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EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR  N.°   36/2012,  DO  MUNICÍPIO  DE  CABEDELO. 
ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DE TERRENOS E DA 
TABELA  DE  PREÇOS  DE  CONSTRUÇÃO.  ALTERAÇÃO  DA  BASE  DE 
CÁLCULO DO IPTU.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO 
CONFISCO E DO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. ART. 4°, CAPUT, E 
157, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL 
DA LEI  ANTERIOR PARA FINS DE COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES 
ANTIGOS E ATUAIS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. ART. 283, DO CPC. 
INTIMAÇÃO  DO  REQUERENTE  PARA  APRESENTAÇÃO  DO  TEOR 
INTEGRAL DA NORMA.  DILIGÊNCIA NÃO  ATENDIDA.  APLICAÇÃO  DO 
ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA 
AFERIÇÃO DE EVENTUAL DESPROPORCIONALIDADE ENTRE OS NOVOS 
VALORES E O PREÇO ATUAL  DE MERCADO  DOS IMÓVEIS  URBANOS. 
DECURSO  DE  DEZESSEIS  ANOS  ENTRE  UMA  E  OUTRA  LEI. 
INSUFICIÊNCIA  DA  SIMPLES  COMPARAÇÃO  ENTRE  OS  VALORES 
NOMINAIS  INDICADOS POR  CADA DIPLOMA.  PROFUNDA DISCUSSÃO 
FÁTICA  INCOMPATÍVEL  COM  O  CONTROLE  ABSTRATO  DE 
CONSTITUCIONALIDADE.  PRECEDENTES  DO  STF.  INICIAL 
INDEFERIDA.  PROCESSO  EXTINTO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO, 
NOS TERMOS DO ART. 127, X, DO REGIMENTO INTERNO.

1.  Não  atendida  a  intimação  para  apresentação  de  documento  indispensável  ao 
julgamento da causa, impõe-se o indeferimento da inicial, nos termos do art. 284, 
parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

2. A verificação da alegada natureza confiscatória da atualização da base de cálculo 
do IPTU não prescinde de complexa perícia capaz de atestar se os novos valores 
excedem, em medida juridicamente relevante, a valorização imobiliária verificada ao 
longo dos dezesseis anos de vigência da lei anterior, sendo insuficiente para tanto o 
simplório cotejo dos valores nominais preceituados por cada norma. 

3. O controle concentrado de constitucionalidade não pode ser exercido nos casos 
em que a  conclusão a  respeito  da alegada incompatibilidade com a Constituição 
carece de profunda investigação fático-probatória. Precedentes do STF e Julgados de 
outros Tribunais de Justiça.



Vistos etc.

O Prefeito do Município de Cabedelo intentou a presente Ação Direta de 
Inconstitucionalidade impugnando a Lei Complementar Municipal n.° 36/2012, f. 
27, que dispôs sobre a atualização da planta genérica de valores de terrenos e da 
tabela de preços de construção, que repercutiu na base de cálculo do IPTU cobrado 
pelo ente federado.

Alegou  que  a  modificação  implementada  pelo  Diploma  redundou  num 
aumento,  em  alguns  casos,  superior  a  cinco  mil  por  cento,  consoante  planilha 
comparativa  anexada  à  Exordial,  f.  25,  o  que  conferiu  ao  Imposto  caráter 
confiscatório,  em  afronta  ao  art.  157,  IV1,  da  Constituição  Estadual,  com 
potencialidade de gerar uma crise habitacional e inviabilizar o direito social à moradia 
de que trata o caput de seu art. 4°2.

Sustentou, ainda, que a atualização violou os princípios constitucionais da 
razoabilidade e da proporcionalidade e que a medida,  concebida com o intuito  de 
aumentar a arrecadação municipal, potencializará a inadimplência e multiplicará as 
cobranças judiciais, gerando ao Município efeito diametralmente oposto.

Requereu a suspensão cautelar da eficácia do Diploma e, no mérito, pugnou 
pela declaração de sua inconstitucionalidade material.

No Despacho de f. 334/335, determinei a intimação do Requerente para que 
trouxesse aos autos cópia integral da Lei Municipal n.° 862/96, f. 161/162, que tratava 
da  matéria  antes  da  edição do Diploma ora impugnado,  ao fundamento  de que é 
indispensável para a análise da alegada violação do princípio da vedação ao confisco, 
uma vez que a tese defendida na Inicial foi construída a partir da comparação entre os 
valores nominais preceituados por cada norma.

