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I. P. T. U. - BASE DE CALCULO 

PLANTA DE VALORES 

Função legislativa e função executiva - natureza administrativa do 
lançamento - Base impon ível e base calculada - Formulação de 
norma (atividade legislativa) e aplicação de norma (atividade admi
nistrativa ou, quando substitutiva, judiciária). 

Geraldo Ataliba 
Profe~wr Titular da Faculdade de Direito 
da Universidade Católica de São Paulo. 

A partir da imprescindível distinção entre o conceito de hipó
tese de incidência tributária (descrição hipotética, genérica e abstrata, 
contida em lei, de um fato) e fato impon ível (fato concreto, aconte
cido no mundo fenomênico, como realidade tangível), por nós insis
tentemente propugnada, como condição de melhor compreensão da 
dinâmica do direito tributário, o professor AIRES FERNANDINO 
BARRETO procede ao discernimento lógico e conceitual entre base 
de cálculo e base calculada. Entende, corretamente, que base de 
cálculo é a prescrição legal, hipotética, de um critério de medição do 
fato posto no cerne da hipótese de incidência, como seu aspecto 
material. E, assim, como todo conceito legal, abstrato, hipotético 
e genérico. 

Já a base calculada é a medida exata de um fato impon ível; 
é o resultado da aplicação do critério legal a um caso cOflefeto, a 
partir do reconhecimento, pelo aplicador da lei, da subsunção do 
fato (por isso impon ível) à lei, e como consequência inexorável da 
sua incidência, como o acentua A. BECKER com apoio em PONTES 
DE MIRANDA. 

Essa 'didática e científica colocação (L Tr, Suplemento Tributá
rio; n9 30, 1981) tem notável alcance operacional, fazendo-se especial
mente útil e esclarecedor, ao estudo do tema que ora nos ocupa. 
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Por infeliz inspiração, lamentavelmente, certa jurisprudência 
vem afirmando a tese de que a lei municipal não pode deferir ao Exe
cutivo a tarefa de elaborar plantas genéricas de valores, no procedi
mento de lançamento do imposto imobiliário urbano. Quer que os 
valores imobiliários sejam fixados em lei . 

Essa concepção, data venia, atropela o princípio da separação 
de poderes (art. 69, da Constituição Federal), passa ao largo da dis
tinça'o entre a atividade de formulação da lei e sua aplicação e deixa 
a todo o pa(s em perplexidade insuperável quanto às tarefas e com
petências da administração, em matéria de lançamento. Por último, 
adota orientação básica com a qual não poderá manter coerência, sob 
pena de declarar ileg(timos - e, pois, inexigíveis - quase todos 
os tributos. 

Esta meditação foi desenvolvida a propósito de um estudo de 
caso concreto. Da( certos momentos apresentarem linguagem própria 
da espécie, que não quisemos alterar - para que se não perdesse o 
calor da argumentação - crendo que a colocação teórica nada perde 
por tal circunstância (os casos iguais, ora sub judice, montam às 
centenas. 

ATUALI~AÇÃO DOS VALORES IMOBILIÁRIOS 

a) Variação dos valores dos imóveis. 

Todo mundo sabe. Todos observam. Ninguém o nega. Não há 
discrepância registrada em nenhum escrito econômico, jurídico, 
administrativo, pol (tico, etc., quanto a que os valores dos imóveis 
não são estáveis. 

Isso é fenômeno que fica no campo dos fatos da vida social, 
com os quais todos convivemos e que observamos desde sempre. E 
um fato tão evidente que nunca foi visto de modo distinto; jamais 
sofreu contestação. As discussões começam, quando se quer perquirir 
suas causas, quando se vai discutir seus efeitos. Ou, quando se propõe 
a sua medição ou avaliação, momento em que surgem disseptações 
técnicas sobre as virtudes de certos métodos. Neste último caso, as 
discussões podem ser candentes, apaixonantes, agudas. 
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Há escolas de pensamento científico propondo métodos varia
dos para avaliação de imóveis. Há correntes que disputam a primazia 
no reconhecimento dos técnicos. Inúmeros são os procedimentos para 
apuraça'o dos valores imobiliários. Ninguém nega que o valor de um 
imóvel oscila ao longo do tempo. Conforme inúmeros fatores - tais 
como, exemplificativamente, localização, tipo de uso, vizinhança, 
características topográficas, proximidade de melhoramentos públicos, 
acessibilidade a vias de circulação, conjuntura econômica nacional 
etc. - a oscilação pode ser mais ou menos intensa, mais ou menos 
veloz. 

Ora, concedendo a Constituição ao Município a competência 
para tributar imóveis urbanos, dois fatos se fazem pressupostos do 
racioc(nio de qualquer intérprete: 

a) a lei considerará o fato qualificado constitucionalmente 
tal como ele é; 

b) a lei deve assegurar que os efeitos jurídicos dessa desígnio 
constitucional sejam respeitados. 

A lei municipal não é I ícito - ao qualificar o fato de existir 
um imóvel - fazê-lo de tal modo que o deforme, modifique, altere, 
no seu perfil, a ponto de descaracterizá-lo, em função do conceito 
constitucionalmente adotado. Consentir nisso seria permitir que o 
legislador ordinário, recebendo uma competência constitucional, a 
alterasse, a modificasse em sua extensão, natureza ou conteúdo. Ora, 
é da própria natureza do fato "existência de imóveis" que um de 
seus atributos sofra oscilações: o seu valor varia, para mais ou para 
menos, ao longo do tempo . 

. b) Avaliação periódica dos imóveis. 

O exerc(cio financeiro, ex vi de disposições constitucionais 
expressas, é ânuo, no Brasil (art. 60, 61, 62 e § 29 do art. 153); o 
Munic(pio p~e exigir o imposto sobre imóveis periodicamente; 
precisamente, a cada período de um ano. 
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Ora, se os valores dos imóveis sofrem variações, não são fixos, 
não são estáveis, é imperioso reavaliar os imóveis a cada ano, biênio 
ou triênio - a juízo discricionário do legislador ordinário. Isto para 
evitar ou uma ou outra das duas seguintes possíveis injustiças: que se 
tribute a mais, em detrimento do contribuinte ou que se tribute a 
menos, em prejuízo do direito do Município a haver sua receita, tal 
como legalmente estabelecida. 

E o contribuinte inconformado sempre pode ir a juízo pedir a 
avaliação judicial de seu imóvel, para obter a redução que eventual
mente caiba pela correta aplicação da lei. A avaliação contraditória, 
feita judicialmente, assegurará a justa tributação, com a exata apli
cação judicial da lei, em substituição à aplicação administrativa. Tudo 
que até aqu ( se considerou mostra o quanto estamos todos de acordo 
com as premissas da solução da questão sub examine, as quais assim 
se resumem: 

I - o imposto imobiliário onera imóveis; 

li - o valor destes é base impon ível (para efeitos tributários); 

111 - este valor oscila ao longo do tempo; 

IV- o imposto municipal sobre imóveis urbanos (art. 24, I) pode 
ser exigido anualmente; 

V - para correta aplicação da lei, requer-se uma reavaliação,. no 
mínimo a cada ano, dos imóveis; 

VI - esta reavaliação é um imperativo jurídico, sempre que haja 
alteração dos valores imobiliários, porque, se o valor de um 
imóvel diminuiu, o contribuinte tem direito a redução do 
imposto; se cresceu, o Município tem direito ao proporcio
nal tributo. 

Ora, a Constituição se refere ao fato "existir imóvel" para 
demarcar a esfera de competência do Município. 
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Este, para cumprir as exigências do princípio da legalidade, 
põe o imóvel como materialidade da hipótese de incidência do im
posto imobiliário urbano e ainda, prescreve que o "valor do imóvel'' 
será a base do imposto. 

Por fim, a lei estabelece a alíquota, para permitir que sua aplica
ção à base, em cada caso, conduza à fixação do quantum debetur a 
cargo de cada contribuinte, nas relações obrigacionais tributárias 
concretas (determinadoras do débito individual de cada contribuinte). 

c) Aplicação da lei aos casos concretos. 

Ora, no nosso sistema constitucional, as leis de direito público 
têm por destinatário principal um órgão público (do Executivo ou do 
Judiciário), como autoriza entender SANTI ROMANO, ao cuidar da 
"voluntas", ou da "vox", ou do "vigor", ou da "virtus" e da "vis" não 
do legislador, mas da lei ("Frammenti di un dizionário giurídico", Ed. 
GIUFFRE, 1947, in "Norme giuridiche (destinatario delle)", prin
cipalmente pág. 142). 

A lei tributária é - num primeiro momento lógico - dirigi
da ao Poder Executivo, à Administração (ao fisco), na observação au
torizada de DINO JARACH, no seu clássico "Hecho lmponible" (2a. 
edição, Bs. Aires, 1962). A esta cabe o poder- dever (da categorização 
de SANTI ROMANO) de aplicar o preceito legal genérico e abstrato 
ao caso concreto. Quando se fala em poder- dever, quer se dizer que 
a lei não estabelece mera faculdade em benefício da Administração, 
mas sim, igualmente o dever irresistível de realizar a pretensão tribu
tária legalmente estabelecida (Gomes de Sousa). 

A isto KELSEN se refere, quando expõe o procedimento de 
concretização da ordem jurídica. 

"O processo pelo qual o direito se recria constantemente a 
si mesmo vai do geral e abstrato ao individual e ao concreto. E 
um processo de individualização e concretização sempre cres
cente". ("Teoria generale del diritto e dello stato", trad. ita
liana .de S. Cotta e G. Treves, Ed. Etas, Kompass, Milão, 5a. 
edição, 1966, pág. 137). 
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E de se sublinhar que a Administração não recebe da lei mera 
faculdade para tributar, mas, o dever de fazê-lo. A lei tributária é, 
para o Administrador, obrigatória, no sentido que à expressão lhe dá 
LOURIVAL VILANOVA ("As estruturas lógicas e o sistema do direi
to positivo", Ed. Revista dos Tribunais, S. Paulo, 197, pág. 37). 

O crédito que para o Estado nasce da simples incidência da 
lei (PONTES DE MIRANDA) deve ser realizado pelo Executivo 
(HENSEL), sob pena de responsabiÍização de seu Chefe (art. 82; VI 
da Constituição Federal). A omissão do fisco no exigir tributo, além 
de ilícito pun fvel penalmente, comporta reparação por ação popular 
(lei n9 4.717 /65). Responsável que é a Administração pelo rigoroso 
cumprimento da lei tributária, deve proceder a todas as medidas 
necessárias a assegurar a plena eficácia daquela lei. E que o surgimento 
de cada obrigação "in .concretu" depende, pois, de duas circunstâncias: 
a descrição legal (hipotética) de um fato capaz de dar nascimento à 
obrigação e, subsequentemente, da concreta, real e efetiva ocorrência 
deste fato. Desde este momento (em que acontece o fato, previa
mente descrito na lei) surge, passa a existir a obrigação, pela automa
ticidade da incidência da lei (A. BECKER; PONTES DE MIRANDA). 

A eficácia da obrigação, entretanto, depende de uma provi
dência administrativa formal ulterior. Vale dizer: sua exigibilidade é 
condicionada à prática, pela administração (em tese, sempre), de um 
ato declaratório, que reconhece a qualificação e dimensão do fato: 
descreve-o, localiza-o no tempo e no espaço, reconhece suas qualida
des e circunstâncias relevantes e o relaciona a determinada pessoa (o 
contribuinte). (PAULO B. CARVALHO demonstra a precariedade da 
eficácia da obrigação e expõe os meios jurídicos de assegurá-la, in 
"Prescrição e decadência", Cad. Pesquisa tributária, Ed. Resenha 
Trib.). Esse ato administrativo é vinculado. Destarte se obtém todas 
as garantias formais e substanciais de observância à lei. Pagará o 
tributo a pessoa legalmente obrigada, na medida também legalmente 
fixada. 

Pois, para traduzir numa expressão determinada em dinheiro, 
o montante do débito, a lei deve fornecer ao agente administrativo 
dois gabaritos ou dois critérios, cuja combinação determinará, em 
cada caso, o "quantum debetur". 
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De modo simplificado, pode-se dizer que a Administração, 
no caso de imposto imobiliário deve: 

a) identificar o imóvel; 

b) qualificar seu titular; 

c) avaliar o imóvel; e 

d) aplicar a alíquota legal à base (valor obtido como resultado 
da avaliação), para obtenção do quantum debetur. 

Isto se chama lançamento (art. 142 do c. t. n., lei 5.172, 
25.X.66), no Brasil, a que corresponde a rica expressão "accertamen
to", do direito italiano. 

Notificado o contribuinte, este tem prazo para, alternativa-
mente: 

a) pagar o tributo; 

b) reclamar administrativamente contra o seu lançamento; 

c) ir, desde logo, ao Judiciário pedir a anulação do ato adminis
trativo do lançamento, por inconstitucionalidade ou ilega
lidade. 

Em caso de questão quanto a tributo imobiliário, o contri
buinte pode arguir: 

a) avaliação errada; 

b) regulamento ilegal; 

c) lei inconstitucional. 

a) - No primeiro caso, o juiz procederá à avaliação contra
ditória, reduzindo, se for o caso, proporcionalmente, o quantum lan
çado, ou confirmando o lançamento. 

Estudos de Dir .. Público , São Paulo li (1 l. jan./jun. 1983 
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b) - No segundo caso, o juiz assegurará a aplicação da lei, 
negando aplicação ao decreto regulamentar, na medida em que con
trarie ou ultrapasse a lei. 

c) - No terceiro caso, confrontará a lei com a Constituição, 
para assegurar a supremacia desta. E se os preceitos respectivos forem 
contrastantes, declarará a lei inconstitucional e anulará, em conse
qüência, o ato administrativo que nela se baseou. 

d) O fulcro da questão. 

Pois, o caso sub examine se comporta na hipótese "c". E a r. 
sentença recorrida deu pela inconstitucional idade do art. 194 do 
código tributário de Belo Horizonte, porque entendeu que este dele
gou ao Executivo função privativa do legislador (fixar valores tri
butários). 

Invocando o ins(gne Min. MOREIRA ALVES, disse a sentença 
que só a lei pode fixar base de cálculo dos tributos, não sendo I ícita 
"a majoração da base de cálculo dos tributos aludidos mediante sim
ples decreto do Poder Executivo ... " (sentença, fls. 247). 

Esta afirmação soa impressionante. Não corresponde, porém, 
data venia, aos fatos e ao direito a eles aplicável, como aqu í se vai 
tentar demonstrar. 

Na verdade, essa frase não emprega com fidelidade os vocábu
los e sobretudo não reflete, em sua solenidade, os conceitos jurídicos 
envolvidos. E deforma a Constituição, a final, pela distorção do sen
tido e alcance do sistema que ela erige. 

Por isso impõe-se uma reconstituição conceitual, a partir das 
premissas constitucionais, que enseje rigorosa equação da questão, 
conforme às exigências maiores do nosso sistema. 

A sentença se apoia em acórdão do S.T.F .; o qual, por sua vez, 
se diz baseado no código tributário nacional (c.t.n.). 
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Examinemos essa lei (c.t.n.) editada a título de "norma geral 
de direito tributário", com pretenso fundamento na disposição do § 
19 do art. 18 da Constituição Federal, como entende parte de nossa 
doutrina, contra as opiniões de SOUTO MAIOR BORGES, SACHA 
CALMON, ERON ARZUA, PAULO BARROS CARVALHO, CLE
BER GIARDINO, AIRES F. BARRETO, ROQUE CARRAZZA, ELI
ZABETH NAZAR, o subscritor desta e tantos outros. 

e) O art. 97 do código tributário nacional. 

A disposição do art. 97 do código tributário nacional se pro
põe a desdobrar o sentido, conteúdo e alcance do princípio da lega
l idade, fixado de modo geral pelo § 29 do artigo 153 da Constituição 
e, de modo especial, voltado para matéria tributária, no item I do 
art. 19 e § 29 do artigo 153 da Constituição. 

Essa disposição do c.t.n., como tantas outras, não faz senão 
explicitar aquilo que já se contém de modo implícito, embora ine
quívoco, no próprio Texto Constitucional. 

Assim é que a disposição se desdobra em diversos incisos, 
para terminar por expressar, nos seus parágrafos 19 e 29, duas regras 
que foram minuciosamente examinadas em alguns votos no Supremo 
Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do R.E. 85.732. 

Na verdade, em síntese, pode-se verificar que o § 19 desse 
artigo 97 tem o sentido de explicitar a proibição no sentido de que 
o decreto possa alterar a base impon rvel legalmente fixada. 

Essa disposição é simplesmente esclarecedora daquilo que já 
está contido no restante do artigo, o que à sua vez é inteiramente 
despiciendo, porque já resulta de uma nítida disposição constitucio
nal, pois é a própria essência do princípio da legalidade. 

