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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR DA 6ª RELATORIA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, por meio de seu Procurador-Geral 

signatário, no exercício de suas funções institucionais e regulamentares elencadas no artigo 145 da 

Lei Estadual nº 1.284/2001, vem, com fundamentos no artigo 142-A, e seguintes, do Regimento 

Interno do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, apresentar 

 

REPRESENTAÇÃO 

com pedido de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, 

 

em face do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU dos imóveis localizados no 

município de Palmas/TO, do exercício de 2018, efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças, 

por meio de seu Secretário, o senhor Christian Zini Amorim, conforme os fatos e fundamentos 

doravante expostos. 

                                           
1 Conforme Resolução Plenária nº 479/2016, publicada no Boletim Oficial nº 1759/2016. 
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I – DA SÍNTESE FÁTICA E DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1. O município de Palmas, por meio da Lei nº 2.294, de 1º/03/2017, publicada no Diário Oficial 

do Município (DOMP) nº 1702, desta mesma data, instituiu a nova Planta de Valores Genéricos de 

Palmas e diminuiu os percentuais dos redutores (art. 4º), além de revogar por inteiro a Lei nº 2.018, 

de 31/12/2013 (art. 6º). 

2. Neste diploma legal, ainda se percebe a Tabela de Valores de Terreno (Anexo I), a gradação 

dos valores de metro quadrado (m²) de edificação (Anexo II), onde consta que seguiriam padrões 

construtivos adotados no mercado imobiliário, porém, sem discriminação sobre como seria essa 

mensuração, tabela com valores de box e garagens com inscrição própria (Anexo III) e indicação de 

Cálculo do Valor Venal dos Imóveis Urbanos (Anexo IV), que constitui a base de cálculo do Imposto 

Predial Territorial Urbano (IPTU) em Palmas/TO. 

3. Nota-se que, com base nas orientações contidas no Anexo IV, a base de cálculo do IPTU é 

composta por equações que compõem dados oriundos dos Anexos I, II e III da Lei nº 2.294/2017, 

além da aplicação do respectivo redutor inserido no art. 4º da Lei 2.294/2017, que passou pela 

seguinte alteração: 

Índices redutores Lei 2.018/2013 Lei 2.294/2017 Diferença 

Zona 1 55% 75% 36% 

Zona 2 50% 65% 30% 

Zona 3 45% 55% 22% 

Zona 4 40% 45% 12,5% 

Zona 5 35% 35% 0 

4. Vê-se que no Anexo I há aumento do valor do metro quadrado em diversas quadras de Palmas, 

enquanto outras se mantiveram estáveis e algumas poucas sofreram algum decréscimo. No que tange 

ao Anexo II não é possível identificar como há a classificação do imóvel do contribuinte em um dos 

patamares de construção para o cálculo do m², o que exige do consumidor um exercício de 

adivinhação, de tentativa e erro, para verificar qual o padrão construtivo em que está classificado para 

calcular seu IPTU.  
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5. Observa-se que metade das possibilidades de enquadramento no “patamar de edificação” 

encontra-se sob a inscrição “luxo”, modulado por algum matiz. Ocorre que não existe qualquer 

menção sobre quais os critérios usados para a designação de um imóvel como “Luxo Superior” 

ou “Normal Superior”, por exemplo, sendo que esta variação importa em expressiva diferença no que 

concerne aos “Valores de m² de edificação”. 

6. Deste modo, o contribuinte desconhece em qual padrão de construção sua edificação está 

alocada, pois sequer no “Resumo de lançamento do IPTU 2018” essa informação é fornecida. 

7. O Código Tributário do Município de Palmas, Lei Complementar nº 285, de 31/10/2013, foi 

alterado por 7 (sete) vezes no ano de 2017. Dentre estas alterações, destacamos a Lei Complementar 

nº 370, de 02/05/20172, que aumentou os valores da Contribuição para o Custeio de Iluminação 

Pública (COSIP) e a Lei Complementar nº 387, de 19/07/20173, a qual elevou os índices referentes 

à da Taxa de Coleta do Lixo (TCL), vejamos graficamente uma comparação que atesta o aumento 

expressivo e efetivo nos dois tributos: 

Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP) 

 

EDIFICADOS 

Faixa Consumo 

kWh 

2017 2018 
% 

2017 2018 
% 

Residencial Não Residencial 

Até 50 Isento Isento 0 Isento Isento 0 

51 a 100 1,35 1,92 +  42,2  2,71 3,85 + 42,1 

101 a 150 2,65 3,76 +  42,2 3,56 5,06 + 42,1 

151 a 200 4,04 5,74 +  41,9 4,43 6,29 + 42,0 

201 a 300 4,74 6,73 +  42,1 5,43 7,71 + 42,0 

301 a 400 5,79 8,22 +  42,0 6,3 8,95 + 42,1 

401 a 500 7,23 10,27 +  42,0 8,03 11,4 + 42,0 

501 a 1000 8,94 12,69 +  42,0 9,92 14,09 + 42,0 

1001 a 1500 10,38 14,74 +  41,9 12,96 18,4 + 42,0 

1501 a 2000 13,55 19,24 +  42,0 18,2 25,84 + 42,0 

       

NÃO EDIFICADOS 

Tipo de Imóvel 2017 2018 % 

Residencial 2,4 3,41 + 42,1 

Não Residencial 4 5,68 + 42,0 

* Valores expressos em UFIP 

Taxa de Coleta de Lixo (TCL) 
 2017 2018 

% 
EDIFICADOS*   

Residenciais 7% 12,25% + 75 

Não residenciais 6% 10% + 67 

Não residenciais (resíduos hospitalares) 10% 17,5% + 75 

    
NÃO EDIFICADOS 100% 175% + 75 

                                           
2 DOMP 1743 
3 DOMP 1799 
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8. Percebe-se que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), índice oficial do 

Governo Federal para o cálculo da inflação, no período de 2013 a 2018 apresentou acumulado de 

31,65%. Contudo, não obstante esse fato, a TCL e a COSIP são imputadas ao contribuinte palmense 

com uma elevação de até 75%, o que suplanta em demasiado o pulso inflacionário do período. 

 

9. Outro fato digno de nota é que, com a edição da Lei Complementar nº 380, de 07/07/2017, 

houve a diminuição do desconto do IPTU, uma vez que o inciso I do § 1º do art. 17 da Lei 

Complementar 285/2013 foi alterado, diminuindo o desconto relativo à pontualidade no pagamento 

do tributo, nos seguintes termos: 

Art. 17. O pagamento do imposto deverá ser feito na forma e prazos definidos em 

calendário fiscal a ser expedido pelo Chefe do Poder Executivo. 

§ 1º. Os contribuintes farão jus aos seguintes descontos, cumulativos: 

I – 20% (vinte por cento) do valor do imposto, quando houver o pagamento de uma só vez, 

até a data do vencimento; 

I - 10% (dez por cento) do valor do imposto, quando houver o pagamento de uma só vez, 

até a data do vencimento; (Alterado pela Lei Complementar nº 380, de 7 de julho de 2017) 

II – 10% (dez por cento) do valor do imposto, quando o contribuinte do imóvel estiver com 

todos os débitos quitados até a data do respectivo fato gerador. 

