CEARÁExcelentíssi
n or Presidente a
Ce " aldetário Andrade Monteiro;

Advogados do Brasil, Secção

'-'I\_'''"-'~OS

por solicitação dessa Seccional a Comissão de Estudos Tributãri
parecer conforme segue:
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S apresenta

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL
URBANO - IPT
MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO REALIZADA PELA
LEI COMPLEMENTAR
N° 155/2013. INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PRECEDENTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.
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DISCUSSÃO
CONSTITUCIONALIDA
DIREITO INDIVIDUAL

DADOS
DO IMÓVEL.
DE
LANÇAMENTO
POSSIBILIDADE
DE
TR
"'CE

OBJETIVO DE
COLETIVO.
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Diante das diversas indagações submetidas à Comi s

de Estudos

Uo
r·

tario

~y

validade da rec~~ajoração
de IPTU levada a efeito pelo Município de Fortale ~~'
da edição da L$--Qomplementar n" 155/13 e pela revisão cadastra I dos inúmeros
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I

localizados na cidade. Referidos aumentos ausaram grande clamor popular em razão da di
ção ter se operado em patamar muit
u rior aos índices de inflação dos últimos anos.

Ú
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A fim de consolidar os eltzrheptos neces ri
para realizar a análise ora apresentada,
foram rea izadas consultas diretarhet\t ' ecretaria de Finanças do Município, bem r ~da
reunião co
a Comissão de Estudos
ributários no último dia 31 de janeiro. No ae§mo
sentido foi realizada reunião na última ter -feira, 04 de fevereiro, na sede da SEFIN, ~
partici a o toda a diretoria

da OAB,

S cretário

de Finanças,

o Procurador-Ge

,~o

Município, e téc icos da SEFIN.
Vale des

r, ainda, que a Comissão

de Estu

Tributári

debates prévios acerca de toda a normatização en~olvida, ta
administrativa.
Muitas das sugestões apresentadas pela

at o

o em se~mentar
missão

at va ente nos

Icmt\n

corpóradas ao texto final, resultando em tributação menor do que a i'n~ente
pelo xecutivo municipal. Portanto, des
o nascedouro de toda a q~

quan o
devidamente
étendida
a OAB/CE

participo
tivamente, já tendo obtido, portanto, expressivo avançado, ent os quais merece
destacar a dup .
ão do valor das faixas de isenção..a mudanç
importe nominal de
aumento por faixa e a . . uição pela metade do fator de
. alização, que deixou de ser de
1% por andar para apenas 0,50

o.

,,-(ÇD

\8)M
~

CEARÁ
muitos imóveis cuja
majoração do i
sto superou o montante nominal de aumento do
r do metro quadrado
do terren
que tem o máximo fixado em 35% para imóveis não resi R iais e para os
resid
iais com valor superior a R$210.600,00) e dos acréscimos decorrentes
o fator de
v icalização. Teve-se ciência de aumentos de até,300%. Tudo isso geraram dúvi
s, que
aqui se pretende esclarecer.
- É o relatório.
Para se proceder a uma análise devida e acurada do assunto é preciso destacar que o
aumento do IPTU de Fortaleza, segunda a Municipalidade, tem duas razões de ser:
--------;;)A~:-;:;;:~~ãi<:'rmtmr_F~aJi~7~do

pela citada Lei Co

e

b) Atualiz

çã

do cadastro dos imóveis de Fortaleza,

consistente

em uma a

Í(}

administrativa de apuração da realidade empírica sobre a qual incide a regra rnafri
tributária. Em outros termos,
est ponto, o Município de Fortaleza revisou as
informações 'fáticas constantes
se s cadastros e que trazem informações
indispensáveis

para a at~e

de lan

m

to do IPTU, que, nos termos do CTN, é

ividade administrativa ~'n~nte
vincu ada. Assim, foram revisados terr~
não constavam dados sobre edificações realizadas, reajustes de áreas do ~el,
de reformas e das melhorias urb as circundantes, como malha viária calçada/ou,
sfaltada, fornecimento de red de gua e esgoto, bem como das caracrerístieas
gerais
lmóveis.Tudo isso apt a I pactar o v lor venal do imóv I.

