice de aproveitamento, a tributação na forma territorial
supere a forma predial;
III - haja construção em andamento ou paralisada, independentemente do uso que vier a ter;
IV - haja prédios em estado de ruína, condenados, ou, de qualquer modo, inadequados à utilização de qualquer natureza, ou construção de
caráter temporário.
§ 6º São construções de caráter temporário os casebres, os mocambos e os prédios de valor venal de até R$ 3.000,00 (três mil reais).
§ 7º O disposto no inciso II do § 5º deste artigo não se aplica quando o índice de aproveitamento obtido for igual ou maior ao índice de
aproveitamento mínimo da zona do imóvel definido no Plano Diretor deste Município.
10
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trabalho daquela Comissão se obteve a confecção dos anexos I, II, III e IV, os quais vieram a ser
incorporados na Lei n° 8.703/2003. Estes anexos dizem respeito ao seguinte:
a) Anexo I – Tabela com a relação de todos os imóveis residenciais e não residenciais de
Fortaleza, onde é especificado o logradouro, a quadra e o valor do m2. Veja-se uma parte:

b) Anexo II – tabela de valores unitários do m2 de edificação (2004) – valores em reais, onde
é especificada a variação do “fator de edificação (FEd)” segundo os seguintes padrões:

c) Anexo III - Tabela constando os distritos de Fortaleza:
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d) Anexo IV – Traz a Fórmula de Cálculo do IPTU:

37.
A Lei Complementar n° 155/2013 “reajustou” a tabela de valores constantes dos
anexos I (tabela de valores) e II (tabela de valores unitário do m2 das edificações) contidos na Lei
n° 8.703/2003, procedendo da seguinte forma:
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a)

Aplicou correção monetária pelo IPCA-E (art. 1º, parágrafo único) sobre
valores anteriormente “reajustados” pela Lei Complementar n° 73/2009 (aumento
do IPTU pela Prefeita Luizianne Lins), daí a expressão “inclusive as operadas pela
Lei Complementar n° 73, de 28 de dezembro de 2009, devidamente atualizados
monetariamente”, tomando como ponto de partida os valores dos Anexos I e II da
Lei n° 8.703, de 30 de abril de 2003.

b)

Aplicou “reajuste percentual” conforme art. 1º, I e II da Lei Complementar
n° 155/2013, sobre valores anteriormente “reajustados” pela Lei Complementar n°
73/2009 (aumento do IPTU pela Prefeita Luizianne Lins), daí a expressão
“inclusive as operadas pela Lei Complementar n° 73, de 28 de dezembro de
2009,” tomando como ponto de partida os valores dos Anexos I e II da Lei n° 8.703,
de 30 de abril de 2003. O “reajuste percentual” é o seguinte:

I — para os imóveis residenciais:
a) 15% (quinze por cento), para imóveis com valor venal de até R$ 58.500,00
(cinquenta e oito mil, quinhentos reais).
b) 20% (vinte por cento), para imóveis com valor venal de R$ 58.500,01 (cinquenta
e oito mil, quinhentos reais e um centavo) até R$ 210.600,00 (duzentos e dez mil,
seiscentos reais).
c) 35% (trinta e cinco por cento), para imóveis com valor venal superior a R$
210.600,00 (duzentos e dez mil, seiscentos reais).
II — para os imóveis não residenciais e terrenos, o reajuste será de 35% (trinta e
cinco por cento).

c)