A disposição do § 29 vem estabelecer a permissão para a 
correça-o monetária do débito existente. 

Portanto, uma simples permissão de que os valores em dinheiro 
sejam corrigidos. 
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O voto do insigne Ministro MOREIRA ALVES parece deixar 
bem claro que Sua Excelência impugnava a lei de ~um Munidpio do 
Piau I, exatamente porque aquela lei dizia, de modo claro, que o 
próprio Legislativo havia de aprovar qualquer tipo de alteração nos 
valores fixados na tabela (antes expedida no texto da própria lei) 
para efeito de lançamento. 

Como efetivamente, houve alteração, por força de decreto 
(no Munic(pio piauiense), então sua Excelência houve por bem decla 
rar inconstitucional aquela !ei. E com razão, no caso: a lei imobilizou 
uma tabela, tolhendo o administrador. Não podia este, por decreto, 
alterar a lei. 

Na evolução do julgamento, entretanto, foi sendo alargada a 
conclusão de Sua Excelência, para, a final, se fixar um princípio que 
nem consta da Constituição, nem se contém no código tributário 
nacional como oportunamente se verá - nem está no voto 
do relator. 

A interpretação sistemática, portanto, da disposição do art. 97 
do código tributário nacional indica, sugere que se entenda o seu § 
1 <? comq simplesmente esclarecedor do teor do artigo, enquanto o 
§ 2<? é uma disposição declaratória de que a aplicação da correção 
monetária não implica "aumento de tributo". 

Na verdade, o art. 97 do código tributário nacional não altera 
o conteúdo do princípio da legalidade, como constitucionàlmente 
posto. E nem poderia fazê-lo; lei complementar não altera a Cons
tituição. 

Nem é admissível que se p~etenda interpretar a Constituição 
Federal - ou seja·, determinar o alcance e o conteúdo do princípio 
da legalidade - .por meio do código tributário nacional. 

· As dimensões da legal idade estão na · própria Constituição e 
não em qualquer lei com pretensão a revelá-la. 

O ·eminente ministro e professor de teoria geral do direito 
LEITÃO DE ABREU, em memorável voto, já deixou absolutamente 
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claro o absurdo em que se constituiria isto. Efetivamente, não se in" 
terpreta à luz da lei, que isso seria subverter o sistema jurídico (v. voto 
no R.E . 86.297, in RDP, vol. 39, pág. 200) .-

Não imputemos, portanto, à nossa Suprema .Corte um erro 
que ela não cometeu, contra as indicações da rigorosa técnica herme
nêutica e mesmo a advertência de um de seus mais conspícuos justices. 

Aliás, se eventualmente o código tributário nacional excedesse 
a Constituição, 'no criar exigências que se não contivessem normal
mente já, nos princípios que ela mesma consagra, não poderia simples 
lei vincular Estados e Municípios; estes só obedecem à Constituição 
e às próprias leis. · 

Sim, porque, a título de expedir lei complementar de norma 
geral, o Congresso não poderia reduzir direitos constitucionalmente 
outorgados, diminuir competências constitucionais etc. Nenhuma lei 
pode alterar a Constituição. 

No caso concreto, o § 1 <? deve ser entendido como dispondo 
que " decreto regulamentar, contendo uma planta de valores, é um 
mero ato declaratõrio". 

E um ~ero ato administrativo que sem criar ou constituir 
qualquer tipo de direito - - simplesmente expressa, com força obriga
tória para os subordinados hierárquicos do Chefe do Poder Executivo, 
qual é a correta interpretação de uma determinada disposição legal, 
na sua aplicação a casos concretos. 

A disposição do § 2<?, por sua vez, ao perm1t1r a correção 
monetária, vem completar- com ela articulando-se -a lei municipal. 

Aliás, por parecer tratar-se de disciplina concernente à modi
ficação do poder aquisitivo da [TlOeda, só mesmo a lei federal poderia 
dispor a esse respeito. 

f) O precedente do S. T. F. 

Parece resultar claro do voto do eminente Ministro MOR EIRA 
ALVES, que o que estas disposições, no seu conjunto sistemático, 
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visam a evitar é que o eventual retardamento no lançamento - ou 
quaisquer acontecimentos que provoquem um lançamento muito pos
terior ao acontecimento do fato impon ível (tais como omissão ou 
desídia da administração pública, instauração ' de procedimento admi
nistrativo e ainda processo judicial) - não autorizariam a que se 
fizesse nova avaliação do imóvel, no instante da retificação ou corre
ção do lançamento, por via administrativa ou judicial. 

Só o que a lei vem consentir é que se aplique a correção 
monetária. 

E isso porque, sendo o lançamento ato declaratório, refere-se 
necessariamente ao momento do fato imponível (art. 144 do c.t.n.: 
"O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador ... "). 

. . 
Entende Sua Excelência, acertadamente que, uma vez avaliado 

um imóvel, num determinado instante - e a avaliação há de corres
ponder ao instante em que aconteceu o fato impon ível - não pode 
nenhu.m fator determinante de modifica~o no valor imobiliário ser 
invocado, com efeito modificador do quantum devido, validamente. 
Só o que se consente, aí, é corrigir monetariamente o valor já alcan
çado pelo ato de reconhecimento desse valor, tal como fixado pelo 
ato (avaliação oficial) que se esgota na proclamação de seu resultado 
conclusivo. 

Em virtude da ressalva estabelecida na lei, poder-se-á aplicar 
correção monetária, quando isto seja cabível, na forma da lei e da 
ju risprudéncia. 

Terminou aquela decisão judicial - pelo longo ·debate~ue se 
travou - por extrapolar desta colocação, tão rigorosa e sintética, para 
terminar afirmando de tal forma que se entendeu absurdamente que o 
valor imobiliário é fixado em lei. ·Para isso concorreu, sem dúvida, a 
transcrição de uma tabela, constante ·de uma lei de um Município 
interiorano do Piauf, o que eventualmente pode ter induzido alguns 
dos eminentes ministros a suporem que todas as legislações tributá
rias municipais do País adotam igual processo simplificado, primário, 
até mesmo aberrante ·de técnica legislativa. 
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g) Aspectos da questão ''sub examine". 

Ora, in casu, o decreto executivo estabelece a planta de valo
res; não altera a base impon ível. Esta continua a mesma; é aquela 
fixada na lei. Não sofreu qualquer tipo de modificação ou alteração; 
a base é o valor venal dos imóveis. 

À semelhança do que acontece em muitos casos relativos ao 
i.c.m., ou a impostos federais (como imposto de importação, imposto 
de exportação e i.p.i.) o decreto regulamentar - devidamente am· 
parado na lei - estabelece pautas de valores, ou seja valores estima
tivos, fixados de modo um tanto quanto genérico pelo Executivo, 
dentro dos parametros legais, para a finalidade de evitar a necessidade 
de avaliaçé!o em cada caso. 

Desde que não haja, na aplicação, na conceituação e concepção 
desses decretos regulamentares, violação dos parametros legais, não 
se pode vislumbrar arbítrio; menos ainda inconstitucionalidade. 

Enquanto o decreto executivo sirva para informar o ato admi
nistrativo individual de lançamento, guardando fidelidade à lei in casu, 
não ultrapassando a objetividade do valor imobiliário nada pode 
ter de censurável. 

Pelo contrário, estará assegurando que casos iguais sejam igual
mente tratados e evitando que eventuais variações de apreciação de 
cada caso concreto, pelos atos de avaliação individuais, possam engen
dra r distorções prejudiciais à isonomia. 

Quanto à disposição do § 2<? do art. 97, do c. t.n., cria uma 
nóva hipótese; algo que não se continha no teor do artigo. 

Amplia-se a área do regulamento, para permitir que ele venha 
apl icar a correção monetária, cujos índices, necessariamente, se con
tém na legislação federal. 

Não é possível vislumbrar a í, no legislador complementar, 
nen huma preocupação cerceadora, relativamente a uma faculdade 
que decorre de imperativos constitucionais e se constitui no exercício 
normal de uma função administrativa municipal. 
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Isto melhor fica compreendido se se considerar, com base na 
doutrina, as peculiaridades dos impostos sobre imóveis e a dinâmica 
de sua disciplina e aplicação. 

h) A essência do problema 

P;:m~ce oportuno tentar uma revisão geral - embora superfi
cial e rápida, em linhas ligeiras - da sistemática jurídico-tributária, 
para situar adeqúadamente a questão aqu í referida. 

Os tributos todos podem ser classificados em tributos fixos ou 
tributos avaliáveis (PAULO BARROS CARVALHO, "Teoria da norma 
tributária'', S. Paulo, pág. 29). 

Tributos fixos são aqueles, aliás raríssimos, cuja lei instituidora 
já estabelece o quantum do seu objeto. 

Em outras palavras: o legislador nesses casos, ao descrever a 
h i pó tese de incidência, concomitantemente, já estabelece qual é a 
importância traduzida em cifra, que será devida pelo contribuinte, ao 
acontecimento concreto do fato previsto naquela hipótese de in
cidência. 

DINO JARACH, com sua autoridade de mestre de todos os 
estudiosos ítalo-latino-americanos observa: 

"Solo impuestos rudimentários y sobre manifestaciones 
indirectas de capacidad contributiva tienem como importe 
sumas fijas. En la generalidad de los casos, por ser ello con
forme con el principio inherente a esta institucion jurídica, 
el impuesto es proporcionado en la manifestación de riqueza 
evidenciada por el hecho imponible." ("Curso superior de 
derecho tributário", 2a, ed., Bs. Aires, pág. 226). 

Em oposição a esta categoria, há tributos avaliáveis, ou seja 
tributos cuja determinação de seu montante está nà dependência de 
uma atividade tendente a determinar, em cada caso, o quantum 
debetur. 
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Nestes casos, haverá uma sub-categorização que irá indicar os 
casos em que os valores se revelam pela aplicação de tabelas legais, ou 
casos em que surgem da aplicação de alíquotas sobre bases impon(veis 
referidas pela lei. 

Nesta segunda hipótese, as bases impon(veis serão, via de regra, 
valores estabelecidos pela livre vontade das partes, quando se trata de 
atos negociais, ou decorrentes de certas situações de mercado. 

Aqu (, estamos diante dos tributos cujo lançamento requer ou 
supõe uma àvaliação. São casos em que "le situazioni di fatto a cui se 
collegano le singole imposte devono essere valutati .... " (A. O. 
GIANNINI, "I Concetti fondamentali del dirritto tributário", pâg. 
168). 

Efetivamente, se a legislação - como é caso do i.p.i. e do 
i.c.m. - faz referência ao "valor'' de uma determinada operação e se 
esta é uma operação negociai, livremente estabelecida entre as partes, 
basta ao aplicador conhecer o valor da operação - tal como atribuido 
pelas partes que nela se envolveram - para sobre esta base aplicar a 
ai íquota conveniente, indicada pela lei. 

i) Avaliação, Atividade Administrativa. 

Se, entretanto, a lei menciona como base impon rvel o valor 
de uma determinada coisa - e tal é o caso do imposto imobiliário 
urbano - então, o aplicador será obrigado a proceder às diligências 
tendentes a determinar qual seja o valor daquela coisa, a fim de 
obter, em termos numéricos, a base imponível, para só então poder 
sobre ela aplicar a ai íquota legalmente estabelecida. 

É o que ensina A. O. GIANNINI - dos mais precisos expo
sitores da moderna doutrina do direito tributário - ao assimilar 
que " . . . costituisce un compito indispensabile della legislazione 
stabiline quale critério debba adottarsi per la valutazione dei singoli 
pressuposti ... " (pag. 168, X, I concetti fondamentali del diritto 
tributário", Ed. UTET, 1956), e ao sublinhar o cunho necessariamente 
legal da " ... indicazione leggislativa del criterio di valutazione ... " 
(pág. 168). 

Estudos de Dir. POblico, São Paulo 11 (1 ),jan./jun. 1983 



18 A11sociaçãe dos Procurad41res'lto Ml!lti'ti~ie fie Sie f'wlo 

Ora, no contexto do nosso direito positivo - qUe fixa o prin
cfpio geral da tripartição do poder (no art. 69 do Texto Constitucio
nal), com a sever(ssima proibição de delegações, como se prescreve no 
seu parágrafo único - o ato de avaliação, inserido no contesto do 
lançamento, é necessariamente um ato administrativo; é um ato de 
aplicação da leL 

A avaliação, por se- traduzir, numa atividade, numa operação 
intelectual - estimativa desenvolvida por meio de processos de com
paração e da consideração de uma série de fatores técnicos etc. - é 
necessariamente, pela sua própria natureza, uma atividade adminis
trativa. 

Como tal, incumbente ao Poder Executivo e nem sequer em 
tese exercitável pelo legislador. 

A avaliação é ato subjetivamente administrativo, por sua natu
reza. GIANNINI enfatiza bem seu cunho instrumental, dentro do 
lançamento: 

"E poiche la valutazione della situazione di fatto verifi
catasi ·in concreto, per la determinazione dell'ammontare del 
debito del contribuinte é una delle funzioni piu delicate 
degli organi a quali e rimesso l'accertamento dell'imposta, 
occorre che ai legislatore tributaria, nella scelta dei criteri di 
valutazione, tenga presenti le esigenze dell'amministrazione 
finanziaria, dettando norme per quanto semplici e precise e, 
per le imposte che si collegano ad una situazione di fatto 
duratura . : . " (op. cit. pág. 1 08). · 

Antes disso, ALBERT HENSEL já havia salientado a natureza 
"executiva da avaliação", no contexto do ato administrativo do lan
çamento. Escreve esse autor: 

· " ... la valutazione pone le autorità tributarie, per lo piu, 
davanti di piu difficili compiti di tutta l'amministrazione 
tributaria; in specie dell'accertamento". ("Diritto tributário", 
trad. italiana de DI NO JARACH, ed. Gl UFFRE, 1956, pág. 
120). 
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O que o legislador pode limitada e prudentemente fazer -
quando a Constituição não o obste - é presumir um determinado 
valor, para uma coisa (pautas, listas, tabelas, etc.). 

Não pode é colocar-se o legislador na situação de proceder a 
atos concretos de aplicação da lei, que isto lhe é vedado pelo nosso 
sistema constitucional. 

E que "la valutazione ... si risolve in una idagine di fatto, 
nella quale soccorrono razioni tecniche e di mercato che non 
possono essere disciplinate dalla legge." (EZZIO VANON I, 
GIUFFRE, 1962, vol. 11, pãg. 343). 

Todas estas considerações vão mostrando como é absurdo 
pretender que a lei fixe valor imobiliário; como é despropositado 
pretender negar ao Executivo o proceder a avaliações e fixar critérios 
técnicos e operacionais para tanto. 

Efetivamente, o valor imobiliário é algo que está no mundo 
dos fatos. E velha a observação de K E LSE N quanto a que 

"no mundo do direito não há fatos in se, não há fatos 
absolutos, há somente fatos reconhecidos (accertati) por 
um órgão competente, segundo um procedimento prescrito 
pelo direito". (pág. 138). 

Por isso os valores imobiliários só tem efeitos jurídicos em 
casos concretos, após o lançamento, procedido pela autoridade fiscal 
competente. 

Pela Constituição, a tarefa de fixar valores é aplicativa das 
normas; é função executiva. Da í a propriedade da invocação, mais 
uma vez; de KE LSEN: 

"desde que a ordenação jur ídica vincula certas consequên
cias a determinados fatos, designa também um órgão que tem 
a tarefa de accertare (verificar e reconhecer) os fatos no caso 
concreto e estabelecer o procedimento que tal órgão há de 
observar ao fazê -lo". (op. cit . pág. 138). 
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Pois, o código tributário de Belo Horizonte não só cometE:.! à 
Administração o lançamento, como fixou orientação quanto ao pro
cedimento a ser observado, para aplicação da lei aos casos concretos. 

j) Avaliação como providência integrada ao lançamento. 

A circunstância do tributo configurar obrigação ex lege impõe 
logicamente o lançamento, como acentuam A. D. GIANN IN I, RENA
TO ALESSI. A lei deve conter os critérios quantificadores da obri
gação. 

Estes critérios são: a base de cálculo e a ai íquota. A base de 
cálculo será, nos impostos reais, o tamanho, o peso, o valor, a potên
cia ou outra qualidade qualquer, da coisa, sobre que se assenta a 
tributação. 

No caso do imposto imobiliário urbano, as leis municipais 
tem adotado como base o seu valor venal. 

Sobre este valor, em cada caso singular, aplica-se a alíquota 
legal, em geral percentualmente fixada. Dessa combinação surge o 
quantum debetur atribuível a cada proprietário imobiliário. 