U

Cada uma dessas duas operações possuem natureza, fu
distintas, pelo que demandam analise individual e apartada.

u

e característica

r

atuali

Antes de adentrar ao mérito dessa
ajorações, é preciso diferen i amb da mera
ção monetária, que sequer é considerado aumento de imposto
as simples

recomposiçã
do valor do imposto. Tanto é assim que já pacificado n~)wnsprudência pátria
no sentido de qu
mera aplicação de índices inflacionáriospresélnde de lei em sentido
formal e material, sendo s fiei e sua estipulação e -ecreto, conforme Súmula n". 160 do

\

~0U .
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STJ: "É defeso, ao Mu ieipio, atualizar o IPTU, mediante e

lndice oficial de-correção monetária ". .

o

Superior Tribunal de Justiça entende que "não há que se confun 'r a simples
alização monetária da base de cálculo do imposto, realizada segundo índices o 1 iais que
espelham a inflação acumulada do exercício financeiro, com a majoração da própria b e de
cálculo. A primeira, encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor do que precet a
o art. 97, § 2°, do CTN, podendo ser realizada mediante decreto do Poder Executivo. !\
segunda, somente poderá ser realizada por meio de lei"l.
I

Portanto, os índices inflacionários não são barreiras para a majoração, desde que
r
e espeite o . it· o valor de mercado
o bem. Daí a razão da Lei
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Assim, com relação a essa majoraça

. er

l((aijy~e

relembrar de embate levantado, em 2010, por esta mes~~
-Cornplementar n° 73/09, pois se tem presentemente n~subStàR
inclusive em seu aspecto redacional. Com efeito, a téc~
elevou o valor d
distinção é apen s

W aumento

Naquela

legislativa

a

es~~J)Ç).(.

etro quadrado em patamares similares nas mesmas faixas
tão somente nos percentuais nominais, que agora são de 15%, 20

ertquanto anteriormente

A -tI

n
ial~<h,f""',
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se deram em 25%, 27,5% e 30%.

oportunidade,

a OA

linear nessas faixas, b~mo
terada. Contudo, o

+rrr,~

I vantou

~~
dúvidas

sobre a possibilidade

de

a nec si ade de republicação da planta genérica de
de Justiça do Estado. do Ceará, acol~os
~

~

valores

W

argume
da Prefeitura de Fortaleza e parecer elaborado pelos ilustres tributarias
de W
Brito
achado e Hugo de Brito Macha
Segundo, negou a liminar pleiteada elll--~'l-J.1
ajuiz
por este Conselho Seccional, so o mero 0002393-07-2010.8.06.0000.

W

A q a
integral idade dos membros do lodo
:(~na
e te
violação de qualquer princípio constitucional porque os imóveih'e
Fo leza, na ocasia
havia experimentado valoração bem superior a esses índi
pelo qu
aumento'
da
manteve todos os imóveis tributados
co titucionalmente. No mesmo sentido

por base im o ível inf~
ao
tendeu despicienda a repqp.t[caçã

genéri '-- porque
oportunizaõ

sua estrutura fundamental se mantivera inalterada,
leno conhecimento dos valores pertinentes pela co .

praticados com os

ores bases verificados.
-

lREsp 222.839/SP, ReI. Ministro CASTRO MElRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/0612004, DJ 16/08/2004, p.
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p
itido
da planta

m como era
dos índices

CEARÁ
. Após a dene açã

a medida liminar, o colen

ibunal de Justiça extinguiu a
ADI, sob o arg
nto de ilegitimidade ativa do Conselho Estadual
AB impugnar norma
municipal
orque a Constituição Esta'dual não traz tal previsão:
Referida decisão transitou em julgado.
Portanto, têm-se parâmetros firmes, fixados em precedente perfeitamente aplicá
ao cas~, dada a similaridade das normas em questão, em que restou assentado que a técnica
legislativa de majoração em percentuais é válida, bastando a conjugação com os valores base
da planta já publicada desde 2003, e que os índices podem ser genéricos desde que inferiores
L_---LIlli\Jill~ill...ne~a!llJ:d!.Ço~r~e:s:ç~o~dos
ep
e dual,

imóveis. Também restou inconteste a ilegitimidade

da OAB

DO

Na qual]

e de imposto real, o IPTU não pode ter por parâmetro de investi

ã

capacidade contrib~tiva e da vedação do confisco qualquer elemento pessoal do contribuin
m
o valor do bem tributado. Os immlstas reais têm por fato gerador uma dimensão
~c{)nômica
wrestringida