Modificou o Anexo IV da Lei n° 8.703, de 30 de abril de 2003, reduzindo o
“percentual de depreciação” de todos os imóveis de Fortaleza, e por
conseqüência, aumentando o “fator de depreciação (Fd)”. Observe-se que
quanto maior o “percentual de depreciação” menor será o “fator de depreciação
(fd)”; e quanto menor o “percentual de depreciação” maior será o “fator de
depreciação (fd)”. Se o “fator de depreciação (fd)” aplicado à fórmula aumenta,
o valor do tributo (IPTU) também sofrerá um aumento, pois o “fator de
depreciação (fd)” é elemento contido na fórmula de cálculo do valor venal. A Lei
Complementar n° 155/2013 aumentou, de forma linear e geral, o “fator de
depreciação (fd)”. O valor de intervalo em anos (“faixa em anos” – 5 em 5 anos)
passou de 0,07 para 0,05 (ex.: um imóvel de 51 anos, antes tinha “fator de
depreciação (fd)” no patamar de 0,30, passou com o novo valor de intervalo para
0,50). Como conseqüente matemático, a Lei Complementar n° 155/2013 reduziu,
de forma linear e geral, o “percentual de depreciação”, pois seu valor percentual
no intervalo em anos (“faixa em anos” – 5 em 5 anos) passou de 7% para 5% (ex.: o
mesmo imóvel de 51 anos, antes tinha “percentual de depreciação” no patamar de
70%, passou com o novo valor percentual de intervalo para 50%). Assim, um
imóvel de 51 anos teve um acréscimo do “Fator de Depreciação (Fd)”, visto
isoladamente, no patamar de 66,66% em relação aos patamares de fixados pelo
Anexo IV da Lei n° 8.703, de 30 de abril de 2003. Observa-se, pois, que os
percentuais de reajuste do item “b”, anteriormente mencionado, incidem sobre o
valor venal, em cuja fórmula contém o “Fator de Depreciação (Fd)”, elevando
demasiadamente o valor do IPTU. Veja-se o antes (Lei n° 8.703) e o depois (Lei
Complementar n° 155/2013):
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FAIXA EM ANOS

DEPRECIAÇÃO (%)
(Depois/Antes Lei)

FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fd)
(Depois da Lei/antes/difer/%aumento)

Menor ou igual a 5
Maior que 5 e menor ou igual a 10
Maior que 10 e menor ou igual a 15
Maior que 15 e menor ou igual a 20
Maior que 20 e menor ou igual a 25
Maior que 25 e menor ou igual a 30
Maior que 30 e menor ou igual a 35
Maior que 35 e menor ou igual a 40
Maior que 40 e menor ou igual a 45
Maior que 45 e menor ou igual a 50
Acima de 50

00% (antes=00%)
05% (antes=07%)
10% (antes=14%)
15%(antes=21%)
20%(antes=28%)
25%(antes=35%)
30%(antes=42%)
35%(antes=49%)
40%(antes=56%)
45%(antes=63%)
50%(antes=70%)

1,0 (antes=1,00)=[d 0,00] =0,000%
0,95 (antes=0,93)=[d 0,02]=2,150%
0,90 (antes=0,86)=[d 0,04]=4,651%
0,85 (antes=0,79)=[d 0,06]=7,594%
0,80 (antes=0,72)=[d 0,08]=11,111%
0,75 (antes=0,65)=[d 0,10]=15,384%
0,70 (antes=0,58)=[d 0,12]=20,689%
0,65 (antes=0,51)=[d 0,14]=27,450%
0,60(antes=0,44)= [d 0,16]=36,363%
0,55(antes=0,37)= [d 0,18]=48,648%
0,50(antes=0,30)= [d 0,20]=66,666%

d)

Criou o “Fator de Verticalização” assim disposto: “Art. 2º - No cálculo do
valor venal das unidades imobiliárias residenciais localizadas em prédios, com
elevador, será considerado o fator de verticalização, devendo o montante apurado na
forma da Lei n° 8.703, de 30 de abril de 2003, ser acrescido de 0,5% (meio por cento)
por andar, a partir do segundo andar.” Desta forma, o valor venal do imóvel,
apurado segundo a fórmula do item 36.d, será acrescido de 0,5%, por andar. A
fórmula do IPTU do valor venal é alterada para acrescentar um fator (fator de
verticalização). O “fator de verticalização(Fv)” não poderia ser elemento de
multiplicação do valor venal, já que segundo o anexo II da Lei n° 8.703/2003, já
existe o “fator de edificação (FEd)” dentro da fórmula de cálculo do valor venal do
IPTU, que visa justamente classificar os imóveis em Padrão Luxo, Alto Nível, Norma
e Baixo Nível, conforme 12 classes definidas (item 36.b), obtendo-se o Valor da
Edificação (Ve)11. Consta, inclusive, o valor do metro dos apartamentos de
coberturas. Desta forma, o “fator de verticalização (Fv)” nada mais é que o
“fator de edificação (Fed)”, constituindo um verdadeiro bis in idem. E o mais
grave, é que o percentual fora transportado para fora da fórmula como elemento
multiplicador de todo o valor venal apurado. Pontue-se que não encontramos em
nenhuma outra Capital do Brasil o “Fator de Verticalização (Fv)” sendo aplicado
como em Fortaleza, ou seja, multiplicando-se pelo valor venal apurado. O que
existe é o “Fator de Edificação”, no entanto, sendo mero componente da fórmula de
cálculo do valor venal. Vejamos com ficou:

X

0,5% (Fator de Verticalização)
por andar (a partir do
2º),
dos
imóveis
residenciais
que
é
multiplicado pelo valor
venal apurado.

