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180 	Hugo de Brito Machado, Hugo de Brito Machado Segundo IPTU. Mero reajuste de v< 

2.4 Contr Não há violação à isonomia, à razoabilidade ou à propor- 
cionalidade pelo fato de o reajuste haver sido determinado 
em percentuais impropriamente chamados "lineares", pois estari; 
as bases reajustadas já eram distintas, e estão sujeitas ao da rei 
concurso de outras variáveis para que se chegue ao valor de 

(valor cada imóvel. 

Eventual distorção na determinação do valor venal de algum 3 Dian 

imóvel, se verificada in concreto, poderá ser corrigida pela seguintes ques 
autoridade mediante simples requerimento do contribuinte 

3.1 E cabi interessado, não sendo o controle abstrato da constitu- 
cionalidade das leis instrumento adequado à sua discussão. OAB/( 

3.2 O reaji 
Consulta Para  

O Município de Fortaleza, por seu Ilustre Procurador-Geral, o Dr. 
tais an 

Martônio Mont'Alverne Barreto Lima, consulta-nos a respeito de questões 
3.3 O reaj 

ligadas ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
razoab 

(IPTU), narrando o seguinte: 
. Houve 

1 Para minimizar evidente diferença verificada entre o valor venal 

dos imóveis urbanos no Município de Fortaleza e aquele utilizado para 
3.5 Em fw 

fins de cálculo do IPTU, o Consulente editou a Lei Complementar 
valor 

municipal n° 73/2009, que procedeu a reajuste de 25%, 27,5% e 30% nos contra 

valores dos anexos 1 e II da Lei n° 8.703/2003. 3.6 Os pedi 

2 Apesar de publicada no exercício financeiro de 2009, a aplicação pela O 

da lei a fatos ocorridos no ano de 2010 está sendo questionada pelo Examina 

Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração lente, especiair 

de Imóveis, e dos Edifícios em Condomínios Residenciais e Comerciais e a Lei Comp 

do Estado do Ceará (SECOVI/CE) e pelo Conselho Seccional da Ordem a doutrina e a 

dos Advogados do Brasil (OAB/CE). Tais entidades promoveram ações o nosso 

diretas de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado 

do Ceará, nas quais alegam, em síntese: Parecer 

2.1 Violação aos princípios da publicidade e da legalidade, pois a Lei 1 Colocação c 

Complementar municipal n° 73/2009, que veiculou os reajustes, Essencial 

não foi acompanhada da republicação dos anexos da Lei n° saber se é váli 

8.703/2003, por ela reajustados. 8.703/2003, 1ev 

2.2 Malferimento 	ao 	princípio 	da 	isonomia, 	em 	virtude 	da Esse é o mérit 

"linearidade" do aumento, o qual não teria considerado as par- sendo relevant 

ticularidades de cada imóvel, bairro, região etc. (i) qual d 

2.3 Desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionali- e 
dade, pois a medida correta teria sido instituir comissão técnica (ii) quais c 
para reavaliar todos os imóveis da cidade, realizando profunda das ch; 
revisão na Planta de Valores, base d 

R. Fórun R. Fórum de Dir. Tributário - RFDT, Belo Horizonte, ano 8, n. 44, p. 179-199, mar./abr. 2010 
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182 	Hugo de Brito Machado, Hugo de Brito Machado Segundo IPTU. Mero reajuste de 

Em ter; Antes de tratar do tema diretamente, porém, é conveniente aferir a 

adequação do instrumento utilizado para o seu questionamento judicial. que no contr 

Por isso, o presente estudo será dividido em duas partes. Na primeira, incidência de 

aderindo à teoria da asserção e considerando as alegações feitas pelos feito quando 

autores de tais ações como se procedentes fossem, será examinado o seu situação dedu 

cabimento, ou, melhor dizendo, o preenchimento das condições para discute-se o ( 

que se tenha um pronunciamento judicial de mérito. Na segunda, para normas em si 

viabilizar uma resposta aos demais aspectos suscitados pelo Consulente, concreta sobi 

será examinado o que foi invocado pela OAB/CE e pelo SECOVI/CE como Isso explica o 

fundamento jurídico para os pedidos que formularam. restrição esta 

violadora do 

2 O objeto da ação direta de inconstitucionalidade 50,  XXXV, da 

2.1 Ação direta de inconstitucionalidade e controle abstrato da que se cogita. 

constitucional idade Assim, 

Como se sabe, a ação direta de inconstitucionalidade é instrumento autor, é preci 

através do qual se procede ao chamado controle concentrado de constitu- por ele impu 

cionalidade das leis. Essa modalidade de controle, quando provocada mente de qua 

por ADI, é também conhecida como abstrata, pois nela a aferição da Imagin 

validade do ato normativo impugnado, além de ser feita por apenas um minado tribu 