[sem grifos no original] 

10. Desta feita, a diminuição no desconto do IPTU traduz-se ao contribuinte como verdadeiro 

aumento, pois que impacta necessariamente em seu mapa de custos correntes, percebido com o mero 

cálculo aritmético, influenciando negativamente no orçamento familiar. Afinal, ainda que não seja 

proprietário de imóvel, os contratos de locação de imóvel geralmente transferem ao locatário a 

obrigação de pagar o IPTU, que, no mínimo, lhe será cobrado com o acréscimo de 10%. 

11. Neste sentido até já se manifestou o Supremo Tribunal Federal ao entender que a revogação 

de benefícios (como descontos) são consideradas aumento de tributo, devendo se submeter aos 

princípios da anterioridade nonagesimal e geral: 

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS 

Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – 

REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – 

DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do 

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de 

benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e 

nonagesimal, constante das alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150, da Carta. 

Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de 

minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 

557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter 

janeiro 2014 janeiro 2015 janeiro 2016 janeiro 2017 janeiro 2018

5,59 7,14 10,71 5,35 2,86

Tabela 1737 - IPCA - Série histórica com número-índice, variação mensal e variações acumuladas em 3 meses, em 6 meses, no ano e em 12 meses (a partir de dezembro/1979)

Variável - IPCA - Variação acumulada em 12 meses (%)

Brasil

Mês

Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
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manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 

do Código de Processo Civil. 
(RE 564225 AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 

02/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-

2014) 

12. Na contramão dos aumentos, constata-se com estranheza a edição da Lei Complementar nº 

369, de 30/04/2017, cuja ementa indica que o diploma normativo “Interrompe o prazo para 

aplicação da alíquota progressiva do IPTU para edificação compulsória […]” para os imóveis 

que sejam única propriedade urbana não edificada do contribuinte. 

13. A alíquota progressiva do IPTU serve para que o município force o proprietário a utilizar o 

imóvel subutilizado ou não edificado, a fim de que se alcance a função social da propriedade, 

explicitamente tratada no art. 186 da Constituição Federal. 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 

segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

14. Assim sendo, trata-se de política urbana que promove a função social da propriedade, como 

mencionado, além de servir para evitar a restrição de imóveis disponíveis na área urbana, e deste 

modo, especular sobre o imóvel de que se é proprietário.  

15. A alíquota progressiva no tempo do IPTU é já uma sanção ao proprietário que descumpriu o 

comando para a edificação ou utilização compulsória de seu imóvel, podendo chegar até mesmo à 

desapropriação, caso resista em fazer uso do imóvel urbano, como se vê na Lei Complementar nº 

155/2007. 

Art. 75. São passíveis de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, nos 

termos do art. 182 da Constituição Federal e dos arts. 5º e 6º do Estatuto da Cidade, o solo 

urbano não-edificado, subutilizado ou não-utilizado, localizado nas Áreas, de Ocupação 

Prioritária e de Ocupação Preferencial da Área Urbana da sede do municipio, desde que 

possuam infra-estrutura básica, ou seja, rede de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, rede de energia elétrica e pavimentação. 

§1º Para efeito desta Lei, considera-se imóvel subutilizado e/ou não utilizado: 

I - aquele cuja área construída seja inferior a 10% da área permitida para edificação no lote; 

II - aquele cujo investimento na edificação for incompatível com o valor do lote, ou seja, 

cujo investimento seja inferior ao preço do lote; 

III - edificações que tenham permanecido sem uso por período igual ou superior a 05 

(cinco) anos; 

IV - lotes ou glebas vazias em áreas dotadas de infra-estrutura básica tais como: água e 

esgotamento sanitário, energia e acesso por vias pavimentadas e transporte coletivo 

acessível a menos de 800 metros. 

[…] 

Art. 77. Em caso de descumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos nos dois 

artigos anteriores, o município aplicará alíquotas progressivas do Imposto sobre a 
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Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, majoradas anualmente, pelo prazo de 

5 (cinco) anos consecutivos até que o proprietário cumpra com a obrigação de parcelar, 

edificar ou utilizar, conforme o caso. [sem grifos no original] 

16. Porém, como já mencionado, na contramão dos aumentos, o município de Palmas prefere 

elastecer o prazo para aplicação do IPTU progressivo aos imóveis que não cumprem sua função 

social, para, aumentando-o para o contribuinte comum, assim como ocorreu com a TCL e a COSIP. 

17. Vale mencionar que na 1ª reunião da comissão para a revisão da Planta de Valores Genéricos 

e da Tabela de Preços de Construção do município de Palmas4 foi destacada a fala do Prefeito de 

Palmas, com os seguintes dizeres, litteris: 

“O Sr. Prefeito falou sobre a crise financeira que o país está passando e sobre a baixa no 

mercado imobiliário, dessa forma, que não acha justo que o contribuinte que possui 

apenas um imóvel vago seja notificado sobre o IPTU progressivo, sendo necessário que 

a Gestão reexamine a legislação nesse sentido” 

 

18. A Comissão recebeu um alerta explícito do Prefeito de Palmas sobre a baixa no mercado 

imobiliário da Capital tocantinense, o qual, apesar de não ter admitido mais que o óbvio, deixou 

expresso conhecer a crise financeira pela qual passamos todos, que encontra reflexo direto no 

“esfriamento” e baixa de preços no mercado imobiliário. 

19. Porém, não há como admitir que os proprietários com mais de um imóvel sejam 

hermeticamente protegidos de uma tributação majorada – IPTU Progressivo – enquanto todos são 

penalizados com uma enxurrada de aumentos no IPTU, na TCL e na COSIP, como vem demonstrado 

nessa peça. 

20. Portanto, o argumento admite a crise, mas exonera parcela especifica da população que possui 

2 ou mais imóveis, em detrimento de todos os demais. Fato que transparece completa ausência de 

justiça fiscal, em uma verdadeira progressividade às avessas. 

21. Nesta senda, acabam todos os contribuintes por pagar mais tributo, enquanto os eventuais 

especuladores permanecem do modo que lhes apraz, pois que todos arcam com a inércia do município 

que acaba por permitir que o proprietário de imóvel vazio ou mal utilizado diminua a disponibilidade 

de imóveis na área urbana, em provável atitude especulatória.  

                                           
4 Ata nº 001/2016, de 21/09/2016. 
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22. Daí, não se pode concluir qual o benefício para a população palmense em se conferir mais 

prazo para edificação compulsória para pessoas que possuem ao menos 2 imóveis na Capital, sendo 

um deles não utilizado ou edificado, enquanto a população sofre forte tributação especialmente no 

IPTU, na COSIP e na TCL, como se insiste. Fica a incógnita. 

23. A Lei Complementar nº 386, de 19/07/2017, trata do Plano de Incentivos à Política 

Habitacional do município de Palmas (Habita Palmas), a qual confere uma série de isenções para a 

construção de unidades habitacionais, enquanto o Decreto nº 1384, de 17/05/2017, determina as 

condições para implementação dos benefícios fiscais.   