(Fórmula de Cálculo do Valor Venal)
Segundo Cabral (2010) o “fator de edificação, que originalmente não compõem o banco de dados, foram a ele anexados. Ambos têm por
base os dados cadastrais do imóvel, cujo valor venal e valor do IPTU a pagar em 2010 foram igualmente incorporados ao banco de dados, para
uso posterior pela Rede Neural”. Quanto ao aspecto matemático, afirma que “o valor da edificação (Ve) é obtido enquadrando-se o fator de
edificação (FEd) calculado, na tabela de valores de edificação constante do anexo II da lei 8703/2003” (in. Cabral, Carlos Cristiano. Emprego
de técnicas de clusterização para gestão tributária do solo urbano: um estudo de caso aplicado à cidade de Fortaleza. Dissertação (Mestrado
Acadêmico em Ciência da Computação) – Universidade Estadual do Ceará, UECE, Centro de Ciência e Tecnologia, MACC, 2010.
11
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II.B) – DA DEMONSTRAÇÃO DAS INCONSTITUCIONALIDADES PARCIAIS
COMPLEMENTAR N° 155/2013

DA LEI

II.B.1) – CORREÇÃO MONETÁRIA
38.
Como havíamos verberado a Lei a aplicou correção monetária pelo IPCA-E (art.
1º, parágrafo único) sobre valores anteriormente “reajustados” pela Lei Complementar n°
73/2009 (aumento do IPTU pela Prefeita Luiziane Lins), daí a expressão “inclusive as operadas
pela Lei Complementar n° 73, de 28 de dezembro de 2009, devidamente atualizados
monetariamente”, tomando como ponto de partida os valores dos Anexos I e II da Lei n° 8.703, de
30 de abril de 2003.
39.
Quanto a este aspecto não vemos nenhuma inconstitucionalidade, pois os valores
podem sem corrigidos, inclusive por decreto. No caso, operou-se por Lei Complementar. Desta
forma, não há inconstitucionalidade.
II.B.2) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 15%, 20% e 35%
40.
Houve “reajuste percentual” conforme art. 1º, I e II da Lei Complementar n°
155/2013, sobre valores anteriormente “reajustados” pela Lei Complementar n° 73/2009
(aumento do IPTU pela Prefeita Luiziane Lins), daí a expressão “inclusive as operadas pela Lei
Complementar n° 73, de 28 de dezembro de 2009,” tomando como ponto de partida os valores
dos Anexos I e II da Lei n° 8.703, de 30 de abril de 2003. O “reajuste percentual” foi o seguinte:
I — para os imóveis residenciais:
a) 15% (quinze por cento), para imóveis com valor venal de até R$ 58.500,00
(cinquenta e oito mil, quinhentos reais).
b) 20% (vinte por cento), para imóveis com valor venal de R$ 58.500,01
(cinquenta e oito mil, quinhentos reais e um centavo) até R$ 210.600,00 (duzentos
e dez mil, seiscentos reais).
c) 35% (trinta e cinco por cento), para imóveis com valor venal superior a R$
210.600,00 (duzentos e dez mil, seiscentos reais).
II — para os imóveis não residenciais e terrenos, o reajuste será de 35% (trinta e
cinco por cento).
41.
Tendo em vista a grande quantidade de imóveis em Fortaleza, o reajuste é sobre a
Planta Genérica de Valores Imobiliários (PGVI)12, criada pela Lei n° 8.703, de 30 de abril de 2003,
pelos anexos I e II. O reajuste de lá para cá, sempre está se operando sobre os valores da PGVI.
42.
Segundo Cabral (2010, pg. 39) “as conseqüências naturais da desatualização
cadastral são o cálculo e a cobrança inexatos do imposto. A enorme quantidade de imóveis que
normalmente compõe os cadastros imobiliários municipais inviabiliza sua atualização pontual,
imóvel por imóvel, forçando a uma atualização em massa muito especialmente quando do reajuste
da Planta Genérica de Valores Imobiliários (PGVI) ou quando da aplicação de qualquer outro
índice que tencione recompor o valor de um grupo determinado de imóveis, como, por exemplo,
os imóveis não-residenciais”13.