A aplicação da ai íquota à base de cálculo (combinação dos 
elementos quantitativos do fato imponível) - o que se faz como 
parte essencial do procedimento do lançamento - conduz à deter
minação do débito em cada caso concreto. Isto, que é reprodução 
das lições da melhor doutrina - exposta no Brasil pioneiramente e 
com proficiência por RUBENS GOMES DE SOUSA está no 
Código Tributário Nacional, que define o lançamento como "proce
dimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, 
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passi
vo ... " (art. 142). 

Do que se vê a apuração do valor concreto e atual de cada 
imóvel é condição de ato administrativo de lançamento. 
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Tão cediço é isso, que até o c. t.n. - em geral inócuo e pala
vroso - consegue ser sintético e objetivo: "Só a lei pode estabe-
lecer : ... I V - a fixação da ai íquota do tributo e da sua base de cál-
culo ... " (art. 97 do c.t.n.). Ao assim dispor, está explicitando o 
que já está implícito na Constituição. 

Ocorrido o fato impon ível (alguém ser proprietário de imóvel 
urbano) à administração cabe lançar o imposto. Trata-se não de 
faculdade, mas de dever do fisco. 

De duas formas poderia o legislador municipal comportar-se: 
limitar-se a fixar os critérios aos órgãos de lançamento, ou ditar regras 
sobre a matéria, disciplinando e restringindo sua ação. 

Muitas legislações municipais brasileiras limitam-se a colocar o 
valor venal, relegando inteiramente aos agentes lançadores a tarefa 
concreta de apurá-lo (avaliação), para sobre ele aplicar a ai íquota. 
Desta forma se cumprem a Constituição e as exigências dos princípios 
jurídicos, irrepreensivelmente. Não consta que esta forma de proceder 
tenha jamais sido considerada irregular no que tange ao imposto fede
ral sobre imóveis rurais, cuja legislação também prevê apuração do 
valor fundiário, com base em instrumentos análogos às plantas de 
valores. 

Munidpios, como p. ex. o de São Paulo e o de Campinas, res
tringiram, por lei, a liberdade das autoridades administrativas, ditando, 
também, critérios para a avaliação (apuração do valor venal). 

Estes Municípios obrigam os órgãos de lançamento a se impo
rem padrões técnicos, uniformes, gerais e · impessoais a serem obser
vados em cada caso concreto de lançamento. 

Esta forma de proceder é mais requintada, mais objetiva, mais 
racional e mais consentânea com as exigências do Estado de Direito e 
do princípio da estrita legalidade da tributação, pois retira ]Ualquer 
desenvoltura, subjetivismo ou pessoalidade ao lançamento. 

Adota-se em São Paulo o sistema de determinação de valores 
por meio de planta de valores, há muito tempo. A lei vigente (lei n9 
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6.989, de 29.12.1968, CTM)vincula o lançamento dos impostos imo
biliários aos valores da "planta genérica de valores" (art. 16, n9 I). 
Esta é elaborada pelo Executivo (art. 16, § 1 Ç> ) e deve ser baixada 
por decreto. 

A lei da capital paulista defere, inteiramente, ao Executivo a 
elaboração dos padrões e métodos a serem empregados na elaboração 
desta importante peça, que RUBENS GOMES DE SOUSA qualifica 
de "sucedâneo e predeterminação do lançamento". O mandamento 
do § 2<? do art. 16 do CTM de São Paulo é singelo: "As plantas gené
ricas de valores descreverão os métodos de avaliação a serem utiliza
dos em caráter genérico e específico". 

Quem pode o mais pode o menos, ensina o bom-5enso, in casu, 
inteiramente abonado pelo senso jurídico e pelas prescrições positivas. 

Se a lei pode limitar-se a estabelecer que a base de cálculo é o 
valor venal, não vemos como possa ser impugnada quando ainda 
impõe ao executivo pautar-se por uma planta de valores. 

Se nada obsta a que a lei deixe ampla liberdade ao executivo 
na apuração do valor venal (o que significa "poder o mais"), como 
objetar a que obrigue o Executivo a observar critérios genéricos, obje
tivos e impessoais (o que seria "poder o menos")? 

k) Procedimento constitucional. 

De acordo com o princípio geral do artigo 69 da Constituição, 
o Poder Legislativo formula normas genéricas e abstratas. 

Em outras palavras: legisla (arts. 27 e 43 da Constituição). 

O Poder Executivo aplica administrativamente essas leis -ela
boradas pelo Legislativo - que o tem como destinatário (art. 81 ). 

Por último, o Poder Judiciário aplica contenciosamente essas 
leis, quando provocado (artigos 112 e segs.). 

No caso que temos sob a nossa atenção, o legislador esgotou 
a sua função. 
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O legislador fez o que lhe competia de modo exaustivo . Tra
çou critérios gerais e abstratos e daí não pode passar; 

O que restou a fazer foi a aplicação desses critérios gerais aos 
casos concretos, confrontando-se determinados fatos com a hipótese 
de .incidência legal, para verificar o fenômeno da subsunção do fato 
à hipótese legal. 

Na lição de KELSEN, se lê : 

"A norma geral ... entra em contato com a vida social, 
quando aplicada ã realidade. Para esse fim se deve accertare 
em um dado caso, se as condições - determinadas in abstrato · 
pelas normas gerais - estão presentes in concreto .. · ." (op. 
cit. pág. 137). 

Ora, esta atividade, por sua própria natureza, de acordo com 
exigências constitucionais insuperáveis, é uma atividade administrativa 
("administrar é aplicar a lei de ofício", conforme SEABRA FA
GUNDES). 

Logo, não poderia, de forma nenhuma, pretender-se vê-la (essa 
atividade) esgotada ou contida na lei. 

E o contraste judicial - mediante o qual· se confronta deter
minada norma legal com as exigências da Constituição, ou ainda se · 
verifica da adequação de um ato administrativo às exigências da lei -
somente se pode dar depois de deflagrada uma questão, exatamente 
por ocasião da aplicação, mediante ato concreto, da lei a um caso 
individual. 

Ora, esta aplicação da lei ao caso concreto só podia ser feita 
em se tratando de norma de direito administrativo - pela própria 
Administração. 

Seria •admitir que os poderes públicos se comportassem contra
vindo o art. 69 da Constrtuição, para satisfação de exigência diversa, o 
pretender que a lei tivesse conteudo de ato administrativo. 
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I) Apurações de circunstâncias de fato nos lançamentos. 

É óbvio que se a lei é, por natureza, genérica, e se deve ~~ r apli
cada a fatos concretos, não pode dar o valor das coisas, nem dizer qual 
a importância que cada pesssoa deve pagar, a título de tributo 

Em matéria de tributação, a lei fixa critérios gerais e um ato 
administrativo, o lançamento, aplica estes critérios aos casos indivi
duais, concretizando o comando abstrato da lei. 

Quando a hipótese de incidência (descrição hipotética, contida 
na lei, do fato gerador capaz de fazer nascer o tributo) se reporta a 
fatos materiais, a pessoa que procede ao lançamento deve valer-se de 
critérios não jurídicos (metajurídicos, extrajurídicos), para reconhecer 
tais fatos. 

Nos casos em que a lei se limita a fixar critérios geral, sem dis
ciplinar em pormenores as balisas do lançamento, a Administração 
recorrerá a critérios exteriores para' determinar tal valor, em cada 
caso, já que a lei não disse como fazê-lo, mas, limitou-se a traçar 
essa diretriz geral. 

Efetivamente, se a lei fixa que a base 'de cálculo é o valor e não 
acrescenta qualquer diretriz a ser observada no lançamento, este será 
feito pela forma mais ' razoável, de acordo coni as indicações técnicas 
mais idôneas. 

E a lei pode limitar-se a fazê-lo. iois com maior razão, pod~ 
estabelecer restrições à liberdade · administrativa de. proceder avalia
ções, impondo a observância de critérios gerais, como os contidos em 
plantas de valores. 

O c.t.n., por exemplo, autoriza neste passo como simples 
lei federal - o agente que pratica o lançamento .até mesmo a arbitrar 
o valor ou· preço "quando o cálculo do tributo tenha por base, ou 
tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos ... " (art. 
148). 
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Se se dá esta faculdade ao .fisco, por que entender vedado o 
menos, que é avaliar segundo critérios objetivos, como é o caso da 
planta de valores? 

Se é impossfvel à lei - abstrata e genérica que é, por natureza 
- determinar o valor dos imóveis, como impugnar a incumbência, ao 
Executivo, de fazê-lo em cada caso concreto? 

Se a finalidade do lançamento é ·"apurar qualitativa e quanti ~ 

tativamente o valor da matéria tributável" (BALEEIRO, "Direito 
Tributário Brasifeiro", Ed. Forense, 1970, pag. 443) e se o fato 
impon fvel é o valor venal de um imóvel, como no caso em estudo, é 
inevitável que o lançamento implique avaliação do imóvel. "A obriga
ção abstrata da ' lei fiscal concretiza-se no fato gerador e individualiza
se qualitativa e quantitativamente no lançamento" (RUBENS GOMES 
DE SOUSA, ''Compêndio de Legislação Tributária", n<? 25) é lição 
clássica. Ora, individualização quantitativa é avaliação, diligência que 
incumbe ao fisco, ato material que não pode ser suprido pela lei, dado 
o requisito constitucional de sua abstração e generalidade, consequên
cias i·nexoráveis do princípio da isonomia (§ 1 ~ do art. 153 da C.F .) e 
da separação de poderes (art. 6~ da C. F.). · · 

E finalidade do lançamento apurar o valor da matéria tributá
vel, como sublinha o insigne mestre BALEEIRO (op. e loc. cits.). 
Salvo presunção de valor estabelecida em lei (ou no ·caso de imposto 
fixo), só o procedimento do lançamento pode conduzir a se saber 
qual o valor de um bem para efeitos tributários. 

Em suma: Não se pode considerar repugnante que a lei defira à 
Administração a prática de atos materiais de individualização dos tri
butos. E da própria natureza da lei tributária traçar princípios genéri
cos. A aplicação destes a cada caso concreto só pode operar-se por 
meio de atos de individualização (lançamento). Estes, por sua vez, 
podem compreender estimações, avaliações, apreciações, etc., de 
caráter não jurídico. E à lei é dado determinar como serão desempe
nhados estes atos, da mesma forma que pode confiar à Administração 
o critério segundo o qual ela poderá pautar-se. Entre estes dois extre
mos, pode a lei exigir a observância de um critério qualquer, deferindo 
à própria Administração fixá-lo, para garantir objetividade, impessoali
dade e imparcialidade aos atos do agente público. 
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RENATO · ALESSI, dos mais conceituados administrativistas 
italianos, escrevendo, recentemente, magnífico livro de Direito Tribu
tário, expõe lição correta. São suas palavras: "Mesmo devendo a auto
ridade tributária levar em conta normas legais para a determinação da 
base impon(vel, não se pode, obviamente, excluir que entre em jogo 
uma esfera de apreciação subjetiva, por parte de quem desempenha 
materialmente o lançamento, devendo resolver determinadas questões; 
cuja solução se revela necessária para conseguir sua finalidade de deter
minar com precisão a base imponfvel. Ora, se se trata de questões ju
rídicas (como, por exemplo, a determinação da natureza de um ato 
estipulado entre as partes) ou de questões técnicas (como, por exem
plo, determinar a natureza de uma mercadoria fabricada ou importa
da) o procedimento para resolver a questão é, em substância, regulado 
pela lei, devendo o agente lançador aplicar, respectivamente., os prin
c(pios jurídicos ou técnicos oferecidos pela ciência jurídica, ou da 
técnica. Quando, pelo contrário, se trate de questões empíricas, a 
esfera de apreciação subjetiva é obviamente mais ampla; entretanto, 
não se converte em -esfera de discricionariedade verdadeira e própria 
(com todos os efeitos da discricionariedade administrativa) ... "mas se 
trata de determinar com a maior aproximação possível (ainda nos 
casos em que a definição do pressuposto seja formulada em termos 
tais que comportem uma indagação de caráter indiciário) tal situação, 
na sua realidade, · para aplicar-lhe o correspondente tributo" (lsti
tuzioni di Diritto Tributário", Ed. Utet, 1969, pág. 103). 

A(' está a lição clara e firme do preclaro ALESSI: "Quando se 
trata de questões empíricas, a esfera de apreciação subjetiva é, obvia
mente, mais ampla". 

A lei não' pode senão ditar critérios diretrizes gerais, em maté
ria empfrica, como por exemplo, avaliações. E, pois, o abono da me
lhor doutrina italiana à lei, incensurável sob este aspecto, seja qual 
for a perspectiva sob que se coloque o intérprete. 

Mas, não é só a doutrina italiana que reputa a matéria tranquila. 
ERNST BLUMENSTEIN o mais conceituado tributarista suíço assim 
escreve: "Quando, pelo contrário, o montante do imposto depende de 
um particular estado do objeto, então é necessário que a lei dê princí
pios sobre avaliação do objeto, além da indicação das ai íquotas. Neste 
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caso, o quantum a pagar não é legalmente prefixado, mas deve sê-lo, 
caso por caso, mediante avaliação do objeto, mediante procedimento 
próprio (lançamento)" ("Sistema di Diritto delle Imposte". Ed. 
Giuffrê, 1954, pag. 161). 

ERNST BLUMENSTEIN, expõe a postura jurídica da Súíça, a 
jJropósito de idêntico imposto. "A determinação técnica do valor tem 
lugar, quanto ao valor venal, mediante confronto dos preços imobiliá
rios obtidos em determinado período, em situação normal (o chamado 
método estatístico). Além disto, a lei também pode indicar determina
dos fatores exteriores que influem, conforme a experiência, sobre o 
valor venal e que devem, portanto, ser considerados no lançamento ... " 
(op. cit., pag. 172). 

O mesmo é o ensinamento da mais categorizada doutrina 
alemã (cf. HENSEL, "Diritto Tributário", Ed. Giuffrê, 1956, pgs. 
239, 118, 155, etc.). 

Definição doutrinária clássica de lançamento, na nossa doutri
na, é a formulada por RUBENS GOMES DE SOUSA no seu famoso 
"Compêndio". Assim se redige: "Ato ou série de atos de administração 
vinculada e obrigatória, que tem como fim a constatação e valorização 
qualitativa e quantitativa das situações que a lei põe como pressuposto 
da incidência e, como consequência, a criação da obrigação tributária 
em sentido formal". As variantes do conceito que a doutrina tem 
formulado não discrepam, no essencial. 

Não vamos, por desnecessário, arrolar ·mais autores em abóno 
do argumento. Fazê-lo seria exibir um monótono e infindável desfile 
de opiniões idênticas, imutáveis e invariáveis. Não há qualquer discre
pancia em toda a doutrina internacional - a nacional nem sequer 
se detém no assunto, tão óbvio lhe pareceu - dada a natureza mesma 
das circunstâncias, exigente, precisamente, deste tipo de postura do 
doutrinador e do legislador. 

Ora, é de se perguntar, que significa a planta de valores, senão 
uma escolha de índices por áreas, como critérios a serem levados em 
conta na avaliação de cada imóvel, nos procedimentos de lançamento? 
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Se os valores imobiliários não são estáticos, mas variam, no 
tempo e no espaço; se a apuração destas variações é matéria de fato, 
não jurldica; se sua atualização e revisão constantes são imperativos da 
arrecadação e mesmo de justiça fiscal, como objetar a que o decreto o 
faça periodicamente?. 

Se os valores imobiliários são mutáveis (incrementam-se e dete
rioram-se sob influência de muitos fatores) e variáveis (não são os 
mesmos em todos os lugares), devem ser revistos periodicamente, para 
assegurar a justiça tributária é garantir a manutenção proporcional da · 
receita tributária, representando mecanismos de compensação da 
perda de valor do dinheiro e não incremento da carga tributária. 

E manifesto que há necessidade de lei para dispor sobre o 
modo de se rever e "atualizar" os valores. O impossível é que a própria 
lei o faça. A maioria dos Municlpios brasileiros tem seus critérios esta
belecidos em "plantas de valores" ou em atos de conteúdo similar. 
Desde que assegurem objetividade dos lançamentos e impessoalidade 
dos agentes, são corretos e incensuráveis. 

m) Lógica jurídica. 

A lei é um ato abstrato, genérico e inaugural. 

Abstrato, no sentido de que necessariamente faz abstração de 
qualquer situação concreta. Entre nós, CELSO ANTONIO BAN
DEIRA DE MELLO diz, com a precisão que lhe é peculiar; diz da 
abstração da lei: "abstrata (é) a regra que supõe situação reproduzível, 
ou seja "ação - tipo", conforme BOBBIO. O contraposto do preceito 
abstrato é o concreto" ("O conteúdo jurídico do princípio da igual
dade", pág. 33). 