órgão jurisdicional, se dá no plano da abstração, ou da hipoteticidade. que esse aum 

Essa é a diferença substancial, aliás, entre as duas formas de controle de de maio de 2( 

constitucionalidade dos atos normativos. cípio da antei 

Pelo controle difuso, concreto ou incidental, todos os órgãos do pois será pos 

Poder Judiciário podem, no exercício da função jurisdicional clássica ou Se o tributo 1 

tradicional, apreciar a validade das normas pertinentes à composição primeiro do 

de uma lide. Daí dizer-se concreto, porque feito sempre à luz de situação que determin 

fática concreta, discutindo-se, em verdade, a aplicação ou a incidência aplicando-se-1 

da norma impugnada à lide. Diversamente, o controle concentrado se titucional. O 

caracteriza pela inexistência de uma situação concreta a ser apreciada.' do exame de ( 

O exame feito é da compatibilidade entre a lei e a Constituição, no plano comparativa c 

da hipoteticidade, ou da abstração jurídica. Discute-se a lei em tese, e não Suponh 

sua aplicação, 
que aumenta 

sobre o início de 
pode dizer qu 

Exceção seja feita, apenas, em relação à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), 
instrumento de controle concentrado de constitucionalidade no qual pode ser feita, excepcionalmente, análise da Constituiç 
de situação concreta. Tem-se, nela, modalidade de controle concentrado que, embora em regra abstrato, pode 

lei de forma excepcionalmente ser concreto. Seu exame, contudo, é impertinente para os propósitos deste parecer, sendo 
certo que as demais formas de controle concentrado (feitas em sede de ADI ou ADC) são necessariamente 
abstratas. 

 - 	 i 	- própria lei na 

R. Fórum de Dir. Tributário - RFDT, Belo Horizonte, ano 8, n. 44, p. 179-199, mar./abr. 2010 
	

R. Fór 



OLOZ iqe/iew  '66L-61-L  'd 'j7jl U 9 OU 'aUOZUOH 0139 'iaJ - ounq!J !G  ap WflJ9 