12

É o documento através do qual os municípios oficializam os valores dos terrenos em uma determinada quadra, para fins de tributação. É
comum que a PGVI traga para uma mesma quadra, valores específicos para cada uma de suas faces, visto que estas podem apresentar valores
distintos em virtude da maior ou menor proximidade de equipamentos urbanos ou elementos valorizantes ou desvalorizantes como hospitais,
colégios, casas de espetáculos, delegacias de polícia, favelas, fluxo de veículos, postos de gasolina e outros (cf. Cabra (2010), ob. cit. 137)
13

Op. cit., pg. 39.
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43.
Embora a PGVI não seja a melhor solução, talvez seja a única forma da
administração tributária apurar o valor do tributo, mediante a utilização adequada de sistemas
informáticos. Em artigo intitulado “Análise da utilização de inteligência artificial na determinação
de plantas de valores”14, González e Formoso (2000) abordam o tema da avaliação imobiliária
considerando que a subjetividade das técnicas utilizadas na avaliação deixam de considerar de
forma eficiente os efeitos espaciais em decorrência da complexidade do mercado imobiliário.
Frisam que é importante buscar alternativas de cálculo em busca da justiça tributária, e
apresentam duas técnicas de inteligência artificial: as redes neurais e o raciocínio baseado em
casos, estudando suas possíveis aplicações na definição de uma Planta Genérica de Valores
Imobiliários (PGVI).
44.
Tem-se que a Planta Genérica de Valores Imobiliários (PGVI), como o próprio
nome indica, consiste na planta do perímetro urbano do município onde estão plotados os valores
de mercado do metro quadrado de terrenos, em cada face de quadra, devidamente
homogeneizados em relação aos seus diversos atributos e referidos a uma mesma data.
45.
O Comitê Brasileiro de Construção Civil, por sua vez, expediu a NBR 14653-2 com
a seguinte definição: “Planta de valores é a representação gráfica ou listagem dos valores genéricos
de metro quadrado de terreno ou do imóvel numa mesma data”.
46.
Seja qual for a definição, restou consagrada, nos dias atuais, a idéia da elaboração
de uma planta contendo os valores médios unitários de terrenos em uma mesma região – Planta
Genérica de Valores Imobiliários (PGVI) -, como ponto de partida para a determinação do valor
venal de um imóvel, que é a base de cálculo do IPTU. Ora, para que isso seja verdade, e a base de
cálculo seja a correta, é necessário que a “fórmula” adotada reproduza da melhor maneira possível
o chamado “Valor de Mercado”, o qual é, por definição, o valor venal do imóvel.
47.
Desta forma, é de se verificar que o “reajuste percentual” previsto na Lei
Complementar n° 155/2013 (art. 1º, I e II), não configura, por si só, uma inconstitucionalidade ou
ilegalidade no aumento, já que sabidamente houve valorização dos imóveis em Fortaleza.
48.
No entanto, é possível em situações concretas observar eventual malferimento à
capacidade contributiva15 ou investigar a vedação ao confisco. Portanto, é possível o contribuinte,
por intermédio de advogado ou advogada, demonstrar no plano da concretude, que o “reajuste
percentual” fere sua capacidade contributiva e/ou tem caráter confiscatório, devido ao ônus
tributário que malfira a proporcionalidade ou razoabilidade.
49.
Conclui-se, sob o ponto de vista da norma abstratamente considerada, que não há
como se mensurar eventual inconstitucionalidade neste plano. A mácula de inconstitucionalidade
depende da análise concreta de cada caso, para que se possa verificar o malferimento da
capacidade contributiva ou da própria vedação ao confisco, dado o “reajuste percentual” fixado.