Ora, os atos administrativos são necessariamente atos de apli
cação da lei. Só o ap licador procede ao reconhecimento eficaz da 
subsunção (da terminologia prestigiada por RUY CI RNE LIMA), 
contrastando o fato com a previsão hipotética legal (fattispecie). 

SEABRA FAGUNDES deixa isto perfeita e rigorosamente 
claro, na sua obra magistral; isso é da própria doutrina da tripartição 
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do poder - entre nós tão bem estudada e sedimentada - tendo in
clusive seus contornos fixados por uma já provecta jurisprudência da 
Suprema Corte. 

No caso estamos diante de problema de aplicação de critérios 
gerais a caso concreto; aplicação de critérios de avaliação a imóveis 
de determinado contribuinte identificado. 

Este ato somente poderia promanar do poder Executivo. A 
ele pertence, por força da Constituição, a competência para aplicar 
de ofício a lei administrativa (de que a lei tributária é espécie). 

Logo, estamos diante df ato que não poderia ser Legislativo, 
nem objetiva, nem subjetivamente. 

Na verdade, a planta genérica de valores é ato administrativo 
por natureza. De seu cunho regulamentar resulta sua subordinação 
formal e substancial à lei. 

No caso sub examine, não se apontou nenhuma discrepância 
entre o regulamento e a lei. 

A sentença afirmou a tese de que os valores imobiliários 
somente podem ser fixados em lei. 

Ora, a lei da Capital mineira já esgotou sua função - no 
próprio juízo do legislador - quando estabeleceu que a base do 
tributo é o valor imobiliário. 

A Administração o que cabe é aplicar a lei, o que fez de 
modo irrepreensível. 

O digno prolator da sentença não se deu conta de que este 
regulamento é mero ato administrativo de aplicação da lei. 

Integra o lançamento, servindo de seu suporte em nível admi
nistrativo. 

A planta de valores é ato executivo de individualização da nor
ma legal. Não é ato normativo, na parte em que declara valores. 

Estudos de Dir. Público, São Paulo li (1 ), jan ./jun. 1983 



30 -4asociaçiio dos ftOCUfaderestit Mllrt!CI~• 4e S:it ,...,10 

Parece que o M. Juiz supôs que a planta tem natureza norma
tiva. Não é exato. Um ato regulamentar pode ter ou nãocunho norma
tivo, na medida em que se refira a situações abstratas ou a fatos con
cretos e individuais. 

In casu, a planta constitui a aplicação da lei (esta sim abstrata 
e genérica) a um grupo de fatos, uma série de fatos concretos já indi
vidualizados e identificados. Mas sempre aplicação da lei a fatos. A 
única singularidade está em servir de instrumento para atingir inúmeros 
fatos ao mesmo tempo. 

Um exemplo torna bem clara a distinção: a lei federal prescre
ve que serão convocados para o serviço militar, a cada ano, os homens 
que atinjam os 18 anos. E preceito abstrato (abstrai de indivíduos de
terminados) e genérico (refere-se a todos que recaiam na sua hipótese). 

Num ano determinado, por decreto, o executivo "convoca" 
todos os nascidos no ano x (porque completaram 18 anos). Este ato 
não é normativo, no sentido de que não é abstrato nem genérico. E 
ato de aplicação concreta da lei. Todos e cada um dos que, no mo
mento, completam 18 anos, estão concretamente atingidos. É ato 
individual, embora plural (refere-se a muitos indivíduos). 

Enfim, o que faz o cunho normativo de um ato não é o núme
ro de caso que atinge, mas o caráter abstrato que deve ter (SILVIO 
LESSONA, "La divissione dei poteri", in Revista di Diritto Pubblico, 
vol. I, pág. 16, ano 1944). " ... alcança uma universalidade de 
sujeitos: aqueles que se vêem atingidos pela situação reproduzida: 
vale dizer, a categoria de pessoas qualificada não pelos traços subje
tivos mas pela inserção na situação objetiva renovável. Por isso, toda 
norma abstrata é também geral, no sentido mesmo que Bobbio atri
buiu à característica generalidade: universalidade de sujeitos con
templados na regra". (CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, 
op. cit., pág. 35). 

Isto só se compreende à luz da teoria da tripartição do poder, 
expressamente adotada pela nossa Constituição. 
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O melhor expositor moderno de seus contornos básicos é 
GIORGIO BALLADORE PALLIERI , da Universidade do "Sacro 
Cuore" de Milão, que sublinha a distinção, aristotélica, aprofundada 
por TOMÁS DE AOUINO, entre atos gerais e especiais (dando como 
exemplo destes a declaração dos vencedores de um concurso, a "cha
mada às armas de dete rminada classe"). 

São gerais, em sua sintética lição os que se referem abstrata
mente a pessoas ou situações não determinadas no· momento da 
emanação do ato (ex. : o código administrativo quando disciplina os 
concursos, a lei que prevê o serviço militar). 

"Qualquer atividade que o Estado queira exercitar deve vir 
predisposta antes de tudo (preventivamente regolata) por meio de 
atos contendo regras gerais". ("Dirittocostitizionale", Ed. GIUFFRE, 
Milão, 3a, ed., 1953, pág. 83). Antes de entregar-se a qualquer ação 
concreta, deve "(prima) avere disciplinato la materia in modo generale, 
dettando in astratto le regole per la propria attivitá, i limiti e le moda
litá di questa". 

E, subsequentemente enfatiza o grande mestre milanês: "Só 
em seguida pode passar à ação concreta e esta é vinculada pelo que as 
normas gerais disponham e não as pode contrariar." 

Pouco adiante, formula asserto categórico: 

"A atividade legislativa deve ser precedida pela legislativa 
e nesta encontra os seus critérios, fundamentos e limites". 

Normalmente, a lei tributária não requer regulamentação, ao 
contrário de que muitos supõem. (v. nosso "Decreto regulamentar 
no sistema brasileiro", in R.D.A., vol. 97, pág. 21 ). 

Descrevendo a lei as hipóteses de incidência tributária, fica 
ao seu aplicador o pod~r- dever - nos termos em que concebida esta 
categoria por SANTI ROMANO - de aplicá-la aos casos concretos, 
verificando cada caso concreto em confronto com os critérios gerais 
e abstratos nela contidos. 
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No caso sub judice, porém, parece que o princípio da isono
mia, prescrito no§ 19 do art. 153 da Constituição está a indicar, de 
modo bastante evidente, quase que a necessidade do regulamento. 

Na verdade, se todos os lançamentos tributários, referentes a 
valores imobiliários, ficarem ao critério ainda que prudente, dos agen
tes administrativos, os riscos que sofrerá o princípio da igualdade 
serão bastante acentuados. 

Não é por outra razão que a maioria das legislações tributárias 
dos nossos Municípios exige, para este caso, regulamentação, a qual 
se traduz na conhecida planta de valores imobiliários. 

Mas, não só isto não é exigência do princípio da legalidade, 
como repugna ao sistema da tripartição de poderes por nós adotado. 
Os atos de natureza administrativa incumbem à Administração. Não 
é irregular, ilícito ou inconstitucional que ao decreto se defira traçar 
normas nos casos em que a aplicação da lei depende de estimativas, 
verificações, avaliações etc. 

A legislação prevalecente nos Municípios brasileiros - pre
vendo a edição administrativa de plantas de valores, por decreto -
está em perfeita consonância com a lição de AM fLCAR FALCÃO, 
quando escreve: "Vale recordar que, no exerc(cio do poder regula
mentar, particularmente no que respeita à emanação de regulamentos 
de execução, admite-se, plenamente, a outorga à Administração de 
uma competência para construir normas jurídicas toda vez que, por 
um lado, na lei de habilitação esteja traçado o quadro geral e estejam 
fixados os elementos fundamentais por que se orientará a norma 
subordinada e, por outro lado, quando a atuaçãó do comando legal 
ficar a depender de uma estimativa ou verificação de elementos de 
fato, ou de uma apreciação técnica" ("Introdução ao Direito Tribu
tário", Ed. Financeiras, 1959, pág. 69). 

Ora, o regulamento no nosso direito é norma emanada do 
Poder Executivo (art. 81, item 111 da Constituição Federal). 

Logo, o ato administrativo em que se traduz a planta de 
valores, por ser de natureza regulamentar, somente pode emanar 
do Poder Executivo. 
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Também por este argumento se verifica que não tem cabimen
to, à luz da nossa Constituição, exigir que a lei estabeleça os valores 
imobiliários in concreto. Isto é próprio do lançamento, ato administra
tivo (art. 142 do c.t.n.) que, à sua vez, se desempenha com observância 
dos critérios administrativos da planta regulamentar de valores, a qual, 
de seu lado se apoia necessariamente na lei. 

n) Função constitucional da lei. 

Na verdade, quem pretender que a lei estabeleça os valores 
imobiliários há de dizer a hipótese em que isto é possível e deverá 
então formular um caso concreto. 

A lei não pode estabelecer valores imobiliários. " . as regras 
jurídicas são prescrições para o comportamento dos homens" (H. 
KELSEN, op. cit. pãg. 37). Valores são fatos. 

O que a lei pode estabelecer são os critérios para se encontrar 
e se reconhecer valores imobiliários. 

O que a lei pode é indicar que qualificação poderão assumir 
certos valores, para efeito de-cálculo de tributos imobiliários. 

Os valores imobiliários, entretanto, em sí mesmo conside
rados - são fatos que escapam totalmente à normatividade jurídica. 

Da mesma forma, a lei pode prescrever, com relação a certos 
impostos, que a sua base impon(vel será o preço, será o tamanho, 
será a capacidade, a potência, a quantidade ou qualquer outra pers
pectiva dimensível da materialidade da hipótese de incidência de 
um determinado tributo. 

" ... le misure piu semplici, prima frequenti (numero, 
quantitá, peso) sono state recentemente sostituite della misura 
valore, piu complicata ma che tiene miglior conto del caso 
individuale." (A. HENSEL, op. cit. pãg. 119). 

A lei fixa o valor, como base abstrata e genérica, mas só a 
atividade administrativa do lançamento envolve a avaliação de cada 
imóvel. 
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A lei faz referência a fatos, a lei não disciplina os fatos. 

A lei põe os fatos na sua hipótese e disciplina comportamen
tos. Os fatos, para a lei, são meros "pressupostos", no sentido mais 
rigoroso desse termo lógico. 

É absurdo supor que o legislador possa prescrever que o valor 
de um metro quadrado, num determinado bairro, de uma certa cidac::, 
é de tantos cruzeiros. Só a atividade concreta de avaliação pode 
fazê-lo. "Compito della valutazione é dunque di accertare il valore di 
questi complessi (reddito, patrimonio, prodatto)". (A. HENSEL, 
op. cit. pEig. 124). 

Da mesma forma, é cediço - para a teoria geral do direito -
que o legislador não estabelece, não precreve comportamentos para 
as coisas, porque estas, não sendo I ivres, não podem ser "destinatá
rias" de comandos jurídicos (KELSEN, op. cit. pág. 37). 

Com o maior respeito pela inteligência e cultura do eminente 
ministro MOREIRA LAVES, dissentimos quando Sua Excelência 
afirma "que assim como é possível que o Executivo elabore uma 
planta de valores, nenhum obstáculo há a que o Legislador a faça." 

É que - ex vi do imperativo insuperável do art. 6<? da Cons
tituição - se um ato é, por sua natureza, privativo do Executivo, o 
Legislador não o pode praticar; e menos ainda pode o Judiciário 
impedir seu desempenho pelo próprio Executivo. 

Fazer esta afirmação é deixar de lado, é esquecer que a nature
za das funções de cada qual é diversa, é privativa e é indelegável. 

Quando o Poder Executivo elabora planta de valores, não 
está fixando o valor do imóvel: está, isto sim - em obediência à 
lei que prescreve qual seja a base impon ível - aplicando aquela 
lei ao caso concreto. Mas não a um caso concreto singular, mas sim 
a uma generalidade de casos concretos. Os lançamentos concordes 
com a planta de valores é que irão reportar-se a casos individuais. 
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lstó é próprio da função administrativa, incumbente ao Poder 
Executivo (art. 6C? da Constituição), com exclusividade, sem admitir 
delegações (parágrafo único do art. 6C? ) e menos ainda usurpações. 

A previsão em lei municipal de plantas de valores constantes de 
decretos regulamentares assegura, portanto, que os lançamentos serão 
objetivos, criteriosos, isentos e obedecerão a um critério uniforme que 
afasta qualquer desigualdade, ou desvio subjetivo. 

Tal legislação muniCipal não pode ser mais irrepreensível, mais 
cautelosa, mais escorreita, nem mais prudente, dado que a lei está 
impossibilitada tecnicamente (por obstáculo de fato irremovível) e 
juridicamente de fixar com maior precisão a base de cálculo (esta é 
tarefa técnica, material, administrativa). Ao invés de deixar ao inteiro 
critério do lançador a avaliação de cada imóve ' (o que enseja corrup
ção, subjetivismo e variações perigosas e indesejáveis, de caso para 
caso), obriga o estabelecimento de critérios objetivos e gerai~, por 
decreto (vinculados aos dados do cad::~stro municipal, que são forne
cidos pelo contribuinte). 

Assim o valor venal - "valor ( ... ) que o imóvel alcançará 
para compra e venda à vista, segundo as condições usuais do mercado 
de imóveis" (BALE E I RO, "Direito Tributário Brasileiro", Ed. Fo
rense, 1970, pág. 148) - em caso concreto, é obtido com a mínima 
margem de discrição na ação administrativa, sem riscos de subjeti
vismo e sem desvios. 

Aí está um sistema admitido, senão requerido pelo Texto 
Magno, perfeito, completo, seguro .e conformado inteiramente às 
exigências normativas do nosso sistema jurídico e aos requisitos 
técnicos postulados pela mais sadia tradição, na forma da melhor 
doutrina. 

Tão correta é esta solução, que ALIOMAR BALEEIRO, 
comentando o art. 33 do c. t.n., diz escancaradamente: "A repartição 
apurará, segundo as circunstâncias, conforme a localização, existência 
de serviços públicos, possibilidades de comércio, etc., e, sobretudo, 
quando possível, pelo confronto com as .alienações mais recentes de 
imóveis semelhantes, no local. Não contraria o c.t.n. a elaboração 
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de tabelas, ajustadas periodicamente, segundo os dados acima e outros 
razoáveis, para cada área da zona urbana" (op. cit., pág. 148). 

Como que a propósito, diz com ênfase e firmeza BALEEIRO, 
com toda sua autoridade, de modo incisivo e direto: "Não contraria o 
c.t.n. a elaboração de tabelas, ajustadas periodi~amente ... " 

RUBENS GOMES DE SOUSA, ensina que: "a) lançamento 
direto: é o lançamento feito unilateralmente pela autoridade fiscal, 
sem intervenção do contribuinte. Este tipo de lançamento convém 
principalmente aos impostos sobre a propriedade, porque a existência 
da matéria tributável é fácil de verificar (por exemplo, terrenos ou 
casas) e o seu valor pode ser calculado com base em elementos que 
estão à disposição do fisco (por exemplo, metragem de frente, valor 
médio das propriedades vizinhas, etc.). O lançamento direto por sua 
vez, comporta três modalidades: a) Lançamento direto por investiga
ção real é aquele em que o fisco procura determinar efetivamente as 
características e o 'valor da matéria tributável, aproximando-se o mais 
possível da realidade, utilizando os elementos de investigação de que 
dispõe (por exemplo, no imposto de transmissão, em que o fisco 
procede à avaliação de terrenos ou prédios mediante a inspeção direta 
destes)" (Compêndio ... ", cit., pág. 84). 

E bem de ver que determinação do valor de coisas tributadas 
é ato humano, que não pode ser suprido por norma alguma (salvo o 
caso de presunção legal). Deve obedecer aos critérios da lei, mas é 
sempre ato administrativo, praticado por um agente público. 

Exigir - como o faz certa corrente - que o legislador deixe 
sua função normativa, para converter-se em lançador, é um tanto 
quanto absurdo. 

Não se nega que seria bom que a lei limitasse mais o adminis
trador. Aparentemente, talvez parecesse mais consentâneo com o 
princípio da legalidade que tudo ficasse resolvido pela lei. 

o) Obrigação "ex lege" 

A afirmação de que a obrigação tributária é ex lege é pacífica. 
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Consequência necessária disso é que ela há de nascer de um 
fato, qualificado pela lei para o efeito de determinar o seu nascimento 
(é o "pressuposto d'imposta" do direito italiano). 

Ora, in casu, esse fato é a propriedade imóvel, na área urbana 
do Município. Essa a hipótese de incidência (fatisspecie, fait gene
rateur, tatbestand, hecho imponible). 