Art. 2º A concessão de benefícios fiscais para a construção de unidades habitacionais 

poderá ocorrer para projetos aprovados no primeiro exercício da vigência desta Lei 

Complementar, bem como às obras iniciadas até o seu segundo exercício de vigência, 

correspondendo a: 

I - isenção do pagamento referente ao Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis 

(ITBI), incidente sobre as transações de bens imóveis, até o momento da transferência do 

bem para o beneficiário final, limitado ao segundo exercício de vigência desta Lei 

Complementar; 

II - isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo 

[TCL] no ano subsequente ao alvará de construção; 

III - isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); 

IV - dispensa do pagamento de quaisquer taxas de expedientes e taxas de fiscalização 

do poder de polícia incidentes sobre os empreendimentos; 

V - dispensa do valor apurado para outorga onerosa do direito de construir, sem 

exceder os limites previstos na legislação específica. [sem grifos no original] 

24. Interessante a visão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sobre essa legislação, como 

se confere no corpo da exordial da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta perante o 

Tribunal de Justiça Tocantinense:  

Ora, como se verifica dos atos normativos acima, a Prefeitura concedeu o benefício para 

os grandes empresários da construção civil e reconhece que a Lei de Responsabilidade 

Fiscal exige a compensação orçamentária e, portanto, já previa o incremento de receita 

neste ano, e, quando o IPTU da população aumentasse expressivamente, poderia 

efetivamente dispensá-los do pagamento deste e outros tributos.  

Portanto, verifica-se no marketing municipal uma falsa “Síndrome de Robin Hood”, 

sustentando nas mídias sociais que o aumento de imposto atinge tão somente 

especuladores, beneficiando a camada social mais baixa. No entanto, o que se comprova 

conforme a transcrição acima, é que temos um Robin Hood às avessas, que dá isenção de 

impostos e taxas para os mais abastados e condena o restante da população palmense a 

pagar a conta.  

Neste contexto de aumentos abusivos, descontos indevidos, economia em crise 

exponencial, temos nova e abusiva majoração do IPTU, não devendo esta prevalecer como 

restará comprovado. [sem grifos no original] 

25. Em parte, essa perspectiva da OAB acaba por se confirmar, pois o próprio Prefeito na 

Mensagem nº 57/2016, de 15/12/2016, inserida no Projeto de Lei nº 19/2016 (que redundou na Lei 

nº 2.294, de 1º/03/2017, aduz que a recomposição da renúncia de receita de até R$ 10.772.000,00 
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(dez milhões, setecentos e setenta e dois mil reais) será recomposta por meio da Planta Genérica de 

Valores: 

 

26. Grande esforço se faz para avaliar como o Habita Palmas seja efetivamente positivo para a 

população em geral, já que implica na renúncia de até R$ 10.772.000,00. Contudo, infelizmente, 

chega-se à nefasta conclusão de que esta medida atenderia somente parcela específica de 

empresários do ramo da construção civil e outros correlacionados, sem um efetivo benefício para o 

cidadão.  

27. Afinal, logicamente, este benefício não será repassado como diminuição de preços para os 

eventuais adquirentes dos imóveis construídos, pelo contrário, serão tributados pela propriedade de 

forma ainda mais atroz, já que o aumento do IPTU e da TCL são suficientemente sensíveis.  

28. Sobre a tão questionada Planta de Valores Genéricos, debruçamo-nos com ainda maior 

atenção. 

29. Os “estudos” para sua modificação foram efetuados por uma comissão constituída por 

representantes de várias entidades, sendo capitaneado pelo CRECI, como se infere do Decreto nº 

1.284, de 19/09/2016 (alterado pelo Decreto nº 1.294, de 14/10/2016), publicado no DOMP 1590, 

desta mesma data.  

30. No Projeto de Lei nº 19/2016 (Processo nº 104/2016, da Câmara Municipal de Palmas) 

observa-se a Mensagem nº 57/2016, de 15/12/2016, da Secretaria Municipal de Governo e Relações 

Político-Sociais, firmada pelo Prefeito Carlos Amastha, com os seguintes dizeres: 

“Durante quase 3 meses de árduos trabalhos, com 29 reuniões, a Comissão de Revisão 

verificou a situação dos imóveis e definiu os respectivos valores venais, adotando como 

principal parâmetro a atual conjuntura da situação econômica e imobiliária da cidade e 

utilizando, como parâmetro para fixação do valor venal, a redução de 15% para os 

imóveis residenciais e de 20 % para os imóveis comerciais, conforme registrado nas atas 

de trabalho.” [sem grifos no original] 

31. Entretanto, não foram sequer 3 meses de trabalho. O Decreto 1.284, de 19/09/2016, foi 

publicado no DOMP nº 1590, de 19/09/2016, com o indicativo de prazo final dos trabalhos para 

30/11/2016, como consta em seu art. 3º.  

32. Desta feita, a comissão para a revisão da Planta Genérica de Valores teve 72 (setenta e 

dois) dias para concluir seus trabalhos. Prazo este, humana e tecnicamente impossível de ser 

cumprido com o atendimento da boa técnica, a fim de se conferir fidedignidade aos valores dos 

imóveis na realidade atual da Capital tocantinense. 
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33. Este prazo extremamente exíguo foi questionado também pela própria comissão, como se 

pode ver na Ata nº 003/2016, de 28/09/2016, ocasião em que o senhor Flávio Roldão C. Lélis, 

representando o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFTO), fez a ressalva de que 

“[…] para se fazer um trabalho bem feito e sem questionamentos, posteriores, o trabalho 

deve ser pautado nos métodos e procedimentos da NBR 14653 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e explicou que a norma tem vários critérios 

técnicos a serem observados e que demandaria mais tempo para se realizar.” 

34. Como se vê ainda na Ata nº 003/2016, de 28/09/2016, o critério escolhido para avaliar os 

terrenos e edificações foi o “conhecimento de valor de mercado dos profissionais presentes para 

a revisão dos valores que a Prefeitura está usando como valor venal, que hoje estão bem acima do 

preço que é praticado no mercado”. 

O Sr Presidente Roberto, colocou que entende que, para ser feito um trabalho completo, 

realmente deveria utilizar as normas da ABNT, porém, pelo curto tempo de trabalho 

definido no Decreto, sua sugestão é que utilize o conhecimento de valor de mercado dos 

profissionais presentes para a revisão dos valores que a Prefeitura está usando como 

valor venal, que hoje estão bem acima do preço que é praticado no mercado e que sobre 

o valor de mercado seja aplicado a redução de 15% e 20% para imóveis residenciais e 

comerciais/industriais, respectivamente, os quais foram definidos da reunião anterior e 

divide-se pelo tamanho do terreno, achando-se assim o novo valor venal de metro 

quadrado do imóvel. [sem grifos no original] 
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35. O questionamento sobre a utilização de critérios efetivamente técnicos foi ignorado pela 

maioria da comissão sob o argumento de que o tempo seria extremamente curto e que se essa 

sugestão fosse acatada a própria comissão poderia ser desfeita, “pois os membros não teriam 

condições de concluir os trabalhos em tempo hábil”, como consta registrado sobre a fala do senhor 

João Batista, representante da Universidade Federal do Tocantins (UFT). 

36.  O art. 3º, Lei 2.294/2017 exige que o cidadão apresente questionamento do seu IPTU, em 

caso de discordância, com base na ABNT, ao passo que ignora por completo essa norma para a 

modificação dos valores venais dos imóveis, pautando-se somente no “conhecimento de valor de 

mercado dos profissionais”.  