14

GONZÁLEZ, M. A. S.; FORMOSO, C. T. Análise da utilização de inteligência artificial na determinação de plantas de valores. Rio de
Janeiro, 2001. Disponível
Em:http://www.pellisistemas.com.br/downloads/Inteligencia_Artificial_Planta_Valores.pdf>. Acesso em: 20 fevereiro 2014.
15
O Parecer afirma que o “IPTU não pode ter parâmetro de investigação da capacidade contributiva e da vedação ao confisco qualquer
elemento pessoal do contribuinte”. Então a municipalidade pode confiscar por meio de uma tributação extorsiva do impostos reais? No
julgamento do RE n° 423.768/SP (STF) restou consolidada a tese de que o IPTU embora seja imposto real, cabe investigar sobre a capacidade
contributiva, conforme previsto no art. 145, §1° da CF/88, ao verberar que sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte”. Restou assentado, no voto do Min. Ayres de Brito o seguinte: “E o que me basta
para ajuizar que a expressão constitucional “caráter pessoal” não é usada para classificar tributos, mas para exprimir que o tributo de natureza
real não elimina o ingrediente da pessoalidade em sua abstrata conformação. Isso porque a relação jurídico-tributária é sempre entre sujeitos de
direitos: o sujeito tributante e o sujeito tributado. E o fato é que o §1º do art. 145 da CF contém este recado de que o “caráter pessoal” dos
tributos é de ser levado em conta na oneração do sujeito passivo da relação jurídico-tributária.”
13/18

I.B.3) – PRIMEIRA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI COMPLEMENTAR N°
155/2013: AUMENTO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fd)
50.
Verberou-se anteriormente que a Lei Completar n° 155/2013 modificou o Anexo
IV da Lei n° 8.703, de 30 de abril de 2003, reduzindo o “percentual de depreciação” de todos os
imóveis de Fortaleza, e por conseqüência, aumentando o “fator de depreciação (Fd)”.
Comprovou-se que quanto maior o “percentual de depreciação”, menor será o “fator de
depreciação (Fd)”; e quanto menor o “percentual de depreciação”, maior será o “fator de
depreciação (Fd)”.
51.
Se o “fator de depreciação (fd)” aplicado à fórmula aumenta, o valor do tributo
(IPTU) também sofrerá um aumento, pois é justamente o “fator de depreciação (fd)” que é
utilizado na fórmula de cálculo do valor venal (item 36.d).
52.
A Lei Complementar n° 155/2013 aumentou, de forma linear e geral, o “fator de
depreciação (Fd)”. A depreciação é mensurada pela faixa de 5 em 5 anos. Veja-se, conforme já
exposto, com era antes (Lei n° 8.703/2003, anexo IV) e como ficou depois ( Lei Complementar n°
155/2013, anexo I):
FAIXA EM ANOS

DEPRECIAÇÃO (%)
(Antes/depois Lei)

FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fd)
(Antes/depois da Lei/dif./%aumento)

Menor ou igual a 5
Maior que 5 e menor ou igual a 10
Maior que 10 e menor ou igual a 15
Maior que 15 e menor ou igual a 20
Maior que 20 e menor ou igual a 25
Maior que 25 e menor ou igual a 30
Maior que 30 e menor ou igual a 35
Maior que 35 e menor ou igual a 40
Maior que 40 e menor ou igual a 45
Maior que 45 e menor ou igual a 50
Acima de 50

00% (antes=00%)
05% (antes=07%)
10% (antes=14%)
15%(antes=21%)
20%(antes=28%)
25%(antes=35%)
30%(antes=42%)
35%(antes=49%)
40%(antes=56%)
45%(antes=63%)
50%(antes=70%)

1,0 (antes=1,00)=[d 0,00] =0,000%
0,95 (antes=0,93)=[d 0,02]=2,150%
0,90 (antes=0,86)=[d 0,04]=4,651%
0,85 (antes=0,79)=[d 0,06]=7,594%
0,80 (antes=0,72)=[d 0,08]=11,111%
0,75 (antes=0,65)=[d 1,00]=15,384%
0,70 (antes=0,58)=[d 1,20]=20,689%
0,65 (antes=0,51)=[d 1,40]=27,450%
0,60(antes=0,44)=[d 1,60]=36,363%
0,55(antes=0,37)=[d 1,80]=48,648%
0,50(antes=0,30)=[d2,00]= 66,666%