Ora, os fatos que os legisladores podem eleger como materia
lidade das hipóteses de incidência dos impostos podem ser classifica
dosem 

a) permanentes 
fatos: 

b) fugazes 

Alguns fatos são inalteráveis, existindo ao longo do tempo, 
com vocação à permanência. Outros sofrem a erosão do tempo de 
modo lento. Uma terceira categoria de fatos se caracteriza por desen
cadearem-se e esgotarem-se num lapso de tempo, desaparecendo 
num átimo. 

Se o legislador põe como núcleo da hipótese de incidência de 
um tributo um fato fugaz (que a doutrina costuma designar por 
instantâneo), como a compra-e-venda (operação mercantil) ou a 
importação, etc. o momento do surgimento da obrigação é o da 
consumação do fato (salvo expressa disposição legal em contrário). 

Se, pelo contrário, a lei erige em hipótese de incidência um 
fato permanente (como é o caso da propriedade imóvel), requer-se 
que a própria lei estabeleça um compromisso entre esse fato e certas 
coordenadas de tempo (o "período d'imposta" do direito italiano). 
Daí a necessária qualificação de "periódicos", aplicável a tais im
postos. 

HENSE L assinala que os impostos sobre a posse, juridica
mente não se ligam a um acontecimento singular, mas usam - para 
delimitação do aspecto objetivo da hipótese de incidência - um 
complexo de valores, o que só se torna possível quando este com
plexo é de qualquer modo relacionado com o elemento tempo. 
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'' ... gli accertamenti di fattispecie che si collegaho ai 
valore del patrimonio o ai valore di un qualche aggeto devono 
fissare un giorno fisso, in cui venga compiuto l'accertamento 
del patrimonio." (op. cit. pág. 112). 

f rigorosamente o caso do imposto imobiliário, de competên
r.ia dos Munic(pios brasileiros (art. 24, I, da Constituição). 

Daí afirmar HENSE L que " ... esse sono necessariamente 
imposte periodiche ossia vengano accertate, secando la loro base, 
per periodi di tempi sucessivi ... " (loc. cit.). 

rir-se à 
GIANNINI expõe com clareza essas peculiaridades, ao refe-

"situação de fato que ... não é por si mesma circunscrita 
num espaço de tempo limitado; por isso é necessário que o 
legislador intervenha para delimitar o período de tempo que 
se deve considerar ... é o "período d'imposta". (pág. 176). 

Para, em seguida, observar que: 

" ... l'obbligazione, una volta sorta ed accertata, si rinnova 
automaticamente di periodo in periodo ... ". (pág. 176). 

Daí a oportuna observação do fundador da escola jurídica 
moderna do pensamento científico italiano: 

" ... questo riprodursi dell'obbligazion ·di periodo in 
periodo non deve indurre a ritenere che si tratti di una sola 
obbligazione, il cui adimpimento sia ripartito nel tempo. 

Per ciascun periodo invece, surge una nuova obbligazione 
cosiche una volta determinato il periodo d'imposta, l'obbli
gazione periodica non si distingue piu da quella istantanea ... ". 
pág. 176). I 

Esta exposição é rigorosamente perfeita, para adequar-se ao 
nosso imposto imobiliário. 
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Assinala esse mestre que, 

" ... per ciascuna obbligazione istantanea si richiede 
necessariamente un distino accertamento". (pág. 177). 

Daí a necessidade de anualmente se realizar novo lançamento 
do imposto imobiliário (i.p.t.u.). 

A classificação dos tributos, quanto ao aspecto temporal da 
hipótese de incidência, além de permitir bem determinar a lei aplicável 
(problema da lei tributária no tempo, tão bem estudado por A. R. 
SAMPAIO DÓRIA), também enseja demarcar o termo a quo, para 
contagem do prazo decadencial. 

Mas também tem a virtu~ de ensejar, fazer reconhecer qual o 
instante do nascimento do vínculo obrigacional. 

Ora, segundo fecunda elaboração de PONTES DE MIRANDA, 
adotada por ALFREDO BECKER e recentemente reavivada e apro
fundada por BARROS CARVALHO, e5te tipo de obrigação tributária 
(a de imposto periódico) nasce com grau eficacial mínimo. Existe a 
obrigação, porém é inestingu ível, até mesmo por ato voluntário do 
devedor (PAULO BARROS CARVALHO, "Decadência e prescrição", 
Ed. Resenha Tributária, S. Paulo, 1976, pág. 90 e segs.). 

p) Lançamento, como ato de aplicação da lei. 

Requer a própria ontologia do tributo a intercessão de um 
ato administrativo que declare a sua existência, accertando suas carac
terísticas, para atingir grau eficacial médio. 

Só então pode ser liquidada, embora não seja exigível. Na 
verdade, só com o decurso do prazo do pagamento voluntário, surge 
para o credor o direito a exigir o pagamento coativo (grau eficacial 
mínimo). 

Assim, à semelhança do que se dá nas sentenças judiciais 
declaratórias da existência de obrigação ex lege do direito privado 
(alimentos, composição de dano por ato ilícito, etc), o ato adminis-
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trativo do lançamento não faz outra coisa se não accertare o fato 
impon fvel, proclamando suas conseqüências. 

E também cediço que a obrigação tr ibutária nasce com o acon
tecimento do fato impon ível. 

Por isso, é dominante a doutrina que lhe reconhece (ao lança
mento) o caráter de ato declaratório. Entre nós, essa discussão doutri
nário é quase totalmente superada, pela opção explícita do legislador 
complementar. 

Efetivamente, o código tributário nacional veio a dispor: 

"Art. 144 - O lançamento reporta-se à data da ocorrên
cia do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vi
gente, ainda que posteriormente modificada ou revogada." 

Daí o dizer A. D. GIANNINI - com sua autoridade de fun
dador dos modernos estudos jurídico-tributários na Itália do pós-guer
ra - que o lançamento é necessário e insoprimibile .(regra que, a 
nosso ver, comporta exceções). E um estádio do processo decrescente 
de concretização do direito. Mas, de cunho não abstrato, nem geral. 
Integra o ato de "aplicação" da lei (lançamento). 

,Ora, a planta de valores imobiliários, como instrumento in 
fra-legal - balisador do lançamento - tem o mesmo cunho deste. 
Não é ato constitutivo. Não inova a ordem jurídica. Não altera a lei. 
Não muda o direito existente. Não constitui a obrigação tributária. 

Por ser uma condição, pressuposto, ou mesmo. parte do ato 
declaratório do lançamento, é ato que simplesmente declara os valores 
imobiliários existentes. 

Não "atribui" valor aos imóveis. Nada cria. Não inova. Não 
diz, nem pode dizer se não o que já é, por força dos fatos, por força 
das leis econômicas, por virtude das leis de mercado. 

A planta de valores é uma avaliação (ato de reconhecer, in
vestigar, desvendar e proclamar o fato objetivo, valor inerente a uma 
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coisa) simplificada, global de grupos de imóveis. Não é pauta de 
criaçâ"o de valores, mas tabela de atestação, averiguação, verificação 
de valores existentes. 

Nesse sentido, é já preliminar do ato de lançamento. 

Ao lançamento nada mais importa do que a " ... riduzione 
del pressupposto ad una cifra. in guisa di rendere possibile l'applica
Lione del tasso dell'imposta", como observa G IANNIN I (op. cit. 
pág. 133), com sua portentosa argúcia. 

Ato administrativo infra legal, a planta de valores não afeta a 
base iinpon ível (legalmentE:: fixada) que é um fato que não se sujeita à 
lei jurídica, mas apenas serve de pressuposto para a incidência de 
normas jurídicas. 

Assim como a lei não ordena que se nasça, nem que chova, ou 
que haja inundação ou seca, etc. - a tais fatos se· referindo como 
pressupostos para incidência de normas jurídicas inúmeras - assim 
também a lei não fixa o valor de imóveis, mas apenas o toma como 
pressuposto determinante do quantum debetur de obrigações ex lege 
que tem no fato (existência da propriedade) sua causa imediata. 

Ora, se a lei não fixa valores imobiliários; se a lei não deter
mina que estes sejam tais ou quais, mas a eles se reporta como simples 
pressupostos, com muito maior razão um mero decreto executivo 
não o faz, nem poderá fazer. 

O decreto que veicula a planta de valores se limita a ser ato 
declaratório de valores já existentes. Insere-se num procedimento 
simplificador e abreviador de diligências complexas. Além disso, 
vem atender a instâncias igualitárias do Texto Constitucional, na 
medida em que assegura a desigualação das desigualdades e a igua
laça'o nas igualdades, como o apregoava RUY BARBOSA e o postula 
o prindpio constitucional da isonomia (entre nós magistralmente 
estudado, em obra recente, por CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 
MELLO, "O conteúdo jurídico do princípio da igualdade"). 

Porta'nto, como qualquer outro ato administrativo, está 
sujeito a controle jurisdicional. 
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Se a planta de valores deixar de declarar valores existentes e 
exceder sua esfera própria, criando valores; se o lançamento nela 
baseado conduzir a superar o valor do imóvel, o contribuinte suscita 
o contraste judicial, pedindo avaliação contraditória, devendo o juiz 
substituir-se à autoridade administrativa e accertare o valor verdadeiro, 
com a proporcional redução do excesso resultante do lançamento. 

O contribuinte está, pois, plenamente protegido contra qual
quer excesso da planta de valores, até mesmo por reclamação na es
fera administrativa. 

Impugnando um lançamento, com o fundamento de que se 
baseou em avaliação exagerada - que atribuiu a seu imóvel mais 
valor do que o que efetivamente ele tem - pode atingir o conteúdo 
da planta de valores. Pode a decisão judicial anular, ou comprometer, 
ou tornar inaplicável parte da planta, por infidelidade aos fatos; por 
nela (parte ou todo) ver não uma declaração do que os fatos são, mas 
sim uma deturpação ou superestimação dos fatos. 

Não pode porém o contribuinte insurgir-se contra a idéia da 
plarita de valores. Não pode o juiz impedir o legislador de ordenar 
ou autorizar-a sua elaboração pelo executivo. 

E: que, como demonstrado, a planta de valores: 

é ato simplesmente declaratório; 

não atribui valor a nenhum imóvel, mas revela, espelha o 
valor que nele existe (ou que ele tem); 

não altera, por isso, a lei, não excedendo o limite que nela 
se contém; 

se, eventualmente, em algum caso concreto, sua aplicação, 
mediante o prosseguimento do lançamento, levar a tal 
resultado, a ordem jurídica prevê correção administrativa 
ou judicial; 
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nesse caso, o que se compromete é ou uma interpretação 
da planta, ou parte da mesma, ou a própria planta concre
tamente, individualizada; jamais a idéia de planta, ou a 
competência legal que o executivo recebe para exped (-la; 

além do mais, a planta se insere na categoria de atos admi
nistrativos incumbentes ao executivo, para instrumentar a 
ação dos agentes menores da administração; 

é ato de execução da lei. Ato privativo, por sua natureza, 
do Executivo; não altera a lei, mas dispõe no sentido de 
"sua fiel execução" (como o quer o inciso 111 do art. 81 
da Constituição); 

é providência concreta administrativa para orientação dos 
funcionários; 

é ato de aplicação do direito. Como observa CELSO 
ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, não assume função 
inaugural, não invade o campo da lei, pela circunstância 
de constituir-se em instrumento de sua aplicação, não a 
um só caso singular, mas a uma generalidade de casos; 

além de tudo, como o princípio constitucional da isono
mia não se volta apenas ao legislador, mas a todos os 
órgãos do Estado, a planta funciona como excelente e 
indispensável instrumento promotor da isonomia e acau
telador de desigualações injustificadas ou igualações 
anti-isonômicas; 

Em conclusão, vê-se que não só é razoável como até prudente 
e necessário que o Executivo fixe em decreto plantas genéricas de 
valores, a serem aplicadas pelos atos individuais de lançamento, como 
garantia da objetividade dos direitos, exclusão de qualquer subjetivis
mo e evitação de arb (trio. 

A falta desse instrumento administrativo, cada lançamento se 
transforma numa avaliação, com todos os riscos que tão delicada 
tarefa envolve, em detrimento das exigências do princípio do fair 
procedure da Administração e com comprometimento da isonomia. 
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Este enfoque rigorosamente fiel à melhor interpretação dos 
postulados do nosso , sistema jurídico, deixa claro que a planta de 
valores, bem como os lançamentos (aquí, neste processo, questiona
dos) não aumentaram o tributo; nem sua base de cálculo. 

Não alteraram a lei. E que, tendo a lei 

fixado o valor como base imponível; 

estabeleceu o valor como pressuposto quantitativo da 
obrigação tributária; 

como o imposto imobiliário é periódico, as respectivas 
obrigações nascem anualmente; 

logo, a cada ano se deve accertare o tri~uto; 

no lançamento de imposto que tem por base valores é 
necessário saber o valor; 

in casu só avaliação diz o valor da coisa, no momento 
do nascimento da obrigação; 

da( que cada lançamento implica uma avaiiação; 

não repugna que essa avaliação (ato administrativo), seja 
feita segundo pauta contida em outro ato administrativo 
que já forneça dados objetivos da avaliação; 

se o lançamento é mero ato declaratório (accertamento), 
então a planta de valores que o condiciona impulsiona 
não cria valores, nem altera o critério legal; limita-se a 
aplicá-lo. 

Impõe-se, por isso, reconhecer que não houve aumento de tri
buto sem lei, no caso, mas simples aplicação da lei a um fato, que à 
data do lançamento, tinha determinado valor. 
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O decreto executivo é incensurável na medida em que não lesa 
o contribuinte, não lhe restringe nenhum direito. Pelo contrário, signi
fica auto-limitaçâ"o da Administração (como o demonstra SÉRGIO 
FERRAZ, in "Tres Estados de Direito Público", Ed. Revista dos Tri
bunais, pág. 105 e segs.). 

O decreto inibe os agentes administrativos e fixa balisas à sua 
ação. Nesse sentido até amplia o direito dos contribuintes. 

Porém, se em algum caso, o decreto diminuir o direito do con
tribuinte (direito público subjetivo de só ser tributado na medida da 
lei, isto é, com base no valor do seu imóvel) o Judiciário anulará 
o lançamento. 

Mas, não é o que foi alegado na inicial. 

A inicial não critica o lançamento; não confronta o seu direito 
com o do fisco. 

A inicial impugna a validade conceitual do decreto, em tese. 
Sustenta que ele viola a legalidade. 

Ora, compreendida a sistemática da aplicação da lei tributária 
e a função administrativa (vale dizer, aplicadora) do decreto, relativa
mente à lei, vê-se a manifesta falta de procedência das afirmações 
das impetrantes. 

Se a obrigação tributária a cargo das impetrantes basceu dia 
19 de janeiro, é o valor que tinha seu imóvel nesse dia que deve ser 
considerado pelo aplicador (administrativo ou judicial). Não tem o 
contribuinte legitimidade para impugnar atos internos da Adminis
tração, desde que estes não lhe firam direito seu. 

Sem planta de valores há lançamento do mesmo modo, só que 
menos objetivo e envolvendo mais risco de desatenção às exigências 
da isonomia. A existência do ato regulamentar balisador dos lança
mentos aprifll{)ra o ato de lançamento. In casu, os impetrantes ao 
invés de se voltarem contra o lançamento, quiseram atingir ato re
gulamentar que só tende a conciliar as instâncias do interesse público 
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com os reclamos dos direitos individuais e que por nenhuma forma se 
pode presumir ilegítimo, abusivo ou lesivo a seus direitos. 

Não houve aumento ilegal do tributo. Houve só a rigorosa 
aplicação da lei material tributária. I ncensu ráveis os lançamentos por 
via de mandado de segurança. Só em outra ação - comportadora de 
dilação probatória - poder-se-ia discutir a avaliação que conduziu aos 
lançamentos questionados. 

q) A sentença recorrida. 

Fica patente da leitura do teor da respeitável sentença que o 
M. Juiz prolator não tem a convicção que nela quis manifestar. Conce
deu a segurança, nesta parte, exclusivamente por causa de algumas 
decisões do Supremo Tribunal Federal. 

Chega mesmo Sua Excelência a observar ser evidente "que não 
é salutar a discordânc.ia de juizes inferiores frente á interpretação que 
a Magna Corte dá aos termos constitucionais, mormente quando não 
tenham a invocar atos ou circunstâncias novas, mas simplesmente 
repisar argumentos já examinados e rebatidos pela própria Suprema 
Corte." Ora, se assim pensassem e agissem todos os juízes e tribunais, 
não haverta a menor possibilidade de evolução da jurisprudência. Após 
decidida uma questão, de determinada maneira, pela Suprema Corte, 
outras ações não subiriam e ela mesma (Suprema Corte) não teria a 
oportunidade de proceder à revisão de seus pontos de vista, como 
tantas vezes tem feito. 