ipod anb ial tp o5v9ifv ap o7aiuo' 07V o p.ias 'EzUolnE ou ij iud9id 

nb op 	p owui ma sopwoo sonj L,  'iiripwi iniuoj ap ij 

JEDIjdE e E5MuOD 	ia'j e as 'uEsqo °N o5iniisuo Ep 

øflJ1? inbjtnb E oiiçiiuoD rias so2ii-it,  sns p inbIEnb anbiazip apod 

as OS.I jEuoiDrnnsuoDui a. OU 'S1 W 'i ESS VWU92WL VflS ap OW7Ui O a2qos 

agJs'ip vpvu anb s'rnu 101 O p juqE ma oinqn opuauip E1UWE anb 

!I rupa oiiu y aivaijip oDnod wn o3Ernis 'iu?Jod 's-EquodnS 

s pEpi!quEdmoD EÍnD ãp sauou sEp oixai  op EAflEIEd11I0D 

asilicur E iunijns opus 'nuoD oE5Enlis no OIEJ inbjEnb ap amexa op 

ojd oij is upod o1uuEIn1 o juooniii 

-SuODuI rias 0fl1E jEI 'pEpuou1uE Ep jEJa EiaI E q-s-opuED!dE 

'IãAI]Sa OU 	jEUO!DI1USUOD ÇiS E1EIpu1I  EDU1A EflS ErnmJp anb 

oAniSodsip o 'jipj o3!nmsuo3 -cp  OIIJE OEUOJDUUJ op oiiuiud 

oJE1çJEd ou SE1SIAaId s3ax SE anua -IaAllSã opEioím oinqui 

SOpEIOIA 'ou no 'UTEIOJ SOI11E SIEI as 'S1 m '11.19 C pjssod rias siod 

'pAJqED ÇflS cisa'C? 	q,, 'iii 'OÇI *Iar '/,43) 	EUOU1UE cp oidp 

-uud OE OE5EIO!A OPUEIE '(IV EUTfl EAOUIOId as OSE o 1 og ap OIEUI ãp 

Jfl.IEd E çÍ SOWODO SOIEJ  ãp O5uflj lua Op!Ap JS O1UIIE  assa anb 

SOWE sns ap wn Tua a '010 P P-'I 	'oinqu OEUHU 

-i1jp OpUE1UU1flE ial EjIpD O1Ufl E anb 'ojduix iod 's-uiuq 

O3E3ijdE ap onuo OlE JnbjEnb ap auui 

-iupudpui 'izip  IEA  'sl m EUJE is Essod EpEunduT p  iod 

EUIJOU -cp apLp!l!q!iLdmoDui E flO lpEpiiquEdmoD E anb osiatd 

nas ap pEp!mI111 -cp WjE 'JQ1T EWfl AJED EÍS anb EJEd 'wissy 

E1!OD as anb 

oAnÍqnS ol!aup wn E E5E)u1E up no osi  cp a Ou /) Ep  'AXXX '0 

'IJE opd OE1EflS1 'ou1D!pnf OE OSSDE o1dmE ap OliaUp  op  EJOPEIOIA 

oiuo EpEipiSuoD is EWpOd oiuwom mnquu ma Dnb -eisa o3uisai 

'oE3isodJ1ui EfiS ç sopEmnij sop joi o ouisai is ap OIEJ o ED!Idx OSSI 

opEDiIdE opus EíDls jirnb ç no opipiDul EUl jEnb E a-iqos E1DUOD 

o5Enhis E!Ufl ap aivawgivapuadapui 'OpEipiSuOD oiusu is wa SEUIIOU 

p munfuo3 oudçud o 'mzip aleA 'sai w 'oAi1Íqo Oliaiip O S-anDSip 

'IGY ap ps ma Olij 'olEJisqE IO1IUOD Ou vf OZJflÍUJ Ep!Znpp O5EnI!S 

E aiqos opipiDu! (ou no) 1UEU1 anb SEUUOU sep asilcue cp opuEnb oiij 

PEP!IEUOPn1PSUOD Ep aT-uLxa O OUS 'SOIEJ aiqos SEUIiOU ap EDUpDU1 

ep sopunuo 'soAnÍqns Soliaup as-mEuoflSnb OlIDUOD I0ilU0D ou anb 

izIp s-pod 'oliaup  op jEia EUOl ç souiixçud snui soiuii m 

£8 1. 	
apepissaDausecJ o?5eD!qnda epeDIqnd 3u3welAaid eueId  ap S3USU0D S3JOA ap asníeai oiavi flidi 



184 	Hugo de Brito Machado, Hugo de Brito Machado Segundo 	 IPTU. Mero reajuste de 

representar uma violação ao texto constitucional. Tal ato poderá ser 	 São planos 

objeto de controle judicial, evidentemente, mas não através de ADI. 	 confunde coi 

Se a lê-  
2.2 Objeto da impugnação das ADIs promovidas pelo SECOVI/CE 	 está inserida 

e pela OAB/CE 	 ser impugna 
Os autores das ADIs que examinamos certamente conhecem os 	 alguma razã 

conceitos básicos que no item anterior foram relembrados. Por isso mesmo, 	 seja válida. j 
dizem estar atacando a invalidade da Lei Complementar municipal 	 perfeita sinto 
n° 73/2009 no plano da abstração. Exame atento das iniciais, porém, não 	 vacatio legis) 
permite que se encontre sequer a alegação de qualquer invalidade que 	 Na ver( 
possa ser imputada, em tese, à mencionada lei complementar municipal. 	 inconformid2 
Na verdade, nas iniciais até se faz alusão a alguns de seus artigos, mas 	 pelo Municíp 
estes seriam inválidos, na compreensão dos autores das ADIs, porque, 	 lei, por não t 
em suma: 	 cípio. Seria ir 

(i) desacompanhados da publicação dos anexos; 	 de uma lei in 
(ii) conduziriam ao estabelecimento de valores que em alguns casos 	 Quanto 

poderiam ser maiores, e em outros menores, que os valores reais 	 nhado como 
dos imóveis. 	 lecimento de 

Embora diversas tenham sido as inconstitucionalidades alegadas 	 outros menor 
pelos autores, todas elas seriam originadas dos dois aspectos acima rese- 	 mais clara o 
nhados. Do primeiro decorreria a violação à legalidade e à publicidade, 	 de sua validac 
Do segundo, o rnalièrimento à isonomia, à razoabilidade, à proporcio- 	 A OAB/ 
nalidade e ao art. 202, 1, da Constituição Estadual. 	 genérica estão 