53.
Não restam dúvidas de que fora um matemático (sem conhecimentos jurídicos)
que introduziu o aumento do “fator de depreciação (Fd)”, pois a única intenção foi a de majorar
demasiadamente o IPTU, para além dos percentuais previstos no item II.B.2, e aumentar a
arrecadação. O suposto matemático aumentou, com se vê, em 0,02 pontos (em progressão
aritmética) o “fator de depreciação (Fd)” em todas as faixas do anexo IV da Lei n° 8.703/2003,
gerando um aumento de até 66,66% naquele fator, visto isoladamente na fórmula de cálculo do
valor venal. Referido aumento, de forma linear (acréscimo de 0,02, em progressão aritmética,
para cada faixa) e geral (para todos os imóveis indistintamente), do “fator de depreciação (Fd)”,
trouxe uma elevação absurda do valor venal.
54.
Mas o que seria o “fator de depreciação”? Segundo Cabral (2010, pg. 36)16: “Fator
de depreciação – percentual utilizado para reduzir o valor da edificação em função do desgaste
natural causado pela sua idade”. Para Osmar Sadi Nether, em artigo intitulado “Depreciação de
bens: um método para determinação da depreciação de edificações”17 a depreciação pode ser de
ordem física e ou funcional:

16
17

Op. cit, pag. 36.
In: http://usinacon.com/depreciacao/DEPREC.pdf, acesso em 20 de fevereiro de 2014.
14/18

55.
Depreciação de ordem física seria a decorrente do desgaste das várias partes que
constituem a edificação e que pode ser devido ao uso normal, falta de manutenção ou emprego de
materiais de baixa qualidade.
56.
Depreciação funcional pode ser decorrente dos fatores: a) por inadequação –
devido falha de projeto ou na execução que resultam em inadequação à finalidade para a qual foi
concebido (ex.: residência de padrão luxo construído em zona de padrão predominante popular);
b) por superação – devido ao surgimento de novos métodos construtivos ou materiais (ex: para
edificações – casa com piso em ladrilhos hidráulicos em zona de padrão luxo, onde são utilizados
para pisos materiais como cerâmica vitrificada, mármore, granito etc.); c) Por anulação –
inaptidão a fins diferentes para os quais foi concebido (ex.: impossibilidade de uso de
determinada edificação para o fim que foi concebido devido alteração na legislação de uso e
ocupação do solo).
57.
Como se observa, não há como alterar o “fator de depreciação (Fd)” de forma linear
e geral, sem que tenha sido feita uma avaliação in loco. Trata-se de um fator que não pode ser
manuseado por um critério puramente matemático, já que necessita de avaliações físicas das
edificações. A municipalidade apenas majorou de forma linear (acréscimo de 0,02 para cada faixa,
em progressão aritmética) e geral (para todos os imóveis indistintamente) o “fator de
depreciação (Fd)”, como se tal fator não dependesse de avaliações físicas.
58.
Tanto depende de avaliações físicas que a edição do anexo IV da Lei n° 8.703/2003
só foi possível devido o “trabalho de uma comissão especial”18. Desta forma, somente após
visitas técnicas, in loco, seria possível majorar o “fator de depreciação (Fd)”. Quer-se dizer o
seguinte: o Município de Fortaleza, ex. g., reduziu o percentual de depreciação de um imóvel de 15
anos, de 14% para 10% de depreciação; em conseqüência, o “fator de depreciação (Fd)” que era
de 0,86 passou para 0,90, ou seja, perfazendo um acréscimo de 4,651%.
59.
Conclui-se que há inconstitucionalidade na majoração do “fator de depreciação
(Fd)”, efetivada de forma linear (acréscimo de 0,02, em progressão aritmética, para cada faixa) e
geral (para todos os imóveis indistintamente) do “fator de depreciação (Fd)”, o que dependeria
de avaliações técnicas in loco. Tem-se como afetado o princípio da igualdade, da
proporcionalidade, da razoabilidade, da capacidade contributiva e o da vedação ao confisco.