Art. 3º Prevalecerá o valor venal do imóvel comprovadamente inferior ao estabelecido 

nesta Lei, observado o devido processo de reclamação de lançamento, pautado em Laudo 

de Avaliação ou Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, que contemplem os 

conceitos, métodos e procedimentos da NBR 14653 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, que trata da avaliação de bens. 

§ 1º O Laudo de Avaliação previsto no caput deste artigo deverá observar também, as 

disposições da Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, ou outra norma que venha a substituí-

la. 

§ 2º O Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica previsto no caput deste artigo deverá 

observar também as disposições da Resolução nº 1.066, de 22 de novembro de 2007, do 

Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI, ou outra norma que venha a 

substituí-la. 

37. Ou melhor, o município exige que o cidadão atenda aos requisitos técnicos de três 

entidades: ABNT, CONFEA e COFECI, como se observa acima, todavia, para a designação da 

Planta de Valores Genéricos pauta-se no “conhecimento de valor de mercado dos profissionais 

presentes”. 

38. Desta forma, atribui-se ao contribuinte um ônus que não é seu, qual seja o de provar que 

seu imóvel não é o que o município ACHA que é, afinal, com todo o respeito, mas este pretenso 

“critério” simplesmente não é critério algum.  

39. Desta feita, os valores da Planta de Valores Genéricas de Palmas foram alterados sem o 

menor critério técnico, pautado somente no empirismo, no “achismo”, e em um autodenominado 

“conhecimento de mercado” de poucos profissionais que se aventuraram a deliberar sobre um 

assunto que não possuíam o imprescindível prazo para uma análise fidedigna ou, quiçá, o próprio 

conhecimento técnico em si. 

40. Nesta senda, nota-se a exigência contida no inciso I do art. 11 da Lei Complementar nº 

285/2013, o Código Tributário Municipal (CTM), e que foi ignorada ao extremo, totalmente 

rechaçada, somente com a aparência de atendimento.  

Art. 11. O valor venal do imóvel será apurado através da Planta de Valores Genéricos, a 

ser aprovada anualmente pela Câmara Municipal até o final de cada exercício, contendo: 

I – os critérios para avaliação dos terrenos e edificações; 

II – os valores unitários do metro quadrado de terreno, de acordo com a localização; 

III – os valores unitários do metro quadrado de edificação, segundo o tipo e o padrão desta; 



 

 

 

 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  

DO ESTADO DO TOCANTINS 
 

  
 

Página 11 de 24 

  

IV – os fatores de correção e respectivos critérios de aplicação.  
[sem grifos no original] 

41. Estes apontamentos contidos no Código Tributário do Município de Palmas foram ignorados 

flagrantemente, totalmente rechaçados, com uma mera aparência de atendimento, pois que não há 

qualquer critério técnico hábil para a avaliação dos terrenos e edificações de Palmas/TO. Fato 

este que se traduz em conduta flagrantemente ilegal, que contamina todos os demais atos dela 

decorrentes, inclusive o lançamento do IPTU, posto que se pauta na Planta Genérica de Valores. 

42. A ilegalidade foi atestada pela própria comissão da Planta de Valores Genéricos na Ata 

nº 029, de 08/12/2016, o que afasta qualquer dúvida sobre a completa ausência de técnica para 

atribuição da Planta de Valores Genéricos de Palmas, que pode, com muita facilidade, afrontar 

uma série de princípios constitucionais, tais como a impessoalidade e a moralidade, citando-se apenas 

alguns, vejamos: 

 

43. Mais uma vez atesta-se que, até mesmo por uma análise superficial, é sem nenhuma 

dificuldade que se constata que a composição da Planta de Valores de Palmas foi constituída com 

a completa ausência de critérios técnicos, vejamos mais um exemplo que confirma esse raciocínio, 

presente na Ata nº 016/2016, de 04/11/2016: 
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44. Neste momento específico, ventilou-se sobre os padrões construtivos, que estão contidos no 

Anexo II, Tabela A, da Lei 2.294/2017, com o título, “Valores de m² de edificação – em R$”.  

45. Frise-se, porém, já desde esse momento não há qualquer menção aos critérios que se levariam 

em conta para “aumentar as classificações da tabela”, como o Presidente Roberto Antônio Marcelo 

mencionou, e nada que indicasse o motivo pelo qual o Presidente da Comissão tenha concluído que 

“teria que aumentar para 7 tipos de classificação”.  

46. Ajustou-se apenas que o trabalho sobre os padrões construtivos seria realizado ao final das 

revisões dos valores de terrenos. Isso ocorreu apenas na penúltima reunião, ocorrida em 05/12/2016, 

como se infere do teor da Ata nº 028/2016, onde consta o seguinte: 

O Presidente Roberto, colocou a necessidade de fazer uma reclassificação do padrão 

nos condomínios verticais, se prontificando a ajudar nessa reclassificação, colocou 

também a necessidade de acrescentar novos valores de padrões na tabela de edificação pois, 

os valores existentes não são suficientes para a classificação dos condomínios. Após 

algumas discussões, os membros Paulo Morgado e Robson Correa fizeram alguns 

cálculos chegando a novos valores, foi posto a apreciação de todos sendo aprovados os 

valores apresentados. Ficou então mantido os valores já existentes na tabela de edificação 

e foram criado os novos padrões de valores C1, B1 e A1. [sem grifos no original] 

47. E o mesmo se deu com relação às garagens, boxes e escaninhos: 

Após algumas discussões chegou-se ao consenso que box/garagem devem ser avaliados 

por preço fixo e não por m2 (metro quadrado) como está sendo hoje. Então foram 

definidos os seguintes valores para box/garagem: […] 

Sobre os escaninhos depois de algumas discussões ficou definido pelos presentes que 

terão um valor único de avaliação no· valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). [sem grifos 

no original] 

48. É uma verdadeira incógnita identificar por qual critério esses cálculos foram feitos, de 

lugar algum se pode extrair algum indício que sirva de indicativo para as conclusões da Comissão.  

49. Simplesmente atribuiu-se qualquer parâmetro predominantemente subjetivo e criaram os 

patamares para classificar “os valores de m² de edificação” e para se chegar à viabilidade [ou não] de 
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como a avaliação de boxes e garagens deve ser feito, e o mesmo se pode dizer com relação aos 

escaninhos. 

50. A lei nº 2.294/2017 acrescentou mais 3 padrões na “Tabela A – Valores de M² de Edificação 

– em R$”, apenas com a inscrição de que esta classificação seria “Conforme padrões construtivos 

adotados no mercado imobiliário”. 

51. Mas, quais são esses padrões construtivos? Como se diferenciam? Por que são 4 tipos 

derivados do “luxo” e como se classificam os imóveis onde aparenta haver tão sutis diferenças? 

52. Foram criados mais padrões de edificação apenas para, na verdade, aumentar-se o preço de 

diversos imóveis que foram alçados às categorias “Superluxo”, “Luxo Superior” e “Normal 

Superior”, sem qualquer critério técnico que pudesse promover essa alteração. 