O mérito de tais argumentos será examinado na segunda parte 	 afirma que es 
deste parecer, nos itens 3 e 4, infra. Por ora, aplicando a teoria da asserção, 	 uma comissão 
é o caso de aceitá-los apenas para o efeito de verificar a presença das 	 A falta c 
condições da ação, vale dizer, a presença dos requisitos necessários a um 	 reajuste da pL 
pronunciamento quanto ao mérito das ADIs. 	 de uma base 

Quanto à falta da republicação dos anexos, parece claro que ela não 	 o SECOVI/CI 
torna os artigos da lei inconstitucionais. Quando muito, a aplicação da lei, pelo 	 redução de ai 
Município, enquanto não publicados os anexos, seria inconstitucional, 	 quais, e em c12 

É preciso não confundir, nesse ponto, validade e vigência, 	 residiria na de 
Mesmo aceitando os argumentos desenvolvidos no sentido de que 	 lei, em tese. T 

a republicação seria necessária, ter-se-ia, no caso, uma condição para a 	 valores consta 
existência da lei, ou para a sua vigência. A depender da corrente doutri- 

náriaadotada, uma lei não publicada ou não existe, ou, mesmo existindo, 	 2 Sobre os planos da  

não pode vigorar. Não se pode afirmar por isso, contudo, a sua invalidade. 	 V. 1, P. XX. 
vigência, confira-se 

R. Fórum de Dir. Tributário - RFDT, Belo Horizonte, ano 8, n. 44, p. 179-199, mar./abr. 2010 	 R. Fóru 
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claramente factual e concreta, inteiramente imprópria e descabida em perspectiva dE 

sede de ADI. Aliás, o fato de os argumentos aduzidos pelos autores terem a finalidade 

a sua procedência dependendo do esclarecimento de aspectos fático- tributária con 

probatórios revela o inteiro descabimento do uso de controle concentrado Beckei; a bas 

e abstrato de constitucionalidade, tese de jncidé 

Além disso, existe um dado de grande relevo, que será reexaminado à aplicação d 

mais adiante, mas cujo trato é relevante também aqui. É que a planta de logicamente j 

valores, por definição, é critério aproximado de determinação da base de Assim, 

cálculo do IPTU. Sua finalidade é, em atenção ao princípio constitucio- incidir sobre a 

nal da eficiência (CF/88, art. 37, caput), tornar viável o lançamento do pode ser algo 

tributo nas grandes cidades. O valor proveniente de sua aplicação, por isso diversa (v.g., o 

mesmo, não é definitivo, conduzindo apenas a uma presunção relativa. transformaçãc 

O contribuinte pode requerer, a qualquer tempo, avaliação individual imóveis, e pas 

de seu imóvel, a qual, se apurar quantia inferior à da planta, ensejará a no exemplo ij 

pronta retificação do lançamento. Desse modo, com mais razão ainda se nenhum IPT1 

pode dizer que discrepância entre o valor utilizado para o cálculo do IPTU ser calculado. 

e o valor venal do imóvel de um ou outro contribuinte, além de eventual Diante d 

(e inerente ao uso de tais plantas, necessárias e aceitas pelo STF), deve legislador mur 

ser equacionada no âmbito do controle individual dos atos administrati- valor venal do 

vos, e não no plano do controle abstrato da constitucionalidade das leis. obrigação, cal 

Não nos parece, por tudo isso, que tais ADIs sejam cabíveis. Mesmo determiná-lo (' 

assim, para responder aos demais questionamentos feitos pelo Consu- Entretan 

lente, nos itens seguintes se examinam as questões relacionadas ao mérito que a autorid 

da controvérsia, imóveis a serei 

ele, aplicar a 

3 As plantas genéricas de valores face do princí 

3.1 A finalidade de uma "planta genérica" pela jurisprud 

De acordo com a Constituição Federal, que nesse ponto é simples- plantas genéric 

mente reproduzida pela Constituição do Estado do Ceará, compete (valor do metr 

aos Municípios a instituição de imposto sobre a propriedade predial e  

territorial urbana (CF/88, art. 156, 1). Tem-se aí o "âmbito constitucio- ATALIBA Geraldo. H 
Muitos autores a pr,  

nal de incidência" do imposto, vale dizer, a delimitação dos fatos que o essa realidade a qu€ 

legislador municipal pode validamente, no exercício de sua competência, 
produto de sua tran: 
haver entre a hipótes 

colher como "geradores" da obrigação de pagar o IPTU. 
do termo "base de c 
do montante do tribi 

Sabe-se também que a base de cálculo de um tributo deve sei; sob BECKER Alfredo Aug 
6  