18

Mensagem n° 0001/2003 do Prefeito Juraci Magalhães quanto ao projeto de Lei que se converteria na Lei n° 8.703/2003
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I.B.4) – SEGUNDA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI COMPLEMENTAR N°
155/2013: CRIAÇÃO DO FATOR DE VERTICALIZAÇÃO (Fv)
60.
Como havíamos exposto acima, a Lei Complementar n° 155/2013 criou o “Fator de
Verticalização”, o qual está assim disposto na Lei: “Art. 2º - No cálculo do valor venal das unidades
imobiliárias residenciais localizadas em prédios, com elevador, será considerado o fator de
verticalização, devendo o montante apurado na forma da Lei n° 8.703, de 30 de abril de 2003, ser
acrescido de 0,5% (meio por cento) por andar, a partir do segundo andar.”
61.
Desta forma, o valor venal do imóvel, apurado segundo a fórmula citada alhures,
será acrescido de 0,5%, por andar, para os imóveis residenciais, a partir do segundo andar.
62.
Tem-se, como verberado, que a fórmula de cálculo do valor venal do IPTU é
alterada para acrescentar um fator chamado de “fator de verticalização”. Este “fator de
verticalização (Fv)” não poderia ser elemento de multiplicação do valor venal, já que segundo
o anexo II da Lei n° 8.703/2003, já existe o “fator de edificação (FEd)” (item 36.b) dentro da
fórmula de cálculo do valor venal do IPTU, que visa justamente classificar os imóveis em Padrão
Luxo, Alto Nível, Normal e Baixo Nível, conforme 12 classes definidas, obtendo-se o “Valor da
Edificação (Ve)”.
63.
Não custa lembrar que o “valor da edificação (Ve)” constante da fórmula de cálculo
do valor venal do IPTU é obtido enquadrando-se o “fator de edificação (FEd)” calculado na tabela
de valores de edificação constante do anexo II da lei 8703/2003. Neste anexo, pois, temos vários
“fatores de edificações (FEd)”, os quais servem para, mediante o enquadramento do imóvel,
inclusive altura (ex.: cobertura), chegar-se ao “valor da edificação (Ve)”.
64.
Desta forma, o “fator de verticalização (Fv)” nada mais é que o “fator de edificação
(FEd)”, constituindo um verdadeiro bis in idem. Se existem diversos patamares de “fator de
edificação (FEd)”, como apartamentos e coberturas de vários padrões (luxo, alto nível, normal e
baixo nível), não há como se permitir criar um novo fator para expressar uma realidade
matemática e econômica já existente. Em todo IPTU de unidade residencial existe um campo
onde encontramos o andar do imóvel.
65.
E o mais grave, com base na lei, é que o percentual de 0,5% por andar é
transportado para fora da fórmula como elemento multiplicador de todo o valor venal apurado.
Isto porque a lei não fala em atualização do anexo II, mas sim, que o “montante apurado na forma
da Lei n° 8.703, de 30 de abril de 2003, ser acrescido de 0,5% (meio por cento) por andar”.
66.
Pontue-se, que não encontramos em outras capitais o “Fator de Verticalização
(Fv)” sendo aplicado como o é em Fortaleza, ou seja, multiplicando-se pelo valor venal apurado. A
fórmula é alterada, passando a ter a seguinte aplicação:

X

0,5% (Fator de Verticalização)
por andar (a partir do
2º),
dos
imóveis
residenciais
que
é
multiplicado pelo valor
venal apurado.