~
W

corporificada

em um

atri~JmJ,

e

um bem. A 'investigação

econômica

é

a esse bem considerad
r isso são denominados

D

tributos objetivos.

'

Assim, em a base de cálc

ao

extrava ndo o valor de mercado do bem, em se estabelecendo alíquota ou temporal~
que an ~
o proveito econômico da cois , pl namente atendidos os princípios da capa iM
contributiva e d ão confiscatoriedade.

D

Foi essa a ratiodecidendi

da decisão do. Supremo Tri u ai ~al
inconstitucional a progressividade desse. imposto por razõ
capaci~
ontribuinte, antes de expressa exceção constitucionalf.

que julgo
econômica ao

{;J
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lEMENTA: - TU. Progressividade. - No sistema tributário nacional é o IPTU inequivocamente um imposto real. - ob o império da atual
Constituição, não
dmitida a. progressividade fiscal do IPTU, quer com base exclusivamente no seu artigo 1 ,§ 1°, porque esse imposto
tem caráter real que
. compatível com a progressividade decorrente da capacidade econômica do
tribuinte, quer com arrimo na
conjugação desse dispositiv
nstitucional (genérico) com o artigo 156, § 1° (específico). - A'
fpretação sistemática da Constituição
conduz inequivocamente à conclus
ue o IPTU com finalidade extrafiscal a que al!l.d
nciso 11 do § 4° do artigo 182 é a explicitação
especificada, inclusive com limitação tempo ,d
1IT1I com finalidad6-extfãJiScal aludido no artigo 156, I, § 1°. - Portanto, é
inconstitucional qualquer progressividade, em se tratando de IPTU,.que não atenda exclusivamente ao disposto no artigo
licado
com as limitações expressamente constantes dos §§ 2° e 4° do artigo 182, ambos da Constituição Federal. Recurso extra
cido e
provido, declarando-se inconstituc nal o sub-item 2.2.3 do setor 11da Tabela 111da Lei 5.641, de 22.12.89, no municíp
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No cas
a Lei Complementar em tela, seus aumentos no .~
não ocasionaram
tributação
ma do valor venal, parâmetro primordial, como destacado. Rep;. -se, na esteira
da liÇ de Sacha Calmon Navarro Coelho", que "a base de cálculo do imposto é o alor venal
do móvel, ou seja, o seu valor atual real, de mercado. Determinar dito valor é
estão
ormentosa". Tem-se, certamente, avaliação difícil, sobretudo em se tratando de uma gr de
metrópole como Fortaleza, daí por que se recorrem aos instrumentos de avaliação em massa,
que, certamente, tem seus problemas intrínsecos de eventual distorção.

por se tratar de
ente, as zonas
difícil

n

Como expõe o doutrinador, se nã
u critério perfeito, é o de que se apresenta
iável e tido por constitucional, j' há=muito jul ad assim pelo Supremo Tribunal Federal,
restando~~as
a possibilidade de disc
ão individual de cada contribuinte, na form~é\ll)P
direito in~ual
disponível, incapaz de ser tutelado por ações coletivas, justamente p~.l!e,
na condi ão de revisão, por redundar uma av iação para mais.

D

Assim
aspecto da capacidade contributiva e oibição de con~
nã ha u se
falar em inconst t c onalidade, nem mesmo se verifica v tual n&.é'e»edl~.QÇÍa principio
da anterioridade nonagesimal, conforme dicção do art. 150, I1I, "c~ § 10, mulado com o
art. 156, § 1o ambos da CF11988.