- 

pena de desnaturação 	deste, o aspecto dimensivel de seu fato gerador. 
BECKER, Alfredo Aug 
sentido: ROCHA, Vak 

Aliás, diz-se que a base de cálculo, ou base imponível, nada mais é que "uma 
CARVALHO, Paulo de 
ASOREY, Rubén 0. (C 

R. Fórum de Dir. Tributário - RFDT, Belo Horizonte, ano 8, n. 44. p. 179-199, mar./abr. 2010 R.Fórurr 
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da construção etc.) para a determinação "massificada" do valor de cada (CF/88, art. 5( 
imóvel, exigibilidade 

O uso de tais plantas de valores, como é evidente, não conduz a uma 

avaliação individualizada, que leve em consideração as peculiaridades de 3.3 A necessi 

cada imóvel e que, nessa condição, apure com precisão o seu valor venal A rigor, 

(CTN, art. 33), assim entendido aquele que o imóvel pode alcançar no autoridade a 

mercado, em condições normais. 7  Entretanto, não decorre daí nenhuma genérica de vã 

inconstitucionalidade, pois eventual discrepância entre o valor obtido juntamente cc 

com o uso da planta e o valor venal do imóvel pode ser corrigida, com a 
imovel, mas ai 

prevalência deste sobre aquele, mediante avaliação específica e individual 
venal, a ser de 

do imóvel, feita a requerimento do contribuinte. Conciliam-se, com essa 
veicule o pro 

• 	 • 
possibilidade de ajuste em cada caso, a luz da realidade concreta, os 

seria, por exer 
- 

fizesse zesse constar - 	.,. 	

. princípios da eficiencia e da legalidade. contribuinte, p 

- 
3.2 Presunção relativa e contraditório 

verdade é evi 

de calculo do 
Com efeito, frise-se, a planta genérica de valores conduz o inter- descobrir esse' 

prete a uma base de cálculo estimada, que pode eventualmente não modo, a lei au 
corresponder ao valor venal do imóvel a ser tributado. Essa aliás é uma desse imposto 
possibilidade natural e inerente ao uso de tais plantas genéricas, sendo lo. A planta d4 
certo que a única forma de afastá-la seria avaliando individualmente cada e não precisari 
imóvel, algo que, porque impraticável nos tempos atuais, é precisamente Entretan 
o que com o uso das plantas se pretende evitar. quem as plant 

O quantum oriundo da aplicação da planta, precisamente por isso, com a lei, subn 
não é absoluto. A teor da Constituição, do CTN e da legislação municipal, Não é o 

a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, sendo a planta apenas dimento acolh 

um critério simplificado para a sua determinação. Esse critério pode legal de tal pia 

ser afastado por solicitação do contribuinte, procedendo-se a avaliação ramente a ele. 

individual de seu imóvel, o que não seria viável de se fazer previamente ainda em 200 

e em relação a todos, mas que certamente o é em relação apenas àqueles genérica de vã 

que, inconformados, a solicitarem, contudo, aferii 

Dessa maneira, pode-se dizer que a feitura de avaliação indivi- dos no caso de 

dualizada dependerá, em última análise, de opção do contribuinte de principal quest 

se submeter ao valor decorrente da planta ou àquele mais próximo da 3.4 Reajuste E 
realidade, fruto de avaliação feita em cada caso pela autoridade fiscal, Como co 
a qual, cumpre registrar, não traz nenhum ônus para o contribuinte publicação da p.'  

MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: Atlas, 2003. v. 1, P•  377. 
8 MACHADO, Hugo dE 

R. Fórur R. Fórum de Dir. Tributário - RFDT, Belo Horizonte, ano 8, n. 44, p. 179-199, mar./abr. 2010 
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do valor desta, por implicarem alterações na própria determinação da planta. A po 

base de cálculo do tributo, devem ser por igual veiculadas em lei. É o inflação, moti' 

que dispõe o art. 97, §10,  do CTN,° que nesse ponto apenas explicita argumento ra; 

decorrência inevitável do que estabelece o art. 150, 1, da CF/88. 10  Quanto 

Entretanto, por força do §2 0  do mesmo art. 97 do CTN, entende-se que eles não 

que "não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso dizem respeit 
II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de publicadas, ou 

cálculo". A mera atualização monetária dos valores constantes da planta estas não publ 

genérica, portanto, pode ser veiculada por ato normativo infralegal, expe- Foi o qu 

dido pelo Poder Executivo. E nesse caso, veja-se, ninguém jamais cogi- de SãoJosé do 

taria de republicar as plantas, como "anexos" do decreto que as reajustou. do IPTU, edit. 