53. Ou melhor, não há qualquer critério técnico nem para classificar os imóveis nas demais 

classificações, ainda mais depois da revogação total da Lei 2.018/2013, a qual continha um ensaio 

inicial (mesmo que ainda não satisfatório) de como se poderia concluir pela classificação do imóvel 

para se atribuir o seu valor venal. 
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54. Reproduzimos abaixo a cópia da Ata nº 16/2016, de 04/11/2016, para que não restem dúvidas 

sobre os argumentos aqui aduzidos, uma rápida leitura já permite chegar-se à única conclusão que 

tanto se insiste nessa peça, qual seja, a completa ausência de critérios para a realização as alterações 

na Planta de Valores Genéricos e nos índices que compõem a base de cálculo do IPTU: 
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55. A análise das Atas da Comissão da Planta de Valores sugere ainda que as reuniões ocorriam 

somente para afiançar uma conclusão já trazida finalizada, somente para passar por ratificação, 

porque há pouco indício de deliberação ou questionamento efetivo sobre os valores postos nas Atas, 

como se pode observar no excerto acima da Ata 016, de 04/11/2016. 

56. Daí, ressaltamos nossa argumentação para que se constate a completa ausência de indicativo 

dos fatores de correção e seus respectivos critérios de aplicação, como exige o inciso IV do art. 

11 do CTM de Palmas.  

57. Além disso, mais uma vez, nota-se inexistir o cumprimento deste requisito para a 

composição da Planta de Valores de Palmas, pois que nas Atas das reuniões da Comissão esse 

ponto sequer é ventilado.  

58. O que mais se aproximaria desse “fator de correção” seria o percentual que foi apontado de 

15% e 20% para imóveis residenciais e comerciais respectivamente, todavia, sequer se imagina 

sobre de onde esse percentual foi retirado. 

59. Assim sendo, não há a observância do inciso IV do art. 11 do CTM, o que implica em grave 

ilegalidade, que por óbvio também contamina todos os atos provenientes da Planta de Valores de 

Palmas.  

60. Nota-se, portanto, que a própria edição da Lei nº 2.294, de 1º de março de 2017, está eivada 

de vício de ilegalidade, por deixar de atender os mandamentos previstos no art. 11 do Código 

Tributário do Município. 

61. Leandro Paulsen5 lembra que a base de cálculo do IPTU é o valor venal dos imóveis (art. 33 

do Código Tributário Nacional) o qual poderá ser aferido por meio da edição de uma Planta Genérica 

de Valores, confeccionada segundo normas e métodos específicos, de acordo com a realidade 

urbana e os reais elementos do mercado imobiliário, comando que pode se considerar repetido no 

Código Tributário do Município (CTM) em seu art. 10. 

62. O art. 11 do CTM prevê que o valor venal dos imóveis (base de cálculo do IPTU) será 

extraído a edição da Planta de Valores Genéricos, que será aprovada pela Câmara Municipal, 

atendidos os critérios para avaliação dos terrenos e edificações (inciso I) e os fatores de correção e 

respectivos critérios de aplicação (inciso II). 

63. Assim sendo, a Lei nº 2.294/2017 somente pôde existir devido ao mandamento legal plasmado 

no art. 11 do CTM, a qual, sob este aspecto, é superior, devendo ser atendida in totum, sob pena de 

grave vício de ilegalidade, e, desta feita, não é válida. 

64. Há uma evidente relação de subordinação da Lei nº 2.294/2017 para com o CTM (Lei 

Complementar nº 285/2013), o que inevitavelmente afasta sua validade do ordenamento jurídico 

municipal, e, consequentemente sua eficácia para o cálculo do IPTU palmense. 

                                           
5 PAULSEN, Leandro. Impostos federais, estaduais e municipais. 7. Ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2012 
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65. Ante a invalidade e a ineficácia da Planta Genérica de Valores, há que se concluir pela sua 

inaptidão para o cálculo do IPTU, não sendo instrumento hábil para a incidência da alíquota do 

tributo, pois que a base de cálculo que apresenta não está de acordo com os comandos estampados no 

CTM. Fato este que torna o lançamento do tributo municipal evidentemente ilegal. 

66. Como já repisado, a base de cálculo do IPTU de Palmas é calculada tendo-se por base todos 

os índices que constam na Lei nº 2.294, de 1º de março de 2017, a qual foi editada tendo por base as 

conclusões equivocadas e evidentemente amadoras da Comissão constituída para a alteração da 

Planta Genérica de Valores. E esta, como já repisado, pautou-se em nenhum critério técnico ou 

científico  

67. Resumindo temos a fotografia do cenário com o seguinte aspecto: 

 Ausência de critérios para avaliação dos terrenos e edificações, além de não identificação de 

fatores de correção e os respectivos critérios de aplicação (não atendimento dos incisos I e IV 

do art. 11 do Código Tributário Municipal); 

 Aumento direto da COSIP; 

 Aumento direto da TCL; 

 Aumento indireto do IPTU; 

 Planta de Valores Genérica (Lei nº 2.294/2017) inválida e ineficaz para o cálculo do IPTU, 

ante o não atendimento dos incisos I e IV do art. 11 do CTM; 

 Interrupção de prazo para aplicação de alíquota progressiva de IPTU para imóveis não 

utilizados ou edificados; 

 Concessão de isenção tributária de até R$ 10.772.000,00 para o programa “Habita Palmas”; 

 Empobrecimento da população palmense; 

 Violação aos princípios da capacidade contributiva, do não-confisco, da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como afronta ao direito à propriedade e constatação de 

enriquecimento ilícito da Administração Pública. 

68. Diante de tudo que se expôs, visualiza-se a flagrante e evidente ilegalidade no lançamento 

do IPTU de Palmas, pelo fato de sua base de cálculo estar composta por índices inválidos e 

ineficazes, pois que ofendem frontal e expressamente os comandos plasmados nos incisos I e IV do 

art. 11 do Código Tributário Nacional. 

 

DAS VIOLAÇÕES ESPECÍFICAS ÀS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE 

TRIBUTAR 

 



 

 

 

 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  

DO ESTADO DO TOCANTINS 
 

  
 

Página 17 de 24 

  

Da violação ao princípio da capacidade contributiva 

69. De outra banda, o descabido aumento do IPTU no Município de Palmas alcançou, entre o ano 

anterior e o novo exercício, patamares de 376% (trezentos e setenta e seis por cento) ou mesmo de 

59% (cinquenta e nove por cento), para alguns contribuintes, na conjugação de todos os reajustes 

realizados na Planta de Valores Genéricos e na diminuição dos percentuais dos redutores aplicáveis. 

70. Quando se trata do assunto tributação, no entanto, não existe ampla liberdade do ente 

municipal para realizar majoração da base de cálculo, seja direta ou indiretamente. Da Lei Maior 

podem-se extrair diversas limitações constitucionais ao poder de tributar, ora classificados como 

princípios ou imunidades. 