Na verdade o .que, no mínimo, espera qualquer país de sua 
Suprema Corte, é que saiba ser coerente, ainda quando nem sempre 
possa acertar. E a melhor evidência dessa coerência estará em - ao 
aplicar princípios tão gerais, como o da legalidade - saber estender 
coerentemente as conclusões que aplicou a um determinado tributo 
aos demais que guardam, em certos pontos semelhança com ele. 

E evidente a impossibilidade de manutenção desta coerência, 
sob pena de destruição do próprio Estado (União, Estados e Muni
cípios), pelo desaparecimento de quase todas suas fontes de receitas, 
já que quase todos os tributos, no nosso sistema dependem de avalia-
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ção (ou da fixação de um valor, pelo arbítrio das partes - Constitui
ção Federal, arts. 21,23 e 24). 

Para ser coerente, o S.T.F. terá que declarar inconstitucional o 
"estatuto da terra" que prevé procedimento muito semelhante, para 

. determinação do "válor fundiário" dos imóveis rurais. 

Terá que exigir que a União edite lei fixando o valor concreto 
de cada uma das operações de importação, exportação, venda de pro
dutos industrializados, contrato de transporte; que os Estados editem 
lei similar fixando os valores de vendas de imóveis, de vendas mercan
tis; que os Municípios façam o mesmo com relação a contratação de 
serviços (além dos valores imobiliários urbanos). 

E que a tese da sentença (valor só a lei fixa; "avaliar" é ativi
dade legislativa; atualizar valor - avaliar novamente, para encontrar 
o valor atual - só o legislador o pode fazer) destrói o sistema e anula 
a repartição horizontal de competências entre Legislativo e Executivo. 

A prevalecer esse modo de entender a Administração não 
pode mais avaliar imóveis; com maior razão os privados não podem 
fixar, a seu alvedrio, o valor das operações em que se envolvem diu
turnamente ... só o legislador. 

r) Garantia do contribuinte .contra o excesso fiscal. 

Mas, então - perguntarão os opositores desta tese - que 
garantia têm os contribuintes contra um mapa de valores mal feito 
ou critérios excessivos? Que proteção dispensa a nossa ordem jurí
dica ao contribuinte contra a supervalorização fiscal dos imóveis? 

E simples a resposta - arme-se um epiquerema, principal
mente com os dados constitucionais: 

a) se só se é obrigado a fazer em virtude de lei; 

b) se a lei dispõe que a base (no caso em foco) é o valor 
venal; 
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c) se o critério regulamentar (com ou sem planta de valores) 
importar excesso do valor venal; 

d) se a Constituição assegura proteção jurisdicional a qualquer 
lesão de direito individual; 

e) conclusão: quando o resultado do lançamento decorrer de 
excesso do valor venal, o contribuinte pode impugnar em 
juízo o valor atribuido a seu imóvel (provando, por perí
cia, ser inferior) e, assim obter a redução proporcional do 
lançamento. 

Ar está sua proteção. Se a lei deu como critério o valor venal, 
o resultado do lançamento não pode superá-lo. "Como" o fisco opera 
para efetuar o lançamento não importa ao contribuinte. E-lhe indife
rente, enquanto garantidos a isonomia e o seu direito público subjetivo 
a não ser tributado além da medida legal. 

O que pode afetar seu patrimônio, atingir seus direitos, é o 
resultado do lançamento e não êle em sí mesmo, enquanto procedi
mento interno da administração. 

Se o critério adotado é o da avaliação, caso por caso, ou da 
presunção de valor (fixada em lei), do arbitramento, ou outro, con
substanciado ou não em mapa de valores, tudo isto lhe é estranho. 
Enquanto o resultado não ferir o critério legal (no caso, valor venal) 
não lhe cabe dirigir o fisco, ou impor-lhe esta ou aquela forma de 
proceder. 

E lógico que este argumento vale para o caso de a lei nada 
dispor quanto ao modo de lançar ou para o caso de a lei deferir tal 
definição ao decreto. Se a lei traçar os pormenores de procedimentos, 
a hipótese é outra. Tais normas podem conferir direitos aos con
tribuintes. 

s) Ainda a sentença recorrida. 

A sentença acolhe o pedido, sem considerar que, no caso de 
uma série de outros tributos, também existe a necessidade da deter-
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minação de um valor para a matéria posta na base impon ível do 
tributo, sem merecer igual censura, quer da doutrina, quer da juris
prudência. 

Ela se despreocupa - com alarmante singeleza - com as di
mensões dos efeitos da adoção de tese desse jaez, pelo Poder Judi
ciário. 

Tranquilizam-se com esta omissão assim os impetrantes, como 
o douto prolator da sentença, esquecidos de que se a tese adotada é de 
que só a lei pode estabelecer nos casos concretos a base impon ível, 
então igualmente il (citos são tanto o decreto executivo que o faça, 
como o acordo de vontades, no contrato de compra e venda mercantil, 
cujo valor determina a base impon ível do i.c.m. e do i.p.i. (como os 
diversos contratos e negócios internacionais de importação e exporta
ção, cujo valor também determina a base impon ível dos respectivos 
impostos); e assim por diante. 

A sentença curva-se ao Supremo Tribunal Federal dando-se o 
JUIZ por vencido, embora não convencido. Evidência do seu não con
vencimento está exatamente na circunstância de não deduzir, nem 
desdóbrar argumentos em abono da afirmação que faz. · 

Sua Excelência limita-se a apoiar-se na autoridade da nossa 
Suprema Corte. 

Na verdade, até esse instante, poucas são as decisões do Su
premo Tribunal Federal - e somente uma delas é de Plenário - no 
sentido da sentença recorrida. Inúmeras outras há em sentido con
trário (R.E. 86.562; 86.028, 86.326 etc). 

Não há nada que possa indicar - a quem tenha acompanhado 
a evolução da nossa jurisprudência, nos 90 anos de vida republicana 
que esta orientação seja ou deva ser imutável. 

Em primeiro lugar, a discrepância dos autorizados Ministros 
XAVIER DE ALBUQUERQUE e SOARES MUNOS; em segundo 
lugar o silêncio de alguns outros de seus integrantes, no Plenário; em 
terceiro lugar, a própria qualidade intelectual dos Ministros que já 
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votaram, são uma indicação e uma esperança, no sentido de modifica
çao dessa jurisprudência, à semelhança de ocorrido com outros temas 
da mesma magnitude, que sofreram alterações, no seu modo de ser 
encarados pelo Supremo Tribunal Federal, o que atesta a evolução 
jurisprudencial, que pode ser acompanhada por qualquer observador. 

t) Conseqüências da decisão do Tribunal de Justiça. 

a) Se o Tribunal de Justiça confirmar esta sentença, seguir
se-ão inúmeros outros mandados de segurança, além de casos de 
contribuintes que se absterão de recolher o tributo, aguardando 
execuções, a que resistirão munidos desse respeitável acórdão. 

b) Em seguida, não se tenha dúvida de que ingressarão em 
ju (zo inúmeros pedidos de repetição de indébito, baseados nesse 
acórdão e obrigando a Prefeitura Municipal a devolver substanciais 
quantias em dinheiro, com as demais cominações legais. 

Na verdade, o prestígio desse Tribunal irá provocar reper
cussão que transcenderá de muito o Município de Belo Horizonte e 
os próprios Munic(pios interioranos de Minas Gerais, para esten
der-se a todo o pa(s. 

Poder-se-á chegar ao ponto de afirmar que - nesse rumo, 
nesse caminho - as finanças municipais sofrerão abalo fulminante, 
com a impossibilidade de se recuperarem por qualquer outra maneira, 
já que a tese atinge o fulcro do próprio exercício da tributação. 

Efetivamente, qualquer outro critério que se pretenda imagi
nar para o cálculo desse tributo, será extremamente injusto, por deixar 
de assegurar as consequências do princ(pio da igualdade (no qual se 
involucra a capacidade contributiva). 

Efetivamente, a tendência nítida e firme da legislação de todos 
os estados modernos é no sentido de adotar como base impon ível dos 
tributos imobiliários o valor dos imóveis. Não se registra; a propósito, 
nenhuma dissenção doutrinária, seja nos livros de ciência das finanças, 
seja de política fiscal, seja jurídicos. 
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DOAÇÃO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA, COM ENCARGOS 

RESERVA DE USUFRUTO EM FAVOR DO DOADOR. 

Luiz Nagib Amary 
Procurador Municipal da Consultoria Jurídica 
da Secretaria dos Negócios Jurídicos. 

Pela inicial, o Requerente e sua mulher manifestam sua von
tade de doar à Prefeitura do Município de São Paulo o imóvel identi
ficado pelos documentos anexos, ressalvando a intenção de se reser
varem o usufruto, bem como a de obterem para a propriedade isenção 
de impostos municipais e "uma verba de manutenção" ("sic"). 

Os documentos anexos constituem-se de 5 (cinco) fotos co
loridas, que retratam uma casa e áreas adjacentes e diversos ângulos 
de áreas verdes. 

Os documentos subseqüentes são cop1as xerografadas de 
certidões de Registros de Imóveis, relativas a diversas áreas que deram 
origem ao imóvel, notificação de lançamento de tributos municipais, 
alvará de licença de construção de um prédio, auto de vistoria e 
planta, onde se consigna uma área remanescente de 17.250,00 m2 
(dezessete mil, duzentos e cinquenta metros quadrados). 

O expediente foi, de início, encaminhado a S.F .. 

Naquela Secretaria consta manifestação considerando a pre
tensão inusitada e sem previsão legal para a isenção pretendida . 

. O encaminhamento do Senhor Diretor do Departamento de 
Rendas Imobiliárias, preliminarmente, destaca a dificuldade do 
exame da matéria, diante do desconhecimento das cláusulas con
tratuais que irão nortear o acordo entre o particular e a Adminis
traça-o Municipal. A seguir, consigna que somente no caso de o imó
vel passar a integrar o patrimônio da Municipalidade é que não seriam 
lançados os tributos de competência daquele Departamento (Rendas 
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Imobiliárias). Diz, ainda, que se o imóvel continuar a integrar o patri
mônio do particular estará sujeito à incidência dos tributos citados 
de vez que na sistemática legal vigente não há qualquer dispositivo 
expresso abrangendo o caso em tela, como beneficiado por isenção 
de tributo. 

O parecer cita o artigo 176 do Código Tributário Nacional, 
destacando que "a isenção, ainda quando prevista em contrato, é 
sempre decorrente de lei", que especifique condições, requisitos, 
prazo de duração e a categoria do tributo a que a isenção se referiria. 

Diz mais R.l. que, sendo o município competente para insti
tuir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, em 
tese, somente estariam "isentos do referido tributo os casos expres
samente fixados na legislação municipal em vigor". 

Afinal, a unidade elenca uma série de leis em que estão pre
vistas isenções do IPTU, em síntese a lei que dispôs sobre o sistema 
tributário do município, sucessivas leis que isentaram de tributos 
entidades integrantes da administração indireta do município e en
tidades ligadas a atividades desportivas. 

Conclui a peça, solicitando dados mais concretos para maior 
detalhamento da matéria, ressalvando que as considerações limitam-se 
ao âmbito de competência daquele Departa~ento: isenção do IPTU. 

O Senhor Secretário de Finanças solicita, preliminarmente, 
um exame da questão sob o aspecto jurídico, para se averiguar de 
sua exeqüibilidade legal e contratual, para então se equacionar o 
aspecto tributário. 

O processo veio a S.J. e à Consultoria Jurídica para o men
cionado exame jurídico. 

E o Relatório. 

Passo a opinar. 
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A meu ver, a matéria "sub judice" não pode ser tratada em 
compartimentos estanques, merecendo, ao contrário, um equaciona
mento jurídico global, de tal modo abrangente, que contemple, con
comitantemente, os aspectos pertinentes de Direito Civil, de Direito 
Administrativo e de Direito Financeiro. 

Entendo que o opinante deva voltar-se para o direito civil, 
examinando, no direito das obrigações, a doação; no direito das coisas, 
o usufruto. No direito administrativo haveria que se meditar sobre tal 
forma de contrato, o título de aquisição da propriedade pelo Poder 
Público, dependência ou não de autorização legislativa e ênfase para 
a futura condição de nu-proprietária, em que se colocaria a Prefeitura, 
bem como para a de usufrutuário, o Requerente. Por fim, no direito 
financeiro e em especial no direito tributário, urgeria partir da relaÇão 
"nua-propriedade/usufruto" para examinar questões tais como fato 
gerador do tributo, auto-tributação, isenção tributária, campo de 
incidência da isenção e aspectos decorrentes. Ainda, no campo do 
direito financeiro ou da ciência das finanças, haveria que se formular 
em termos jur(dicos, adequados, a pretensão do Requerente de haver 
uma "verba de manutenção do imóvel", muito possivelmente apro
ximando o assunto ao n(vel de "auxrlios e subvenções", de que a 
administração municipal tem se valido, conquanto apoiada em supor
tes fáticos distintos. 

Como se verifica, a matéria é complexa e, mais, demandaria 
uma longa investigação ao n (vel legal, doutrinário e jurisprudencial, 
para que fosse convenientemente aprofundada e equacionada, numa 
síntese final que fornecesse à Superior Administração subsídios de 
ordem jurídica para a emissão de um juízo de mérito, que acolhesse 
ou não o pedido inicial. 

Desde que não há o tempo, nem é o caso a esta altura, em 
que o processo na verdade ensaia seus primeiros passos, tentarei 
limitar-me a uma abordagem mais sintética e superficial dos temas, 
reservando-me, se for o caso, para futuro aprofundamento do as
sunto. 

Devo adiantar que, sob uma primeira perspectiva, vejo o 
negócio jurídico proposto na inicial como inteiramente viável, po-
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dendo, em tese, se concretizar, com o suporte do direito e da sistemá
tica vigente, dispondo a Municipalidade de todos os instrumentos para 
levar a cabo a transação, se assim entender conveniente e oportuno. A 
meu ver, a questão "sub judice", não tem óbices de ordem jurídica, 
depende de alguns esclarecimentos de ambas as partes, ficando, afinal, 
para ser resolvida a partir de uma ótica político-administrativa. 

Trata-se, em primeiro lugar, de doação - "contrato em que 
uma pessoa por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou 
vantagens para o de outra que os aceita" (Código Civil, artigo 1.165). 

A doação far-se-á por escritura pública (artigo 1.168), eis que 
é da substância do ato corno contrato constitutivo ou translativo de 
direitos reais sobre imóveis (artigo 134, inciso li). 

Tratando-se de doação, há que se verificar se ela é pura ou 
modal (com encargo ou com encargos). 

O Requerente fala em usufruto. Direito real (artigo 674, inciso 
111), constitui a faculdade de fruir as utilidades e frutos de uma coisa, 
enquanto temporiamente destacado da propriedade (artigo 713). In
cumbem ao usufrutuário os foros, as pensões e os impostos devidos 
pela posse ou rendimento da coisa usufruída (artigo 733, inciso li). 
Extingue-se pela morte do usufrutário ou pelo termo de sua dura
ção (artigo 739, incisos I e li). 

Diz WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO (Curso de 
Direito Civil, Direito das Obrigações, Edição 1962, Saraiva, fls. 123): 

"Caracteriza-se realmente a doação pela sua natureza contra
tual, porque reclama intervenção de duas partes: o doador e o donatá
rio, cujas vontades hão de convergir, entrosando-se e completando-se 
para que se aperfeiçoe o ato jurídico". 

"É contrato que pressupõe ânimo generoso do doador, firme 
propósito de fazer urna liberalidade, conseguintemente é contrato 
benéfico, que pode, todavia, se transformar num contrato oneroso, 
tal seja o encargo cometido pelo doador ao donatário no ato de 
efetuar a generosidade". 
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"Reclama a translação de alguma coisa ou de algum direito 
do patrimônio do doador para o do donatário". 

"Por último, necessária é a aceitação do donatário, pois o 
contrato não se perfaz enquanto não manifesto o intento de aceitar 
a liberalidade". 

E, mais, a fls. 129: 

"A doação pode ser efetuada com encargo, hipótese em que 
se denomina modal ou onerosa. Encargo é incumbência cometida ao 
donatário pelo doador em favor deste, de terceiro ou do interesse 
geral (artigo 1.180). 

"Por fim, doação com reserva de usufruto, não é onerosa, 
porém pura e simples" (Grifo meu) (RT 117/136, 118/642, 124/709, 
128/182, 178/136. Revista Forense 68/137, 78/528, 80/156, 126/ 
491 ). 