Isso não faria qualquer sentido. valores preexi 

no caso, foi qu 

3.5 Alterações na planta e publicação publicada. Assi 
No caso em exame, o Município reajustou os valores constantes da de uma nova, 

planta genérica em índices que se diz serem superiores à inflação havida ficou desprovi& 
no período. Por isso mesmo, para afastar questionamentos em torno invalidade da c 
dos índices, valeu-se de outra lei municipal, e não de decreto, o que lhe No RE n 
seria facultado no caso de mera atualização monetária, ilegal porque 

É precisamente esse reajuste em índices que seriam superiores amparo em lei de 
à inflação, e que foi veiculado em lei complementar municipal, que as Já no RE 
ADIs examinadas questionam. A OAB/CE, de forma mais específica, alega municipal alter 
que, procedendo-se ao reajuste por lei, seria necessária a publicação dos de valores nov 
anexos, vale dizer, das plantas de valores, o que não teria ocorrido. Essa mas apenas afi 
omissão, de acordo com precedentes do STF mencionados na inicial, semelhante àqu 
levaria à invalidade da cobrança. mesmo nos cas 

O argumento é carente de razão. Confunde situações diferentes e n° 1 13.757/RJ. 
invoca precedentes que, conquanto corretos, são inaplicáveis ao presente Em relaçã 
caso. Como o reajusi 

Veja-se. O Município consulente poderia ter atualizado os valores impertinência 
constantes das plantas pelos índices de atualização monetária que melhor 108.543-6/SE 
refletissem a inflação havida no período, e isso o dispensaria de editar lei parecer é també 
e de republicar a planta. Não há motivo para, apenas porque os índices precedentes, po 
usados teriam sido superiores à inflação, exigir-se a republicação da o que se disse 

supra: todos ele 
"Art. 97. (...) 

§1° Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em 
torná-lo mais oneroso." difuso de consti 
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao constitucionalid; 
Distrito Federal e aos Municípios: 1 - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; ( ... )" 

R. Fórum de Dir. Tributário - RFDT, Belo Horizonte, ano 8, n. 44, p. 179-199, mar./abr. 2010 
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192 	Hugo de Brito Machado, Hugo de Brito Machado Segundo IPTU. Mero reajuste de 

Seja como for, o relevante é que, conforme se admite em ambas as a lei anterioi 
iniciais, o Município não editou nova legislação para cuidar do IPTU, e dois ou três d 
nem refez a planta de valores preexistente. Tanto a Lei n° 8.703/2003 Caso p 
como os seus anexos continuam em pleno vigor, algo bem diferente OAB/CE, sen 

do que aconteceu nos casos apontados como paradigma. Essa é, aliás anterior toda 

contraditoriamente, a outra razão pela qual o reajuste é impugnado. Diz solidada, sob 

a OAB/CE, textualmente, que houve pura e simplesmente a realização a legislação i 

de um reajuste, "sem qualquer consideração às especificidades dos imó- teria de ser 4 

veis e/ou das regiões em que os mesmos estão localizados" (Processo n° Aliás, n 

2393-07.2010.8.067.0000 - fls. 20). Modificação 

Desse modo, não existe, por conta da edição da Lei Complementar sob pena de 

n° 73/2009, uma nova "planta" a ser publicada, cuja não publicação cidade", a rei 

levaria à invalidade da cobrança. A planta existe, foi publicada em 2003 ordem que di 

e continua em vigor em 2010; em 2009 se procedeu apenas ao seu rea- No casc 

juste, calcado em índices previstos em lei também publicada, tudo com lei anterior, o 

respeito aos princípios da legalidade e da anterioridade, determinado 

Veja-se que a diferença, no caso, é apenas de percentual. Como çãO dos anexc 

explicado no item 3.4, supra, tivesse ele sido o mesmo da inflação, o rea- inteligência si 

juste poderia ser veiculado por decreto e não se cogitaria de republicação devendo tom 

de qualquer anexo da lei anterior. Do mesmo modo, não existe razão dade do intér: 

para que o uso de um índice superior, desde que veiculado em lei, deva 

ensejar a republicação da planta. 
4 Isonomia 1  
4.1 A questã 

Para demonstrar de forma definitiva a inconsistência do argumento 

desenvolvido pela OAB/CE, basta que se pense em outras alterações 
O segur 

pelo Municípi 
legislativas. A planta genérica de valores é parte da lei que integra, sendo 

considerada pelo intérprete na determinação do sentido das normas ali 
pendentemen 