O  Requerente  trouxe  aos  autos  uma  mídia  digital,  f.  339,  contendo  um 
arquivo em formato “.pdf” que não contém a versão final oficial e completa da Lei 
n.°  862/96,  sancionada  e  publicada  na  Imprensa  Oficial  local,  mas,  tão  somente, 
documentos com o timbre da Secretaria de Finanças que foram apresentados durante a 
tramitação do processo legislativo do respectivo projeto de lei.

No Despacho de f. 348/348-v, determinei nova intimação do Requerente para 
que trouxesse aos autos a versão final e integral contendo os Anexos I e II da Lei 
n.° 862/96, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

1 Art.  157. É vedado ao Estado e aos Municípios,  sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte:
[…]
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

2 Art. 4º O Estado e os Municípios assegurarão, em seus territórios e nos limites de suas competências, a  
plenitude dos direitos sociais e econômicos determinados na Constituição Federal.



O Requerente, às f. 352/479, trouxe a versão impressa do arquivo noticiado, 
sem informações a respeito dos referidos Anexos I e II.

É o Relatório.

A versão da Lei n.°  862/96 colacionada pelo Requerente não traz os Anexos 
I e II referidos pelo seu art. 4°, f. 162, havendo apenas documentos com o timbre da 
Secretaria de Finanças que foram colacionados nos autos do processo legislativo.

Intimado por duas vezes para integrar a documentação faltante, indispensável 
para  análise  do  pedido,  o  Requerente  não  atendeu,  com  exatidão,  a  diligência 
ordenada, nem trouxe esclarecimentos quanto ao que foi verificado, aplicando-se à 
espécie, portanto, o parágrafo único do art. 284 do Código de Processo Civil3.

Em  paralelo,  melhor  analisando  os  autos,  constato  que  a  pretendida 
declaração de inconstitucionalidade não pode ser levada a cabo em sede de controle 
abstrato por necessitar de profunda incursão fático-probatória, incompatível com o 
procedimento escolhido.

O STF firmou a possibilidade do Judiciário declarar, em sede de controle 
abstrato, a inconstitucionalidade de lei por violação do princípio do não confisco4.

Tal declaração, contudo, somente pode ser implementada se os parâmetros 
para tanto possam ser aferidos de plano, pela simples leitura do teor da norma, o que 
ocorre,  por  exemplo,  quando  a  lei  impõe  uma  determinada  multa  mediante 

3 Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e  
283,  ou  que  apresenta  defeitos  e  irregularidades  capazes  de  dificultar  o  julgamento  de  mérito,  
determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

4 AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  §§  2.º  E  3.º  DO  ART.  57  DO  ATO  DAS 
DOSPOSIÇÕES  CONSTITUCIONAIS  TRANSITÓRIAS  DA CONSTITUIÇÃO  DO  ESTADO  DO 
RIO  DE  JANEIRO.  FIXAÇÃO  DE  VALORES  MÍNIMOS  PARA  MULTAS  PELO  NÃO-
RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO IV DO 
ART. 150 DA CARTA DA REPÚBLICA. A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua 
conseqüência jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o patrimônio do 
contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do texto constitucional federal. Ação julgada 
procedente  (STF,  ADI  551,  Rel.  Min.  Ilmar  Galvão,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  24/10/2002,  DJ 
14/02/2003).

[…]  - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende cabível, em sede de controle normativo 
abstrato,  a  possibilidade  de  a  Corte  examinar  se  determinado  tributo  ofende,  ou  não,  o  princípio 
constitucional da não-confiscatoriedade, consagrado no art. 150, IV, da Constituição. Precedente: ADI 
2.010-MC/DF, Rel.  Min. CELSO DE MELLO. - A proibição constitucional do confisco em matéria 
tributária  nada  mais  representa  senão  a  interdição,  pela  Carta  Política,  de  qualquer  pretensão 
governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em 
parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade 
da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional  
lícita  ou,  ainda,  a  regular  satisfação  de  suas  necessidades  vitais  (educação,  saúde  e  habitação,  por  
exemplo). […] (STF, ADC 8 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/1999, DJ 
04/04/2003). 



percentual ou valor nominal expresso.

Em tais casos, é possível valorar, sem necessidade de dilação probatória, se 
há ou não imposição desproporcional de gravame ao contribuinte.