71. Dentre tais princípios, o artigo 145, 1§º, da Constituição Federal6, explicita a necessidade de 

que todas as espécies tributárias respeitem a capacidade contributiva de cada contribuinte. Igual 

redação possui o artigo 68, §1º, da Constituição Estadual7. Fábio Canazaro, citado por Leandro 

Paulsen, assim disserta sobre a definição da limitação8: 

A capacidade contributiva “apresenta-se como um critério de comparação, garantindo a igualdade 

horizontal e a igualdade vertical, em relação à graduação do ônus de alguns tributos”. Nessa linha, 

frisa que a “igualdade horizontal é promovida por meio da edição de lei que estabeleça tratamento 

equânime para contribuintes que possuam a mesma capacidade para suportar o encargo fiscal”, 

enquanto a “igualdade vertical é promovida por meio da edição de norma que estabeleça 

tratamento diverso para contribuintes com capacidades diversas” [grifo nosso] 

72.  Ora, em exame aos anexos da Lei nº 2.294, de 01 de março de 2017, percebe-se verdadeira 

violação ao princípio abordado. Ao estabelecer cinco zonas fiscais e englobar em cada uma, diversas 

áreas da cidade sem qualquer justificativa técnica de equiparação, a lei acaba por estabelecer 

tratamento idêntico para contribuintes com situações econômicas desiguais. 

73. Ainda mais, ao se realizar o complexo cálculo para atingir o valor venal e a operação 

matemática de aplicação dos redutores previstos, chega-se a uma exponencial majoração da base para 

o cálculo do IPTU na cidade de Palmas. Como já destacado, não há como aceitar como respeitado o 

princípio de capacidade contributiva quando os valores pagos a título de tributação atingem espantosa 

variação entre um exercício e outro, bem como totalmente destoantes de critérios econômicos 

relacionados aos seus sujeitos passivos. 

                                           
6 Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do 

contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 

respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do 

contribuinte. 

 
7 Art. 68. O Estado e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 

§ 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do 

contribuinte, facultado à administração tributária identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o 

patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

 
8 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 
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74. Além de se comportar como um autorizador bem medido da intensidade da “invasão” do 

Estado nas manifestações de riquezas dos contribuintes, o princípio da capacidade contributiva é 

também limite para esse apoderamento. O professor Sacha Calmon nos ensina9: 

Temos, por conseguinte, dois marcos limitadores obrigatórios, que constrangem o legislador a 

considerar as disparidades advindas dos fatos. 

O primeiro deles delimita o ponto a partir do qual se inicia o poder tributário e que deve estar 

sempre acima da renda mínima, indispensável à subsistência. Delimita, pois, onde se inicia a 

capacidade contributiva. 

O segundo circunscreve a esfera da capacidade contributiva do sujeito passivo. Extrema o texto 

máximo o ponto além do qual, por excesso, o tributo torna-se confiscatório. O direito de 

propriedade encontra-se no limite da área de capacidade contributiva. 

A norma tributária que exceder os marcos referidos é inconstitucional, exatamente por 

ignorar desigualdades. Desigualdades que não são colocadas artificialmente nas normas, 

mas são disparidades econômicas advindas dos fatos que devem ser pesados pelo legislador 

ordinário. 

Sendo assim, o lado positivo da igualdade (dever de distinguir desigualdade) impõe-se seja o 

tributo quantificado segundo a capacidade contributiva de cada um, que é diversificada, e o lado 

negativo do princípio (dever de não discriminar) constrange o legislador a tributar, de forma 

idêntica, cidadãos de idêntica capacidade contributiva. 

Os aspectos negativo e positivo do princípio da igualdade miscigenam-se continuamente, 

constrangendo o legislador ordinário a criar os mesmos deveres tributários para aqueles que 

manifestarem idêntica capacidade contributiva. Configuram, pois, os requisitos de generalidade 

e proporcionalidade da norma tributária.” 

75. No momento em que o direto constitucional à propriedade se torna ferido pelo extrapolamento 

da atuação do legislador ao elevar as bases de cálculo de um tributo, rompe-se o limite aceito pela 

capacidade de contribuição econômica e se procede em verdadeiro confisco, isto é, apropriação da 

propriedade alheia pela força, não física, mas estatal, pelo poderio econômico. Como expõe Sacha 

Calmon, se não se admite a expropriação sem justa indenização, também se faz inadmissível a 

apropriação através da tributação abusiva. 

 

Da violação ao princípio do não-confisco 

76. Por tal razão, não é outra senão a redação do artigo 150, inciso IV, da CRFB, é vedado utilizar 

tributo com efeito de confisco. Como é hipótese de conceito indeterminado, é necessário se socorrer 

da doutrina e da jurisprudência para definição de confisco. Sacha Calmon com autoridade disserta: 

O conceito clássico de confisco operado pelo Poder do Estado empata com a apropriação da 

alheia propriedade sem contraprestação, pela expropriação indireta ou pela tributação. O 

confisco pela tributação é indireto. Quando o montante do tributo é tal que consome 

a renda ou a propriedade, os proprietários perdem ou tendem a desfazer-se de seus bens. 

                                           
9 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005 
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77. O Supremo Tribunal Federal, em espécie de controle concentrado de constitucionalidade, 

definiu parâmetros para o aferimento da ocorrência de confisco no caso concreto. Veja-se o excerto: 

A GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO NÃO É OPONÍVEL À 

INSTITUIÇÃO/MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 

RELATIVAMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. - A contribuição de seguridade 

social, como qualquer outro tributo, é passível de majoração, desde que o aumento dessa exação 

tributária observe padrões de razoabilidade e seja estabelecido em bases moderadas. Não assiste 

ao contribuinte o direito de opor, ao Poder Público, pretensão que vise a obstar o aumento dos 

tributos - a cujo conceito se subsumem as contribuições de seguridade social (RTJ 143/684 - RTJ 

149/654) -, desde que respeitadas, pelo Estado, as diretrizes constitucionais que regem, formal e 

materialmente, o exercício da competência impositiva. Assiste, ao contribuinte, quando 

transgredidas as limitações constitucionais ao poder de tributar, o direito de contestar, 

judicialmente, a tributação que tenha sentido discriminatório ou que revele caráter 

confiscatório. A garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração devida aos servidores 

públicos em atividade não se reveste de caráter absoluto. Expõe-se, por isso mesmo, às 

derrogações instituídas pela própria Constituição da República, que prevê, relativamente ao 

subsídio e aos vencimentos "dos ocupantes de cargos e empregos públicos" (CF, art. 37, XV), a 

incidência de tributos, legitimando-se, desse modo, quanto aos servidores públicos ativos, a 

exigibilidade da contribuição de seguridade social, mesmo porque, em tema de tributação, há que 

se ter presente o que dispõe o art. 150, II, da Carta Política. Precedentes: RTJ 83/74 - RTJ 109/244 

- RTJ 147/921, 925 - ADI 2.010-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO.  

[...] 

A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende cabível, em sede 

de controle normativo abstrato, a possibilidade de a Corte examinar se determinado tributo 

ofende, ou não, o princípio constitucional da não-confiscatoriedade, consagrado no art. 150, 

IV, da Constituição. Precedente: ADI 2.010-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO. - A 

proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada mais representa senão a 

interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, 

no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio 

ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da 

carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade 

profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais (educação, saúde 

e habitação, por exemplo). A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função 

da totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de que dispõe o 

contribuinte - considerado o montante de sua riqueza (renda e capital) - para suportar e 

sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar, dentro de determinado 

período, à mesma pessoa política que os houver instituído (a União Federal, no caso), 

condicionando-se, ainda, a aferição do grau de insuportabilidade econômico-financeira, à 

observância, pelo legislador, de padrões de razoabilidade destinados a neutralizar excessos 

de ordem fiscal eventualmente praticados pelo Poder Público. Resulta configurado o caráter 

confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo - resultante das 

múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal - afetar, 

substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os rendimentos do contribuinte. 