 

veiculadas. Sendo assim, lei posterior pode validamente reajustar índice 
titucionaljdadi 

da planta, assim como poderia alterar qualquer artigo ou parágrafo da 
todos os imóve 

valor venal, in 
lei anterior, e nem por isso toda ela, a lei anterior, teria de ser novamente 

Quanto 
 publicada, de forma consolidada. 

parecida, aleg 
Imagine-se, por exemplo, que uma lei disciplina a cobrança do 

zoabilidade, p 
imposto de renda. Com  mais de 200 artigos, é publicada em 2003. 

lizante e unifo 
Alguns anos depois, uma lei posterior modifica três parágrafos de um 

artigo dessa lei. É evidente que, respeitada a legalidade (a alteração foi 
ou região. Pu 

 
destinada a eh 

aprovada por lei) e a anterioridade (essa lei foi publicada no exercício 

financeiro anterior ao dos fatos geradores), a cobrança com fundamento argumento, cc 

na legislaçãojá alterada será válida, não sendo necessário, para tanto, que anexos. Se foram a 
técnicos, não se tra 
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IPTU. Mero reajuste d 

É o caso de conferir, então, se procedem essas afirmações. 

4.2 Reajuste nos valores da "planta" e isonomia 

Exame dos anexos da Lei n° 8.703/2003 e do texto da Lei Com-

plementar municipal n° 73/2009 revela que não corresponde à verdade 

a afirmação de que se procedeu a um aumento "linear" no valor venal 

dos imóveis. Em verdade, foram corrigidos, em índices diferentes para 

cada faixa, valores relativos ao metro quadrado da terra nua e ao metro 

quadrado por tipo de edificação. Essas duas variáveis são combinadas 

com várias outras para a determinação do valor venal (v.g., fator de 

depreciação, padrão das construções etc.). Além disso, o reajuste incidiu 

sobre bases que já eram diferentes, sendo incorreto dizer-se que todos os 

imóveis da cidade, independentemente da região, tiveram seus valores 

reajustados linearmente pelos mesmos índices. 

Imóveis diferentes, portanto, receberam tratamento diferente, não 

sendo procedente a afirmação de que a isonomia teria sido malferida 

pela desconsideração de particularidades. 

Deve ser lembrado, ainda quanto a este ponto, que a própria 

admissão de uma planta genérica, que é feita precisamente porque 

impossível a avaliação individual de cada imóvel, seria anti-isonômica à 

luz do argumento sob análise. Tais plantas, contudo, têm seu uso autori-

zado pelo STF, o que se dá, essencialmente, por conta de seu caráter não 

definitivo, criador de presunção meramente relativa. Caso considere que 

o valor encontrado a partir dos critérios nela previstos não é adequado 

à sua situação concreta, pode requerer avaliação de seu imóvel que leve 

em conta todas as suas particularidades, afastando-se qualquer mágoa 

ao princípio da isonomia. 

Certamente, os contribuintes não recorrem a esse pedido de revisão, 

em sua imensa maioria, porque sabem que o valor de seus imóveis, no mercado, 

é muito superior àquele que consta do lançamento do IPTU, considerado 

para fins de cálculo do imposto. Insistem na alegada impropriedade na 

determinação da base, na verdade, tão somente porque não têm argu-

mento melhor para impugnar tributo que, por razões políticas - cujo 

deslinde não cabe ao Judiciário e nem pode ser discutido em ADI - não 

querem pagar. 
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IPTU. Mero reajuste d 

demonstrada contra os valores constantes da planta ora reajustada, pois, 

como já explicado anteriormente, tem-se nela critério não definitivo de 

determinação da base de cálculo do imposto, o qual poderá ser afastado 

mediante avaliação in concreto que demonstre a incorreção do valor 

estimado por meio da planta. 

Embora essa seja uma questão de fato, cujo deslinde é inteiramente 

inadequado no âmbito de uma ADI (item 2, supra), é relevante lembrar 

que a OAB/CE, na ADI que promoveu, reconhece que os valores constantes 

da planta estão, todos eles, bastante defasados. Segundo o Consulente, 

mesmo o reajuste de 30% ainda os deixou em patamares inferiores à 

realidade. Assim, a criação de uma comissão técnica para proceder a uma 

ampla revisão da planta certamente levaria a uma majoração das bases 

de cálculo nela previstas em percentuais bem superiores aos praticados 

pela Lei Complementar municipal n° 73/2009. Não seria, por certo, 

meio menos gravoso para o contribuinte. 