O caso concreto não se amolda a essa hipótese, porquanto se faz necessário 
perquirir  se  a  atualização legal  superou,  em montante  juridicamente  relevante,  a 
valorização imobiliária verificada entre 1° de janeiro de 1997, quando iniciada a 
eficácia da Lei n.° 862, e 1° de janeiro de 2012, data do início da eficácia da Lei ora 
impugnada.

Ao longo desses dezesseis anos, houve notória valorização imobiliária em 
todo  o  país,  inclusive  no  Município  de  Cabedelo,  fato  indiscutível  e  de 
conhecimento público.

Não  se  pode,  portanto,  aferir  eventual  natureza  confiscatória  da  Lei 
impugnada  pela  simples  comparação  entre  os  novos  valores  nominais  e  os 
anteriores.

É necessário que se afirme, com base em parâmetros objetivos, se os novos 
valores  estão  em descompasso  com o  real  valor  de  mercado  atual  dos  imóveis 
urbanos, raciocínio que ganha especial relevância no caso concreto em decorrência 
do significativo lapso temporal transcorrido entre a vigência de um e outro diploma.

Essa aferição somente pode ser realizada mediante complexa análise pericial 
das  peculiaridades  fáticas  de cada logradouro,  que,  nos  termos da jurisprudência 
firmada  pelo  STF,  é  incompatível  com  o  controle  concentrado  de 
constitucionalidade.

Ilustrativamente:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR NO 
33  DE  7  DE  DEZEMBRO  DE  1994,  DO  ESTADO  DE  MATO  GROSSO. 
ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM O ART.  169,  CAPUT,  PARÁGRAFO 
ÚNICO E INCISOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR DE 
SUSPENSÃO DE SUA VIGÊNCIA.  Impossibilidade  do  confronto  da  norma  em 
apreço com o caput do art. 169 da Constituição, sem apreciação de matéria de fato, 
circunstância  bastante  para  inviabilizar,  nesse  ponto,  a  Ação  Direta  de 
Inconstitucionalidade. [...] Ação declaratória de inconstitucionalidade não conhecida. 
(STF,  ADI-MC  1292,  Tribunal  Pleno,  Rel.  Min.  Ilmar  Galvão,  julgado  em 
23/08/1995, DJU 15/09/1995, p. 29508). 

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI  Nº  10.168/96,  DO 
ESTADO  DE  SANTA  CATARINA  E  RESOLUÇÃO  Nº  76,  DO  SENADO 
FEDERAL.  EMISSÃO  DE  TÍTULOS  DE  DÍVIDA  PÚBLICA  PARA 
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO EM 
VALOR  SUPERIOR  AOS  PRECATÓRIOS  PENDENTES  DE  PAGAMENTO  À 
ÉPOCA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  PRETENSÃO 
DE REEMBOLSO DOS VALORES JÁ EXPENDIDOS. AFRONTA AO  ART. 33 
DO  ADCT-CF/88.  MATÉRIA DE  FATO.  INADEQUAÇÃO  DA VIA  ELEITA. 

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=ADCT,%20art.%2033&sid=36b184d6.32602957.0.0#JD_ADCTart33
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=ADCT,%20art.%2033&sid=36b184d6.32602957.0.0#JD_ADCTart33


AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. 1. Há impossibilidade de controle abstrato da 
constitucionalidade  de  Lei,  quando,  para  o  deslinde  da  questão,  se  mostra 
indispensável o exame do conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais de 
Lei  ou  matéria  de  fato.  Precedentes.  2.  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade. 
Violação ao art. 33 do ADCT/CF-88 e ao art. 5º da EC nº 3/93. Alegação fundada em 
elementos que reclamam dilação probatória. Inadequação da via eleita para exame da 
matéria fática. [...] Ação direta não conhecida (STF, ADI 1523,  Tribunal Pleno, Rel. 
Min. Maurício Corrêa, julgado em 05/11/1997, DJU 18/05/2001, p.63).

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUÍZO 
DE  CONSTITUCIONALIDADE  DEPENDENTE  DE  PRÉVIO  EXAME  DE 
OUTRAS  NORMAS  INFRACONSTITUCIONAIS.  NÃO  CABIMENTO  DA 
AÇÃO. I.  - Não admissibilidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade quando, 
para o deslinde da questão, é indispensável o exame do conteúdo de outras normas 
infraconstitucionais ou de matéria de fato. II. - Precedentes do STF: ADIN 842-DF, 
Celso de Mello, RTJ 147/545; ADIN 1.286-SP, Galvão, "LEX" 219/12. III. - Agravo 
regimental  não  provido  (STF,  ADI-AgR  1035,  Tribunal  Pleno,  Rel.  Min.  Carlos 
Velloso, julgado 26/05/1997, DJU 27/06/1997, p. 30238). 