E, ainda, a fls. 130: 

''Ambas as modalidades de doação (modal e remuneratória) 
correspondem a verdadeiros contratos onerosos, porque neles ocorre 
reciprocidade das prestações entre as partes contratantes". (grifo 
meu) 

Em matéria de usufruto, discorre o mesmo WASHINGTON 
DE BARROS MONTE I RO (Curso de Direito Civil, Direito das Coisas, 
20~ edição, fls. 303): 

"Usufruto vem a ser o direito real, conferido a uma pessoa, 
durante certo tempo, que a autoriza a retirar da coisa alheia os frutos 
e utilidades que ela produz". · 

" ... o usufruto pressupõe coexistência de dois sujeitos: o 
usufrutuário e o nu-proprietário. Tem este a nua propriedade, o 
dominio despojado de seus elementos vivos, os quais se atribuem ao 
primeiro; o usufrutuário". (grifo meu). 
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E a fls. 306: 

"Quanto à duraçâ'o subdivide-se o usufruto em vitalício e 
temporário. Vital (cio, o que perdura enquanto viver o usufrutuário 
ou enquanto não ocorrer causa legal de extinção; temporário, aquele 
cuja duraçâ'o se submete a termo preestabelecido, extinguindo-se 
com sua verificação". 

Continua a fls. 310: 

"A regra geral é a de que o "usufrutuário tem direito à posse, 
uso, administraçâ'o e percepção de frutos" (art. 718). A posse, a que 
se refere o legislador, natural do usufrutuário, é a direta que não anula 
nem exclui a indireta do nu-proprietário". (art. 496)" (grifo meu). 

Segue a fls. 311: 

"Observe-se, todavia, que a palavra frutos não foi empregada 
nesse dispositivo com rigor técnico, pois ela abrange, não só os frutos 
propriamente ditos (as utilidades que a coisa periodicamente produz), 
como também os produtos (as utilidades que se retiram da coisa, 
diminuindo-lhe a quantidade, porque não se reproduzem periodica
mente)". 

E, a final, a fls. 319: 

"Ao usufrutuário cabe apresentar a declaração de propriedade 
de imóvel rural, ficando responsável pelas informações prestadas e 
pelo pagamento do tributo (Decreto n9 56.796, de 26.08.1965, 
art. 36). Fica facultado ao nu-proprietário retirar ou complementar 
informações que tenham sido prestadas pelo usufrutuário e que lhe 
possam ser lesivas, continuando ainda com o usufrutário a responsa
bilidade do pagamento do tributo (parágrafo único)". 

Perpassados alguns textos legais, alguns conceitos doutriná
rios e algumas referências jurisprudenciais, conquanto desatualizadas 
(A edição consultada é de 1962), com a preocupação de fixar campos 
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de observação pertinentes ao caso em tela, temos em síntese que a 
proposta inicial configura: uma doação mista, ou seja, pura, enquanto 
apenas com reserva de usufruto, e modal, enquanto impõe dois en
cargos: isenção de impostos municipais e pagamento de uma verba de 
manutenção. O negócio jurídico deve ser formalizado por escritura 
pública em que se manifeste a intenção das partes: a do doador (fazer 
a liberalidade e estipular os encargos) e a do donatário (aceitá-los,a 
liberalidade e o cumprimento dos encargos). 

A Prefeitura passaria à condição de nu-proprietária e o Reque
rente à de usufrutuário. À primeira corresponderia o domínio, despo
jado de seus elementos vivos, que se atribuem ao segundo, ou seja, 
posse direta, uso, administração e percepção de frutos. O usufruto 
perduraria, ao que tudo indica, enquanto vivessem os doadores, e aí 
está um elemento de aferição para um juízo de mérito, ou seja, a 
expectativa média de vida, a partir da qual a propriedade da Prefei
tura se tornaria plenamente consolidada. 

Em tese, caberiam ao usufrutuário as despesas ordinárias de 
conservaça'o do imóvel e os impostos reais devidos pela posse e/ou 
rendimentos da coisa usufruida, mas justamente aí é que residem 
os encargos impostos pelo doador: "isenção de impostos municipais 
e verba de manutenção" ("sic"). 

Observando alguns aspectos de direito administrativo, per
gunta-se se a municipalidade pode, a seu critério, comparecer à es
critura pública em questão e aceitá-la, investindo-se na condição de 
nu-proprietária do imóvel, e concordar com os encargos exigidos? 

Ao n(vel da Lei Orgânica dos Municípios (Decreto Lei Com
plementar n9 9, de 31.12.69) e interpretando-se o artigo ' 64 (A 
aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, depende de 
prévia avaliação e autorização legislativa), "a contrario sensu", não 
se tratando de compra ou permuta, à primeira vista parece que não 
haveria necessidade de prévia avaliação e autorização legislativa. 
Contudo, como a doação tem um lado modal, com dois encargos, 
que oneram as finanças públicas, de um lado com isenção de im
postos e, de outro lado com pagamento em pecunla, a título de 
manutenção do imóvel, parece mais jurídico e rigoroso submeter a 
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matéria à prévia autorização legislativa, que também poderá examinar 
o mérito da questão, ou seja· a relação econômico-financeira entre o 
que se recebe por liberalidade e aquilo que se é obrigado a dar a título 
de encargos. 

Nesse sentido, HELY LOPES MEIRELLES, por exemplo, não 
fala em compra ou permuta, à maneira da L.O.M., mas apenas em 
aquisiçcfo (a doação é uma forma de aquisição da propriedade). 

"De um modo geral a aquisição onerosa de imóvel depende 
de autorização legal e de avaliação prévia, podendo dispensar con
corrência se o bem escolhido for o único que convenha à Adminis
traça'o" (Direito Administrativo Brasileiro, 89 Edição, RT, 1981, 
pág. 508). 

Já mais específico, à vista do assunto tratado, é o pensamento 
de JOSÉ AFONSO DA SILVA (0 Prefeito e o Município, Fundação 
Prefeito Faria Lima, 1977, pág. 226): 

"Por doação os municípios também adquirem bens móveis 
ou imóveis. A aquisição de bens por doação dispensa licitação, mas, 
tratando-se de bens imóveis e sendo a doação com encargo, exige-se 
autorização legislativa para sua aceitação pelo município, aceitação 
que é um ato de competência do Prefeito" (grifo meu). 

Partes legítimas para a escritura de doação, assim, são, como 
doadores os Requerentes, marido e mulher, como donatária a Pre
feitura, em tese representada pelo Senhor Prefeito e na sistemática 
atual pelo Diretor do Departamento Patrimonial de S.J .. 

Por fim, e não por uma questão de previdência de questões, 
mas por um enfoque em que se procurou primeiro as premissas legais 
de ordem civil e privada, depois as de ordem pública e administra
tiva, chega-se às formulações de direito financeiro, com ênfase para 
o direito tributário. 

O Departamento de Rendas I mobiliárias já enunciou aspectos 
da questão, conquanto tenha extremado o equacionamento, ao 
dizer que ou o imóvel integra o patrimônio público ou o particular, 
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o que, já se viu, não é o caso na matéria ventilada, onde a propriedade 
é pl.lblica, mas desprovida temporiamente de seus elementos mais 
vivos. 

Examinando a Lei nQ 5.172, de 25.1 0.66, Código Tributário 
Nacional, tem-se: 

"Artigo 4 - A natureza especffica do tributo é determinada 
pelo fato gerador da respectiva obrigação". 

"Artigo 16 - Imposto é o tributo cuja obrigação tem por 
fato gerador uma situação independente de qualquer atividade es
tatal". 

"Artigo 32 - O imposto, de competência dos municípios, 
sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gera
dor a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão Hsica, como definido na lei civil, localizado 
na zona urbana do munic(pio" (grifo meu). 

"Artigo 34 - Contribuinte do imposto é o proprietário do 
imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer 
título". 

No caso em tela, não se cogita da nua propriedade como fato 
gerador, obviamente, nem a Prefeitura poderia auto tributar-se. O 
tributo, na espécie, o imposto municipal, deverá incidir sobre o usu
fruto, sendo contribuinte o .usufrutuário. 

Portanto, há que se avaliar o imóvel em dois níveis: a nua 
propriedade e o usufruto e apenas sobre o valor do último incidirá o 
imposto e é desse último, assim caracterizado, que cuidará a isenção. 

Ainda na Lei no 5.172/66: 

"Artigo 176 - A isenção, ainda quando prevista em con
trato é semp're decorrente de lei que especifique as condições e re
quisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica 
e, sendo caso, o prazo de sua duração". 
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"Artigo 177 - Salvo disposição de lei em contrário, a isenção 
não é extensiva: 

I às taxas e contribuições de melhoria; 
11 - aos tributos instituidos posteriormente à sua conces-

são". 

A lei municipal no 6.989, de 29.12.66, que dispôs sobre o 
sistema tributário do munic(pio, em seu artigo 19, cria e discrimina 
impostos, taxas e contribuições de melhoria. 

A leitura do artigo 18 (sanções) demonstra que a lei não prevê 
expressamente isenção de imposto para usufrutuário. A_previsão mais 
próxima é a da letra "f" (imóveis cedidos em comodato ao munic(pio 
para fins educacionais), de nenhuma valia, desde que em matéria tri
butária não se cogita de hermenêutica analógica. O artigo 38 também 
não contempla a espécie~ 

Verifica-se que, realmente, não há dispositivo de lei que carac
terize o usufruto - de cuja nua propriedade é titular o poder tribu
tante -como suscet(vel de isenção tributária. 

Aqui está o "calcanhar de Aquiles". A lei não prevê, a doutri
na e a jurisprudência suscitam dúvidas e insegurança, inclusive. 

Sem esquecer os autores que trataram do assunto, como parte 
integrante de seus estudos gerais sobre direito financeiro e tributário, 
vou trilhar o caminho dos que se detiveram justamente na matéria das 
isenções, chegando até as chamadas "exclusões tributárias". 

Nessa linha, busco o Prof. JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES e o 
Prof. JOÃO AUGUSTO FILHO. 

"Poucas matérias tem suscitado tantas dÚvidas e fomentado 
tão grande insegurança como a temática das isenções. Igualmente 
no seio da jurisprudência, como na obra dos mais aforados tributa
ristas, o instituto se encontra plasmado sem o travo esclarecedor de 
u'a metodologia precisa e rigorosa, capaz de sugerir soluções apro
priadas a hipóteses que o direito positivo consagra e que os aplicado
res da lei não conseguem destrinçar, soabrindo caminhos efetivos ao 
conhecimento do regime jurídico adequado à espécie" diz PAULO 
DE BARROS CARVALHO, no Prefácio à obra "Isenções e ExclUsões 
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Tributárias", do Prof. JOÃO AUGUSTO FI LHO, José Bushatsky, 
Editor, São Paulo, 1979. 

Na mais completa obra sobre isenções tributárias publicada 
entre nós, da lavra do Prof. JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES, de 
rico e inovador conteúdo jurídico para á época (Edição de Sugestões 
Literárias S/ A, 1? edição, 1969), lê-se: 

"O poder de isentar apresenta certa simetria com o poder 
de tributar. Tal circunstância fornece a explicação do fato de que 
praticamente todos os problemas que convergem para a área do 
tributo podem ser estudados sob ângulo oposto: o da isenção. Assim 
como existem limitações constitucionais ao poder de tributar, há 
limites que não podem ser transpostos pelo poder de isentar, por
quanto ambos não passam do verso e reverso da mesma medalha" 
(fls. 11 ). 

"Conseqüentemente, estão sujeitas as isenções pelo ordena
mento constitucional tributário, a condicionamentos idênticos aos 
que são estabelecidos para a instituição de tributos. Torna-se mani
festa, assim, a interligação entre o regime jurídico do tributo e das 
isenções. 

O poder de isentar é o próprio poder de tributar visto ao 
inverso" (fls. 29). 

"Dentre os princ(pios constitucionais de tributação, avul
tam, pela sua imediata projeção no campo das isenções os seguintes: 

19) o princ(pio de legalidade ou da reserva de Lei; 
29) o princ(pio de justiça; 
39) o princ(pio de segurança" (fls. 30/31). 

"O princ(pio da legalidade da tributação ("nullum tributum 
sine lege") não tem eficácia apenas sob o aspecto positivo do estabe
cimento de tributos mas também sob o prisma negativo da exonera
ção fiscal, porque se inexiste tributo sem que a lei o institua, tam
pouco existe isençâ"o tributária sem lei que a determine" (fls. 41 I 
42). 
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"O poder de isentar é corolário do poder de tributar ... (fls. 
42) ... ponto assentado sem discrepância pela doutrina nacional e 
estrangeira" (fls. 43). 

"Em princípio falta competência constitucional ao Executivo 
para instituir isenções de impostos" ... 

"Sob outro aspecto, entretanto, pode vir a ser estudado o 
princípio da legalidade das isenções: o do seu estabelecimento em 
lei ordinária" (fls. 44). 

"A procedência da tese que afirma, no direito brasileiro, o 
duplo caráter, formal e material, do princípio aa legalidade da tribu
taça'o, está comprovada, porque o seu conteúdo é hoje determinado 
na Lei 5.172, de 25.1 0.66 ... Esta ... estabeleceu normas gerais de 
direito tributário aplicáveis à União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios" (fls. 45). 

"No sistema tributário nacional, a isenção inclui-se entre as 
causas de exclusão do crédito tributário ... Ora, como somente a 
lei pode estabelecer hipóteses de exclusão do crédito tributário e, 
dentre elas, as hipóteses de isenção, a vinculação destas ao princípio 
de legalidade deriva, expressamente, de norma geral de direito tri
butário" (fls. 46). 

"Se o regime jurídico-material de tributação está sob reserva 
de lei, necessariamente vincula-se a legislação tributária ao princípio 
constitucional da isonomia" (fls. 50). 

"Somente se pode isentar, portanto, com razoabilidade pre
sumida em qualquer ato legislativo, como estimam dizer os autores 
argentinos" (fls. 53) (grifo meu). 

110 princípio constitucional de isonomia não exclui a com
petência legislativa para a instituição de isenções · não arbitrárias, 
isto é; isenções que atuam como um princípio seletivo de determi
nadas pessoas; classes ou categorias de -contribuintes, não por con
sideraçOes de favoritismo ou privilégio, mas para fins econômicos e 
sociais (fls. 55) (grifo meu). 
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Menciona o autor (fls. 84/85), o atual Código Tributário do 
Municfpio do Recife (lei n9 9.722 de 30 de outubro de 1956), que 
dispôs no seu artigo 33: 

"A instituição de isenções apoiar-se-á sempre, em razão de 
ordem pública ou de interesse do município e não poderá ter o cará-
ter de favor ou privilégio". ' 

"Assim como isenções sao concedidas por lei, são por lei 
revogáveis" (fls. 93). 

"A faculdade de revogar isenções, portanto, sofre limitações 
que decorrem dos princfpios e normas da Constituição ... o princí
pio de segurança jurídica exige que, uma vez reconhecida a isenção, 
não se produzam modificações arbitrárias no estatuto jurídico dos 
sujeitos por ela beneficiados" (fls. 95). 

"De reg.ra a isençâ"o tributária é revogável a qualquer tempo. 
A esta regra, excetuam-se, entretanto, as isenções por prazo certo e 
condicionais previstas ou não em contrato" (fls. 95). 

"Deste modo não seria admissível pudesse o Estado furtar-se 
aos compromissos assumidos contratualmente" (fls. 96). 

"São inalteráveis portanto as condições e prazos fixados le
galmente para o desfrute da isenção, estando constitucionalmente 
assegurado tanto quanto a intangibilidade das obrigações bilaterais 
originárias de contratos de direito privado, a intangibilidade das 
obrigações bilaterais provenientes de atos legislativos" (fls. 97). 

Confira-se os artigos 176 e 178 do Código Tributário Nacional. 

"Dentro de uma conceituação ampla, costuma-se afirmar 
que nas isenções subjetivas, a lei, como uma disposição de direito 
excepcional, exonera do pagamento do tributo pessoas, segundo a 
regra tributária geral nela inserida, compreendidas entre os sujeitos 
passivos da <;>brigaçâ"o tributária''. 
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"A norma jurídica de isenção subjetiva visa direta ou imediata
mente às pessoas e indireta ou mediatamente aos bens, atos, fatos, ou 
situações que, na sua ausência, estariam submetidos ao tributo, por
que é ditada em função de considerações valorativas de natureza 
pessoal" (fls. 257). 

' ' ... nas isenções propriamente ditas ... a exoneração obede
ce, em prindpio, a motivos de conveniência e oportunidade, razoavel
mente apreciados em funça'o do interesse público" (fls. 261) (grifo 
meu). 