- O Poder Público, especialmente em sede de tributação (as contribuições de seguridade 

social revestem-se de caráter tributário), não pode agir imoderadamente, pois a atividade 

estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade.  
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[...] 

(ADC 8 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/1999, DJ 

04-04-2003 PP-00038 EMENT VOL-02105-01 PP-00001) 

78. Pois bem. Na esteira do precedente do Pretório Excelso, é nítido o caráter confiscatório da 

tributação exercida pelo Município de Palmas, em especial quando se coloca o IPTU ao lado das 

recém aumentada taxa de coleta de lixo e contribuição social para iluminação pública – COSIP. 

79. Decidiu o STF ser necessário avaliar a carga tributária total para um mesmo ente federativo 

frente ao conceito de razoabilidade financeira. No Município de Palmas, com a nova planta de 

valores genéricos, o IPTU foi majorado para a maioria dos contribuintes, com variações de 59,8% e 

376%. Soma-se a esse aumento, ainda, a elevação do valor da taxa de coleta de lixo em 75% (setenta 

e cinco por cento) e da COSIP em 42% (quarenta e dois por cento), na média. Ou seja, tem-se 

uma majoração considerável nos três tributos de maior arrecadação na capital. 

80. Na mesma linha argumentativa, o STF em outro julgado sedimentou a possibilidade de exame 

da confiscatoriedade de determinado tributo. Confira-se o trecho destacado: 

É cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o Supremo Tribunal 

Federal examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio constitucional da não 

confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da CF. Hipótese que versa o exame de diploma 

legislativo (Lei 8.846/1994, art. 3º e seu parágrafo único) que instituiu multa fiscal de 300% 

(trezentos por cento). A proibição constitucional do confisco em matéria tributária – ainda que se 

trate de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações 

tributárias – nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão 

governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo 

ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela 

insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática 

de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais básicas. 

O poder público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da definição do 

quantum pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir imoderadamente, pois a 

atividade governamental acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da 

razoabilidade que se qualifica como verdadeiro parâmetro de aferição da 

constitucionalidade material dos atos estatais. [ADI 1.075 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 17-

6-1998, P, DJ de 24-11-2006.]  

81. Frente a esse cenário de aumentos sucessivos, há de se concluir pela insuportabilidade 

econômico-financeira pelos contribuintes municipais. Em um ano na qual a inflação oficial foi de 

2,95%10, o Poder Público praticou excessos de ordem fiscal, como classifica o STF, pois abandonou 

a justiça fiscal determinada pela Carta da República e adentrou ao patrimônio dos contribuintes sem 

qualquer razoabilidade financeira, apenas com o aparente fim arrecadatório. 

82. Dessa forma, pela leitura da doutrina e pela definição da jurisprudência, é possível caracterizar 

como confiscatório o aumento da base de cálculo do IPTU e dos demais tributos (COSIP e taxa de 

coleta de lixo). Por consequência lógica, se a atuação do poder público desrespeita a Constituição 

                                           
10 https://g1.globo.com/economia/noticia/inflacao-oficial-fecha-2017-em-295.ghtml 
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Federal e se materializa em verdadeiro ato de confisco da propriedade e dos bens dos contribuintes, 

não há outra medida senão a de considerá-lo como inválido e necessária a cessação dos seus efeitos. 

Da violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 

83. É preciso insistir, de igual modo, na clara violação aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. A primeira, de origem no direito norte-americano, com fundamento no devido 

processo substantivo, se materializa como um conceito de equidade ou equivalência, limitadora de 

abusos nas atuações, em especial do Poder Público, com vistas a assegurar uma manifestação em 

conformidade com a normalidade esperada e os fatores externos envolvidos. 

84. Atinente a proporcionalidade, segundo as lições da doutrina com lastro nas lições alemãs, um 

ato estatal deve ser considerado pela sua adequação, necessidade e a proporcionalidade em sentido 

estrito. Como explica Daniel Sarmento11, há um raciocínio baseado na relação custo-benefício da 

norma avaliada. 

85. Com relação ao aumento da Planta Genérica de Valores do IPTU, a ausência de razoabilidade 

é claramente notada quando na confecção da lei. Não há justificativa técnica para redução dos 

redutores, ao passo em que a comissão constituída sugere a manutenção, a elevação dos preços da 

metragem dos imóveis ocorreu sem comprovação de razões técnicas e a classificações dos imóveis 

em diversas faixas foi feita sem a existência de quaisquer requisitos, ou seja, de forma totalmente 

arbitrária e ilegal. Dessa feita, não há qualquer equivalência da atuação do Poder Público com a 

normalidade esperada, pois a atuação deveria ter sido de acordo com o valor de mercado, baseado em 

justificativas técnica, legais, de enquadramento dos imóveis. 

86. Noutro ponto, a desproporcionalidade da atuação estatal é patente. Em um exercício 

financeiro onde a inflação, pelo IPCA, foi de 2,95%, não há adequação do aumento, pois extrapola 

qualquer índice legalmente utilizado, inexiste necessidade, a não ser a arrecadação praticamente 

predatória e está ausente qualquer proporcionalidade estrita, vez que está a se atacar frontalmente 

o direito à propriedade ao custo de aumento do ingresso de receitas nos cofres municipais. Isto é, 

sacrifica-se um direito fundamental concretamente avaliado como mais importante em sua 

preservação, pela simples garantia de mais recursos financeiros.  

87. Tanto assim o é, que na Mensagem nº 57/2016, o Prefeito de Palmas justifica o aumento do 

IPTU na diminuição da arrecadação oriunda do programa HabitaPalmas, o qual acabou a acarretar 

em diversas renúncias fiscais pela isenção de diversos tributos municipais para construção de 

unidades habitacionais. Ante esse fato, não é proporcional o gestor municipal majorar tributos 

como o IPTU, COSIP e taxas de lixo para compensar o déficit fiscal causado por sua própria 

discricionariedade, aqui, passível de consideração como totalmente irrazoável diante da situação de 

crise econômica vivenciada pelo país. 

88. Indubitável é, pelo aumento superior aos índices inflacionários, concluir pela majoração de 

tais tributos (IPTU, COSIP e taxa de coleta de lixo) apenas para compensar as renúncias fiscais 

                                           
11 SARMENTO, Daniel, A ponderação de interesses na Constituição federal, p. 89. 
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operadas pela gestão municipal e a correção ilegal em torno de 25% (vinte e cinco por cento) 

suspensa por este Tribunal de Contas após atuação deste Parquet Especializado12. 

 

Da afronta ao direito à propriedade e do enriquecimento ilícito da Administração Pública 

89. Ao passo em que eleva desarrazoadamente a carga tributária municipal, o ente local acaba por 

tolher um dos direitos fundamentais especialmente protegido pela Carta Magna, o direito à 

propriedade13. Embora possa não ocorrer o confisco – a expropriação forçada – diretamente pelo 

Poder Público, por via transversa o residente no Município é obrigado a se desfazer do imóvel por 

não possuir arcar com os tributos inerentes a tal manifestação de riqueza. 