D'

Também não há que se arguir a ~roporcional~dade
ou falta
zoabi idade da
lei, porq
ela não trouxe somente uma rnajoração, mas uma equilibrada
ificaXão da
incidência do TU. Com efeito, o aumento da base para isenção, con me proposto pela
(RE 153771, Relator(a): Min. CARLOS VE t>SG;--Re1ator(aLpL.Acór.dã<Y.-Mm. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno,
20111/1996, DJ 05-09-1997 PP-41892 EMENT VOL-O1881-03 PP-00496 RTJ VOL-OO162-02 PP-00726).
J
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COELHO, Sacha Calmon Navarro Curso de Direito Tributário
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Brasileiro. 9' 00. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 58

CEARÁ
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OAB/CE .nos debates pr' i.; , ocasionou que, segundo da os a EFIN, que 64,70% dos bens
do município es ~ ispensados do pagamento do IPTU. As demais
. as, com incremento
da base de
culo de 15% e 20% não chegam a 30%. A última faixa de a ento de 35%,
alcan
penas 5,24% dos imóveis, representando 58% da arrecadação do imposto.

o fator

de verticalização segue essa lógica. No universo de 500 mil imóveis, le
causou aumento em apenas 64 mil (prédios com elevadores), tendo ocasionado diminuição.e
21 mil (prédios sem elevadores).

Ressaltasse que a refutação desses
:ggulmei:l.t&!l§I(
unanimidade pelo órgão especial do Tribunal de Justiça
Declaratória de Inconstitucionalidade
(ADI) n", 0000029do Eminente Desembargador Glaydson Pontes.

ntemente por
a Ação
Re
ria

&~

::: :::o~ez,::::t: ~:e::::::lq:er m~:;~:~ÇãO'elenãosetrarnpropriamentede @~
um
mento, no sentido de simples majo aç o ~valores, mas, segunda a Prefeitura d~
ortaleza, de uma revisão das
ra erísticas 'sio:ás dos imóveis que constam em seus
cadastro~~
mediante tecnologia de'
gens por satélites e visitações in loco, os ~
apuraram /.emPiricamente a existência de uma série de alterações nos imóveis, retificaçWe
áreas, ~ão
de logradouros, observação d melhorias urbanas e benfeitorias que interf~
no valor-do imóvel, compondo, ao lado o alor do metro quadrado do terreno e ou~sÍ
variáveis, o cálc
o valor venal,
Como se trata se uma mera atualização de elementos fát c que ela legislação,
e de obriga ~o
deveriam ter sido obrigatoriamente informados pelos contrib . t " na quali
de lança ento
ributária acessória, não demanda lei, pois refere-se à. atividad a ministrati
do lmposto, que segundo o Código Tri' 'rio Nacional, em seu art.
2, é ividade
admini~
iva plenamente vinculada.
Portanto, tem- e não uma medida generalizada, prescji
e uma maneira geral e
abstrata, mas uma individua izad apuração de.dados-fá ICOS. Isso já inviabiliza ualquer
atuação da OAB/CE por alguma medida judicial, porque toca individua
nte
da
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es são protegidas pelo sigilo ISca Não só ações objetivas são
inadequadas, m
ambém coletivas, porque são direito individuãi
trazem o ri e intrínseco de ocasionar uma reavaliação para mais,
Assim, como foram medidas de revisão que a priori são válidas, justame te para
uprir omissão do contribuinte em informa-Ias, somente a investigação caso a caso é pos 'yel
aferir se houve extrapolação dos lindes jurídicos, o que é impossível ser realizado
OAB/CE, mas apenas por cada contribuinte, em sede administrativa ou judicial.

pe

Em face ao todo exposto conclui .essa Comissão que:
i Complementar
155/2013, .
ieti o ou medida coletiva de

b)

existência

Amaud
OAB/Ci
Rua Lívio Barreto, nO6~
Joaquim Távora
Fortaleza - Ceará
CEP.60.130-110
.
Fone: +55.85.3216.1600
contato@oabce.org.br

23 60

.

~

de

Rafae V· tor Albuquerque
OAB/CE 27.628

0668
RuaLívio Barrete,n~
JoaquimTávora
Fortaleza- ce~r~O
CEP.~O'~~085.3216.16

~~~~~t;@~abce.org.br

.