(Fórmula de Cálculo do Valor Venal)
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67.
Conclui-se que o “fator de verticalização (Fv)” nada mais é que o “fator de
edificação (FEd)”, constituindo sua criação um verdadeiro bis in idem. Note-se que se isolarmos os
elementos da fórmula, veremos que o Ve (Valor Edificação), apurado conforme exposto alhures, é
multiplicado pelo Fator de Depreciação (Fd), daí constar na fórmula, parte final: Ve x Fd, e esta
equação promove aumento absurdo do IPTU, quando aliada a imposição do “Fator de
Verticalização (Fv)”. Para demonstrar a existência de bis in idem, citemos, ex. g., um apartamento
de cobertura, Padrão Luxo, Classe 12, de 51 anos, o qual terá “Valor do m2 da Edificação (Ve)” no
patamar de R$ 529,82 (valor original), já que o “Fator de Edificação (FEd)” é fixado em >1,39
(vide item 36.b). Se a referida cobertura estiver no 21° andar, será acrescido 10% à título de
“Fator de Verticalização (Fv)”. Note-se que é 10% sobre toda a fórmula de cálculo do valor venal,
incluindo-se o “Valor da Edificação (Ve)”. Como se observa há bis in idem, pois no “Fator de
Edificação (FEd)” já há mensuração econômica quanto a altura (verticalização) do imóvel. A
municipalidade criou incidências percentuais em cascata: 1°) majoração do “Fator de Depreciação
(Fd)” de todos o imóveis; 2º) “reajuste de percentual” (15%, 20% e 35%) do valor venal dos
imóveis; 3º) para os apartamentos residenciais, com elevador, acréscimo sobre tudo de 0,5% por
andar, a partir do segundo. Esta aí o motivo de tanta revolta!
68.
Tem-se como afetado o princípio da igualdade, da proporcionalidade, da
razoabilidade, da capacidade contributiva e o da vedação ao confisco.
III – PARTE DISPOSITIVA DO VOTO
a) PARTE RELACIONADA AO OBJETO EM CAUSA
Voto pela inconstitucionalidade da majoração do “fator de depreciação (Fd)”,
efetivada de forma linear (acréscimo de 0,02, em progressão aritmética, para cada faixa) e geral
(para todos os imóveis indistintamente), pois dependeria de avaliações técnicas in loco em cada
imóvel ou através de critérios técnicos que não os puramente matemáticos utilizados. Voto,
também, pela inconstitucionalidade da criação do “fator de verticalização (Fv)”, já que nada
mais é que o “fator de edificação (FEd)”, constituindo-se em verdadeiro bis in idem. Tem-se como
afetado o princípio da igualdade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da capacidade
contributiva e o da vedação ao confisco.
Voto, como medida processual, a interposição de mandado de segurança
coletivo, com pedido de liminar, em favor dos advogados e advogadas (classe), na Justiça Federal
do Estado do Ceará19, alegando-se incidentalmente as duas inconstitucionalidades apontadas, e no
mérito, que se faça cessar o ato coator de efeitos concretos.
b) PARTE AUTÔNOMA E INCIDENTAL
Propõe-se que: 1º) seja tomada decisão autônoma e incidental quanto ao presente
julgamento, para que seja enviado ofício ao Conselho Federal da OAB, fazendo juntar todos os
acórdãos que cerceiam o controle concentrado de norma municipal pela OAB/CE frente à
19

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA OAB
EM DEFESA DE SEUS MEMBROS. COMPETÊNCIA: JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CONSTITUIÇÃO. 1. O apelo extremo está
bem fundamentado na parte em que renova a preliminar de incompetência da justiça estadual, pois impugna todos os argumentos adotados pelo
Tribunal a quo em sentido contrário. Não há falar, portanto, em aplicação da Súmula STF nº 283. 2. O art. 109, I da Constituição não faz
distinção entre as várias espécies de ações e procedimentos, bastando, para a determinação da competência da Justiça Federal, a presença num
dos pólos da relação processual de qualquer dos entes arrolados na citada norma. Precedente: RE 176.881. 3. Presente a Ordem dos Advogados
do Brasil - autarquia federal de regime especial - no pólo ativo de mandado segurança coletivo impetrado em favor de seus membros, a
competência para julgá-lo é da Justiça Federal, a despeito de a autora não postular direito próprio. 4. Agravo regimental parcialmente provido,
tão-somente para esclarecer que o acolhimento da preliminar de incompetência acarretou o provimento do recurso extraordinário. (RE 266689
AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 17/08/2004, DJ 03-09-2004 PP-00032 EMENT VOL-02162-02 PP00294)
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Constituição Estadual, para que adote as medidas judiciais perante o STF, com pedido liminar,
assegurando o direito previsto no art. 125, §2º da CF/88. 2º) que seja deliberado pela não
interposição de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei Complementar n° 155/2013,
sem prejuízo da tutela individual dos interesses pelos próprios contribuintes, por seus advogados,
diante de eventual aferição de inconstitucionalidade in concreto. 3º) Remessa ao CFOAB das
conclusões do “Item III, a”, para que a Comissão de Estudos Tributários opine sobre a
possibilidade de interposição de ADPF perante o STF.
É como voto.
Para deliberação do Conselho.
Matias J. Coelho Neto
Conselheiro Seccional
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