90. E não só nesse aspecto. Quando o proprietário de um imóvel é forçado a fazer com que esse 

possua função econômica como primordial – aqui leia-se: observar o imóvel como apenas uma 

unidade produtora de riquezas e não social – acaba por não atender a função social prescrita pela 

Constituição Federal14 e pelo Estatuto das Cidades. Afinal, a alienação injustificada, apenas com 

fins lucrativos, não é objetivo ou forma de cumprimento da função social da propriedade urbana. Pelo 

contrário, prejudica-se até a dignidade financeira da pessoa humana, pela necessidade de se fazer 

frente a elevada carga tributária, a qual ainda é acrescida dos diversos repasses ao consumidor final 

pelos atores do segundo setor (comerciantes, construtoras, locadores e etc.). 

91. Por outro viés, dadas as ausências de embasamentos técnicos e critérios contrários aos índices 

inflacionários, a majoração nos valores do IPTU, COSIP e taxa de coleta de lixo acaba por transferir 

riqueza ilicitamente do contribuinte para o ente municipal. Ou seja, se traduz em um enriquecimento 

ilícito do Município de Palmas. 

92. Nunca é demais lembrar que existe vedação principiológica de enriquecimento ilícito 

aplicável também a Administração Pública, calcada nos princípios da moralidade e equidade. A 

importância dispensada pelo sistema normativo é tanta em proibir o enriquecimento, que a lei de 

improbidade elenca como um de seus tipos, o ato que importa enriquecimento ilícito por 

auferimento de qualquer vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, 

função, emprego ou atividade pública. 

93. Portanto, a excessiva e indevida majoração do IPTU, da COSIP e da Taxa de Coleta de Lixo 

não só desrespeitam os princípios constitucionais da capacidade contributiva e do não confisco, a 

acarretar, por consequência, afronta ao direito fundamental à propriedade, como é verdadeira forma 

de enriquecimento ilícito da Administração Municipal.  

 

II – DA MEDIDA CAUTELAR 

                                           
12 http://conexaoto.com.br/2017/03/14/justica-suspende-aumento-do-iptu-em-palmas-prefeitura-acata-decisao-ate-

ordem-judicial-definitiva 
13 Art. 5º, inciso XXII, da CRFB. 
14 Art. 5º, inciso XXIII, da CRFB. 
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94. Como bem delineado ao longo dessa peça representatória, há evidente afronta às 

determinações impostas pelos incisos I e IV do art. 11 da Lei Complementar nº 285/2013, bem 

como aos princípios da capacidade contributiva, do não-confisco, da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como afronta ao direito à propriedade e claro enriquecimento ilícito da 

Administração Pública, na expedição do lançamento do IPTU com base em parâmetros apartados de 

qualquer técnica ou critério admissível.  

95. Na ocorrência de tais hipóteses, dita o artigo 148, §2º, do Regimento Interno 

Art. 148 - Se na instrução da denúncia houver indício de ilegalidade ou irregularidade, será 

assegurado ao denunciado o direito de se manifestar antes da deliberação do Tribunal de 

Contas. […] 

§ 2º - Se do fato denunciado puder resultar grave dano ou prejuízo de difícil e incerta 

reparação ao erário ou patrimônio público, o Tribunal de Contas poderá determinar, com 

base no art. 14, inciso IV, da Lei Estadual nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, a sustação 

do ato administrativo, até ulterior deliberação. [sem grifos no original] 

96. Nesses termos, assim está plasmado no artigo 14, inciso IV, da Lei Orgânica do TCE/TO: 

Art. 14. As medidas cautelares referidas no artigo anterior são as seguintes: […] 

IV - outras medidas de caráter urgente, inominadas. 

97. Portanto, se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, é possível a suspensão do 

ato administrativo.  

98. No caso, existe fundamentação jurídica relevante consistente na grave violação à Lei Maior 

sobre os tributos municipais, qual seja a Lei Complementar nº 285/2013, o Código Tributário 

Municipal, mais especificamente no que se refere aos incisos I e IV do seu art. 11.  

99. Desta maneira, existe perigo na demora, consistente na imposição excessiva e irregular de 

tributos ao contribuinte, ao passo que o lançamento do IPTU se encontra pautado em base de cálculo 

inválida e ineficaz, proveniente da Planta de Valores Genéricos apartada da coerência com os ditames 

legais e principiológicos.  

100. A manutenção do lançamento do IPTU/2018 de Palmas possivelmente ensejará o manejo de 

múltiplas ações administrativas e judiciais buscando a repetição do indébito pago, o que também 

corroeria indevidamente os cofres públicos municipais, em evidente dano reverso. Afinal, não há 

como ignorar que já são 3 ADI’s propostas contra a Lei 2.294/2017, todas fundamentadas na 

gravíssima falta de critérios para a apuração da base de cálculo do IPTU/2018 palmense.  

101. Logo, tem-se como a medida cautelar adequada e necessária a ser concedida, liminarmente 

e sem a oitiva dos responsáveis pelo Relator da Unidade Jurisdicionada (art. 19, caput, da Lei Estadual 

nº 1.284/01), a determinação para que se proceda à suspensão cautelar do lançamento do IPTU 

2018. 
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III – DOS PEDIDOS 

102. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas, por seu representante signatário, requer: 

1) O conhecimento, recebimento e processamento desta representação, por atender 

os requisitos do artigo 142-A e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do 

Tocantins; 

2) A concessão de medida cautelar inominada LIMINARMENTE, isto é, sem a 

oitiva do responsável, a fim de suspender os efeitos do lançamento do IPTU 2018, dada sua 

ilegalidade, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelo 

descumprimento, e demais medidas cabíveis previstas tanto na Lei Orgânica quanto no Regimento 

Interno, ambos desta Corte de Contas; 

3) Seja determinado o lançamento do IPTU 2018 com base na Planta de Valores 

Genéricas pretérita, conforme a Lei nº 2.018/2013, a fim de que se imunize os cofres municipais 

de eventuais danos decorrentes da paralisação da percepção de receitas; 

4) Sugere ao relator que admita a participação de pessoa natural ou jurídica – amicus 

curiae – dada a relevância da matéria, facultando a esse a apresentação de memoriais e sustentação 

oral (art. 138 do CPC/15); 

5) A citação do responsável pelo lançamento do IPTU 2018, o senhor secretário de 

Finanças do município de Palmas, com a assinatura de prazo para que se manifeste; 

6) A tramitação regimental do feito com o envio ao Corpo Técnico e ao Corpo 

Especial de Auditores, com o retorno dos autos, após o fim da instrução, a este Ministério Público de 

Contas; 

7) No mérito, requer o julgamento pela PROCEDÊNCIA da presente representação, 

para que seja confirmada a cautelar eventualmente concedida, julgando ilegal o lançamento do 

IPTU de 2018, com a aplicação das sanções pertinentes (artigos 38 e seguintes da Lei Estadual nº 

1.284/2001); 

8) A comunicação à Câmara Municipal de Palmas para conhecimento; 

9) A comunicação ao Ministério Público Estadual; 

10) A comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Tocantins. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, em 

Palmas/TO, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2018. 

 

Zailon Miranda Labre Rodrigues 
Procurador-Geral de Contas 

(assinado eletronicamente) 