"Porque instituída em consideração, pelo ordenamento ju
rídico, às condições especiais de determinadas pessoas, diz-se que a 
isenção subjetiva é concedida intuitu personae" (fls. 262). 

"Importando, de regra, no exercício, pelo órgão isentante, 
do poder de dispor sobre sua própria competência tributária, a isen
ção reveste -se de conteúdo variável. A extensão material liberatória 
do preceito isentivo, é, pois, fixada pela lei que institui a isenção" 
(fls. 272). 

"Observados os prindpios e normas estabelecidos na Cons
tituição Federal, quaisquer espécies de tributos podem ser objeto de 
isenção. A utilização de isenções com finalidades fiscais ou extrafiscais 
não se restringe aos im~ostos, alcançando as taxas e contribuições de 
melhoria. O poder de isentar é corolário do poder de tributar, e, até 
certo limite a ele coextensivo" (fls. 273/274). 

A monografia do Prof. JOÃO AUGUSTO F I LHO, professor 
da Escola de Administraça'o Fazendária do Ministério da Fazenda, é 
obra mais recente ( 1979) e "Examina as formas de procedimento 
mediante as quais se tornam concretas as manifestações daqueles 
organismos que as leis tributárias brasileiras criaram para desempe
nhar, dentre outros, o mister espec(fico de opinar, com fundamento 
na lei, sobre muitos casos de concessão de isenções ou de exclusões 
fiscais" (Apresentaça'o de PAULO DE BARROS CARVALHO). 

Segundo o próprio autor: 
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"Se o direito tributário em seu conjunto ainda não ostenta 
estrutura sistemática sólida, tal deficiência mais se exacerba na esfera 
espec (fi c a das isenções" (Pró I ogo). 

Contudo, a obra envereda pela seara das questões mais polê
micas ou nebulosas sobre as quais não é o momento de refletir. 

Não é oportuno, aqui, discutir-se "a isenção é ou não catego
na jurídico-tributária autônoma ou apenas mera técnica legislativa 
própria para delimitar negativamente a hipótese de incidência do 
tributo, contribuindo para recortar o exato contorno desta" ("Sic"). 

Categoria jurídicc-tributária autônoma ou mera técnica le
gislativa, o certo é que se pode afirmar, com base em boa doutrina 
que: 

O poder de isentar tem certa simetria com o de tributar, que 
é o próprio poder visto ao inverso. 

2 A isenç:Jo pocle e deve ser examinada, projetando-se, à luz 
de certos princípios constitucionais: legalidade, justiça, se
gurança. 

3 - São jurídicos, para apreciação de uma proposta de isenção, 
critérios que levem em conta os fins sociais e econômicos 
da medida, visando o interesse público. Tal interesse deve 
ser apreciado também em função da conveniência e opor
tunidade do negócio jurídico. 

4 - No caso em estudo, a isenção deveria ter prazo certo (o tempo 
de duraça"o do usufruto), e se condicionar à efetivação da 
doaç:Jo. 

5 As condições e prazos a serem legalmente fixados são intan
gíveis. 

6 A espécie parece ser daquelas em que a isenção é chamada de 
subjetiva, concedida "intuitu personae", em razão da libera
lidade do Requerente. 

7 - A extensão material liberatória da isenção é fixada pela lei 
que a institui e, em tese, quaisquer tributos poderão ser 
isentos: impostos, taxas e contribuição de melhoria. 
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A conclusão final é a de que caracteriza-se como perfeitamen
te viável a isenção solicitada na inicial, podendo, inclusive, ser até 
mais abrangente, se convier à Administração e facilitar a efetivação 
do negócio jurldico. 

Resta, por fim, examinar o que o Requerente chama de verba 
de manutença'o. 

Entende-se que ele queira estipular uma importância em 
dinheiro, para a manutenção do imóvel. E o segundo encargo, aliás, 
outra contraprestação a ser efetuada pela Prefeitura. 

E claro que a fixaça'o do "quantum" derivaria de consultas 
prévias entre o particular e o Poder Público. O que importa é partir 
de uma referência precisa, no momento dado, e estipular forma de 
atualização, ao longo do tempo. 

O "quantum" poderia ser expresso em moeda corrente, ou 
em alguma unidade padrão de capital (UF, UPC). A forma de atua
lização poderia ser, também, uma das correções correntes, variação 
de unidades padrão de capital, de ORTNs, etc., etc. 

Aqui, a questão é encontrar um suporte jurídico para a con
cessão e pagamento da mencionada verba, e o que me ocorre, na 
sistemática jur(dico-administrativa do Poder Público. inclusive da 
Prefeitura de São Paulo, é a figura do auxílio e/ou subvenção. 

Há centenas de leis municipais concedendo auxílio e/ou 
subvenção em pecúnia, inclusive a pessoas físicas, sob .os mais di
versos e variados suportes fáticos. Basta compulsar os volumes em 
que se compendia a legislação municipal, nos últimos cinqi.Jenta 
anos, para se assegurar do alegado. 

Diz HELY LOPES MEIRELLES, em seu "Direito Municipal 
Brasileiro", 4? ediça'o, Edit. Rev. Trib., 1981, pág. 571: 

"As subvenções e aux11io financeiros, sendo atos de liberali
dade do Munidpio, devem também ser autorizados por lei local. .. 

Estudos de Dir. Público , São Paulo li (1 ). jan. /jun. 1983 



lllsoci•ção dos Procuradores dt Murtlcipit ~~ São f'rulo 

69 

"Tais subvenções e auxílios só devem ser liberalizados para a 
realização de obras, serviços e atividades do interesse público" (grifo 
meu). 

A Constituição da República e a do Estado de São Paulo não 
trataram com precisão dos auxílios e subvenções do Município. 

A Lei Orgânica dos Municípios, no artigo 24, inciso IV, dá à 
Câmara atribuição de autorizar a concessão de auxílios e subvenções 
e no artigo 87, § 1 <? , n9 3, ao tratar da fiscalização orçamentária e 
financeira, menciona auxilias a entidades particulares de caráter assis
tencial ou que exerçam atividades de relevante interesse público. 

O parecer do Dr. DIRCEU DE OLIVEIRA LIMA, assessor 
jur(dico do CEPAM, constante da "Revista de Direito Público", 
n9 14, 1970, págs. 296 e seguintes, pode fornecer excelentes subsí
dios para o equacionamento da matéria, razão porque passo a sin
tetizá-lo. 

A vista da lacuna dos ordenamentos constitucionais, parece 
admitida a pertinência da lei federal n9 4.320, de 17.03.64, sobre 
o assunto. 

Da leitura da Lei Orgânica dos Municípios, também parece 
ficar reconhecida a realidade dos auxílios e subvenções, no âmbito 
municipal, sem distinção precisa, talvez por se constituirem em rea
lidades jurídico-contábeis já definidas na legislação federal. 

Aux1lio é prestação eventual, sem continuidade, que o Poder 
Público dá, em bens ou em espécie e a subvenção como a prestação 
constante, continuada do favor, em bens ou espécie, a órgãos do 
Poder Público ou a entidades de direito privado, supletivamente, para 
aquilo que constitui atribuição, por fins, do Estado. 

A Lei n9 4.320/64 define aqueles vocábulos; sempre há a 
preocupação da lei especial e prévia. 

O auxrlio deve se destinar a "investimentos ou inversões finan
ceiras" e a subvenção, por seu turno, deve ser entendida como fonte 
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de recursos para cobrir despesas de manutenção com tms culturais ou 
assistenciais, se atentar-se para a mencionada lei n<? 4320 . 

Criando o conceito de auxl1io e subvenção a mencionada lei 
federal não dá, porque lhe falta competência, autorização aos muni
cípios para concedê-los, regulando tão somente aspectos técnicos
contábeis-econômicos da concessão. Nesta, de~em ser obedecidas as 
prescriçOes da referida lei. 

A comunidade é que deve examinar, dentro da parcela de 
autonomia assegurada pela Constituição, o que mais e melhor lhe 
convém, promovendo o que respeita ao seu peculiar interesse e ao 
bem estar da população. 

Usando suas rendas arrecadas e oriundas de sua competência 
tributária, em aux(lios e subvenções, para esta finalidade, está o 
Munici'pio fazendo leg(tima aplicação, dentro de sua autonomia, de 
tr(plice aspecto: político, administrativo e financeiro. 

O munic(pio tem portanto capacidade para decidir o que é 
de relevante interesse público para si, através de lei devida e regular
mente tramitada no Legislativo, de iniciativa do Prefeito, resolvendo 
o que lhe convier. 

Por fim, ocorre observar que a lei, em exercício corrente, além 
de autorizar a subvenção, disporá sobre a abertura de crédito especial, 
indicando o seu montante, forma de pagamento e recursos para sua 
cobertura. 

A partir do exercício seguinte, o crédito constará, sucessiva
mente, das leis orçamentárias anuais, integrando o corpo de pagamen
tos enquadrados em despesas correntes, na categoria transferências 
correntes, elemento subvenção econômica. Isto enquanto durar o 
usufruto, enquanto vivos forem os doadores. 

O detalhamento da matéria, certamente, ficará a cargo dos 
setores que têm trato habitual com as questões de direito financeiro 
e técnicas orçamentárias. 
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Feitas tais considerações, e excusando-me pela extensão de 
alguns tópicos, a que não consegui me furtar, reitero que, juridica
mente, viável é a proposta, os mecanismos para sua efetivação são 
conhecidos e praticados pelas Administrações Públicas, no caso, 
através de S. F., PREF. A. T. L. e S. J. (PATR.). 

O fulcro da questão, já mencionei de início, é um posiciona
mento de mérito, político-administrativo: considerar prós e contra 
de uma área de mais de 17.000 m2, com construção, na zona urbana 
a ser doada à Prefeitura, com reserva vitalícia de usufruto, isenção 
de impostos municipais e uma verba continuada para manutenção 
do imóvel, enquanto durar o usufruto. 

Se a Superior Administração entender que a proposta inicial 
é conveniente e oportuna, o processo administrativo mereceria aten
ção e acompanhamento especiais, para que não se perdesse em mean
dros burocráticos, e pudesse chegar a termo em tempo hábil. 

Se a hipótese se configurar, talvez pudesse ser conveniente
mente divulgada, servindo de estímulo a outros munícipes, eventual
mente em situação e com ânimo análogos ao do Requerente. 
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COLOCAÇÃO DE ANÚNCIOS SOBRE VEfCULOS 

ESTACIONADOS NA VIA PúBLICA. 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICAVEL. 

Pedro de Milanelo Piovezane 
Procurador Municipal 
Técnico no Gabinete 

Assessor 
do Prefeito 

1. A inserção de anúncios na paisagem urbana, por qualquer 
meio, importa, sempre, no cumprimento, por parte dos interessados, 
de obrigações de caráter tributário, técnico e administrativo. 

2. No campo tributário, a matéria vem disposta no Código 
Tributário Municipal (Lei n9 6989/66) e legislação complementar. 

Como a( se vê, "a taxa de licença para publicidade, funda
da no poder de polícia do Munic(pio, quanto à utilização de seus bens 
públicos de uso comum, à estética urbana, segurança, saúde e sossego 
públicos, tem como fato gerador o licenciamento obrigatório para a 
exploração ou utilização de publicidade nas vias e logradouros públi
cos, ou que possam ser visíveis destes últimos, ou em quaisquer lo
cais de acesso ao público" (gritos meus/artigo 151). 

Importante argüir, desde já, que o lançamento do tributo 
(taxa de publicidade) não implica, em nenhuma hipótese, o reconhe
cimento da regularidade da aprovação, execução, instalação ou cadas
tramento do anúncio. 

3. No tocante ao atendimento das normas técnicas, basica
mente, devem ser referidas a Lei nO 5.673/59 e o Decreto nO 15.364/ 
78. 

3.1 - A Lei nO 5.673/59 cuidou globalmente da matéria. 
Sua importância, todavia, no momento, provem da lista de proibições 
constantes do artigo 6<?, relativas à colocação ou exibição de anúncios 
na paisagem urbana. 
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Assim, no que tange à situação objeto desta análi
se, de se ressaltar, por primeiro, que é vedada, como regra geral, a 
colocaça'o ou exibição de anúncios em próprios públicos, independen
temente de suas finalidades, formas ou composições (ai ínea b, com a 
redaç~o conferida pela Lei nO 8.386/76). De conseguinte, a permissão 
para inserçéfo de anúncios em locais públicos fica restrita às hipóteses 
expressamente excepcionadas em lei. 

Note-se, mais, que o texto legal em exame, explici
tamente, refere a irregularidade dos anúncios que, de qualquer ma
neira, prejudiquem as sinalizações de trânsito e outras destinadas à 
orientaça'o do público (alínea n). 

3.2 - O Decreto nO 15.364/78, a seu turno, consubstan
cia o atual regulamento para a exibição de anúncios de publicidade. 
Na maior parte, representa a consolidação das normas legais existentes 
e esparsas em diversos diplomas legislativos. Contém, também, algumas 
disposições ex novo, por força da Lei n9 7.805/72 (artigo 22, item 
IV), que conferiu ao Executivo a atribuição de fixar as normas aplicá
veis às diferentes categorias de uso e às diferentes zonas de uso, perti
nentes à permissão ou restrições para colocação de cartazes, letreiros, 
placas, tabuletas, anúncios, quadros, luminosos ou similares, em 
qualquer ponto visível da via pública. 

Nessa tônica, o Decreto n9 15.364/78 constitui 
verdadeiro manual de normas técnicas sobre a inserção de anúncios 
na paisagem urbana, sejam eles publicitários, indicativos ou coopera
tivos (indicativos e publicitários simultaneamente). 

4. Finalmente, as normas administrativas a seguir relaciona
das, advém dos textos já referidos (Lei nO 6.989/66, Lei n9 5.673/59 
e Decreto nO 15.364/78), bem assim, da Lei n9 8. 730/78, que dispõe 
sobre a criação do Cadastro de Anúncios. 

4.1 - Tanto as Leis n9 6.989/66 (artigo 153) e n9 
5.673/59 (artigo 1 C? ) , como o Decreto n9 15.364/78 (artigo 23), 
tornam claro que a exploração ou utilização dos meios de publicidade 
nas vias e logradouros públicos, bem como em locÇJis visíveis deste, 
ou em quaisquer locais de acesso ao público, está sujeita ao licencia
mento prévio obrigatório. 
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4.2 - A Lei n9 8. 730/78, exige, ainda, o registro dos 
anúncios no CADAN (Cadastro de Anúncios), definidos nessa opor
tunidade, como "quaisquer instrumentos de comunicação visual, in
clusive os que contiverem apenas dizeres, desenhos, siglas, dísticos ou 
logotipos indicativos ou representativos de nomes, produtos, locais 
ou atividades de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo aqueles afixados 
em veiculas automotores" (artigo 19, parágrafo 19). 

4.3 - Os encargos da fiscalização, periódica e sistemática, 
foram diretamente cometidos às Supervisões de Uso e Ocupação do 
Solo das Administrações Regionais, por força do disposto no Decreto 
n Q 15.402/78 (artigos 19 e 49). 

4.4 - As sanções aplicáv-eis constam, de um lado, da 
multa. anualmente referida pelo decreto de atualização do valor 
monetário das multas (Decreto n9 18.499/82), e, por outro lado, 
da apreensão, retirada ou . inutilização do anúncio irregular (Lei 
nO 5.673/79, artigo 29). 

5 . Assim, como se vê, oportuna a representaçãoda Comissão de 
Proteç~o à Paisagem Urbana - C.P.P.U., vez que patente a irregulari 
dade da situação noticiada. 

Com efeito, conforme consta, veículos estacionados em vias 
públicas têm servido como suporte de anúncios publicitários, mormen
te dos imobiliários. Trata-se, à evidência, de artifício grosseiro, 
ardilosamente forjado pelos interessados, com o evidente propósito 
de se beneficiarem de pretensa lacuna legal a respeito, que, como visto, 
não existe. Como regra geral, a proibição de anúncios, em próprios 
públicos, abrange, inequivocamente, veículos de qualquer espécie. · 
Mais, in casu, ve(culos dissimulados de sua real função (transporte), 
transformam-se, de fato, em meros suportes de publicidade, desorde
nada e impropriamente disposta em vias e logradouros públicos. 

Dessa forma, não lograriam jamais obter licença, condição 
legal indispensável para permanecerem expostos em ponto visível de 
via ou logradouro público. 
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Em conclusão, sob nenhum dos aspectos analisados (tribu
tário, técnico e administrativo), tal modalidade de anúncio encontra 
respaldo na lei, estando sujeito de conseguinte, à multa e à apreensão, 
retirada ou inutilização, pela fiscalização municipal, nos moldes 
previstos. 
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