Além disso, se a criação da citada comissão era determinada em 

uma lei municipal, outra lei municipal, de igual hierarquia e editada em 

momento posterior, poderia dispensá-la, como fez a Lei Complementar 

municipal n° 73/2009. Trata-se do critério cronológico de solução de anti-

nomias entre regras, decorrente da teoria do direito, sendo impróprio 

dizer-se que a última é inválida porque teria "violado" a primeira. A questão 

se resolve, no caso, no plano da legislação municipal infraconstitucional, 

não tendo procedência nem pertinência sua arguição em sede de ADI. 

Por outro lado, recorde-se que reajuste que leve em conta apenas 

os índices de inflação não poderia, por igual, ser considerado "mais 

adequado" que aquele feito pelo Município. Primeiro porque nem todos 

os imóveis têm o valor necessariamente atrelado à inflação. Segundo 

porque, o que é mais relevante, tal reajuste poderia ser veiculado por 

norma infralegal, dotada de muito menor legitimidade e editada sem o 

controle dos representantes da sociedade no parlamento. 

Desse modo, embora existam diversas formas de modificar a legis-

lação de um tributo, não se pode dizer que a adotada pelo Consulente 

seja inadequada, desnecessária ou mais gravosa ao contribuinte. Reajuste 

da planta genérica em percentuais inferiores aos que em tese seriam 

possíveis, e veiculado por lei, é perfeitamente adequado, necessário e 

proporcional em sentido estrito, ou não excessivo, sobretudo quando 

eventual excesso verificado in concreto no valor decorrente da aplicação da 

R. Fórum de Dir. Tributário - RFDT, Belo Horizonte, ano 8, n. 44, p. 179-199, mar./abr. 2010 
	 R. F 
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IPTU. Mero reajuste d 

Além disso, o mais relevante é que a generalização, que pode levar a eventual 
desconsideração das peculiaridades de cada imóvel, é inerente à própria utilização 
de plantas de valores, cuja validade é pacífica no âmbito da jurisprudência do 
STF Tais plantas não conduzem a critérios definitivos de tributação, podendo, em 
caso de eventual distorção, ser feita avaliação individual do imóvel, cujo resultado 
prevalecerá sobre o da planta. 

4 Houve violação, ainda, aos princípios da publicidade e da 

legalidade? 

Não. O reajuste em questão foi aprovado por lei, e esta foi devidamente 
publicada. 

O fato de não terem sido novamente publicados os anexos por ela reajustados, 
além de irrelevante, não faz com que o reajuste passe a ter fundamento em ato 
diverso da lei. Tampouco se pode afirmar que o reajuste fora feito por critérios aos 
quais não se deu a devida publicidade. Exigir a republicação dos anexos é presu-
mir que os aplicadores da lei tributária não têm a capacidade de fazer a operação 
matemática primária de aplicar sobre os valores da planta previamente publicada 
os percentuais indicados na lei que os reajustou. 

5 Em face do reajuste, é correto dizer-se que o IPTU está incidindo 

sobre valor diverso daquele representado pela propriedade imobiliária 

urbana, contrariando assim o art. 202, 1, da Constituição Estadual? 

Não. As plantas de valores, como já explicado, não conduzem a um valor 
definitivo, para fins de cálculo do tributo. Em face de eventual discrepância entre 
o valor oriundo da aplicação da planta e o valor venal do imóvel, é este que deve 
prevalecer Para tanto, basta que o contribuinte requeira avaliação individual. A 
planta destina-se apenas a que essa avaliação não tenha de ser feita previamente 
em relação a todos os imóveis, o que seria inviável, mas apenas nos casos em que o 
seu resultado não for considerado satisfatório pelo sujeito passivo. 

Se os contribuintes em geral não recorrem a esse pedido de revisão, certamente 
é porque sabem que o valor de seus imóveis, no mercado, é superior àquele que consta 
do lançamento do IPTU. A insistência de certas entidades e grupos na suposta 
impropriedade da determinação genérica da base de cálculo, na verdade, decorre 
unicamente da falta de melhor argumento para impugnar tributo que, por razões 
políticas - cujo deslinde não cabe ao Judiciário e nem pode ser discutido em ADI 
- alguns proprietários de imóveis não querem pagar 

6 Os pedidos formulados nas ações diretas de inconstitucionalidade 

movidas pela OAB/CE e pelo SECOVI/CE são procedentes? 

Não. Como se demonstrou, tais pedidos são improcedentes. 

R. Fórum de Dir. Tributário- RFDT, Belo Horizonte, ano 8, n. 44, p. 179-199, mar./abr. 2010 
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