Os Tribunais de Justiça de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e do 
Distrito Federal têm julgados no mesmo sentido, cujas ementas transcrevo a seguir:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar nº 666, de 3 
de setembro de 2013, do Município de Atibaia, que dispõe sobre a revisão da Planta 
Genérica de Valores Imobiliários. [...] Exame da razoabilidade do aumento previsto 
na legislação municipal  atacada que,  de qualquer modo,  demandaria a  análise de 
matéria de fato, incabível em sede de controle abstrato de constitucionalidade.[...]  
(TJSP,  ADIN  n.°  2001017-52.2014.8.26.0000,  Órgão  Especial,  Rel.  Des.  Paulo 
Dimas Mascaretti, julgado em 14/05/2014, DJESP 27/05/2014). 

AGRAVO  REGIMENTAL.  [...] A ação  direta  de  inconstitucionalidade,  enquanto 
instrumento de controle normativo abstrato, exercido mediante processo objetivo, não 
se presta para o exame de circunstâncias fáticas, senão ao simples cotejo da norma 
impugnada com o parâmetro constitucional de controle, daí porque não teria sentido, 
aqui, alguma consideração sobre interesses subjetivos, como, por exemplo, "deficit" 
orçamentário,  queda  de  receita  e  desequilíbrio  financeiro  no  município.  Decisão 
mantida. Agravo desprovido (TJSP, AgRg 2064066-04.2013.8.26.0000, Ac. 7322296, 
São Paulo, Órgão Especial,  Rel.  Des.  Pires Neto,  julgado em 29/01/2014, DJESP 
22/07/2014). 

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEIS  MUNICIPAIS. 
CRIAÇÃO  DE  CARGO  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO.  CHEFIA  E 
ASSESSORAMENTO. ENSINO PÚBLICO. Provimento do cargo de direção escolar 
de  ensino  por  eleição.  Lei  Municipal.  Inconstitucionalidade.  Poder  executivo.  A 
Constituição do Estado exige o provimento dos cargos, mediante concurso público, e 
ressalva as nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e 
exoneração. A verificação sobre se as atribuições dos cargos não correspondem às 
funções de chefia e assessoramento é matéria de fato e de aplicação da norma e não 
pode ser considerada para efeito de declaração de inconstitucionalidade da Lei.  [...] 
(TJMG, ADIN  n.°  5081295-25.2009.8.13.0000, Corte Superior, Rel. Des.  Almeida 
Melo, julgado em 11/05/2011, DJEMG 19/08/2011).



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 69 
DE 2013, DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU, QUE DISPÕE SOBRE A PLANTA DE 
VALORES DO MUNICÍPIO. Impugnação dos arts. 1º, 2º, 3º, 4º, §1º, 5º e anexos I,  
II,  e  III  ou,  subsidiariamente,  de toda  a norma.  [...] Reajuste  do valor  venal  dos 
imóveis fundamentado em estudo técnico. Ausência de ofensa direta aos dispositivos 
da Constituição Estadual. Impossibilidade de controle pela via abstrata. Ausência de 
previsão  do  aumento  do  tributo  na  Lei  de  diretrizes  orçamentárias.  Irrelevância. 
Princípio da anualidade que não integra limitação ao poder de tributar na atual ordem 
constitucional.  Ação  direta conhecida em parte e, no mérito, julgada improcedente. 
Cassação  da  liminar  concedida  para  suspender  os  efeitos  da  norma  impugnada. 
Agravo regimental interposto contra decisão liminar prejudicado pelo julgamento do 
mérito  (TJSC,  ADI  2014.014907-5,  Órgão  Especial,  Rel.  Des.  Lédio  Rosa  de 
Andrade, julgado em 16/07/2014, DJSC 20/08/2014, p. 2).

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LIMINAR.  1.  Pedido  de 
cautela para obstar o preenchimento de cargos em comissão criados por Lei havida 
pela  autora  como  inconstitucional.  Ação  protocolizada  dezessete  (17)  dias  após 
efetivadas as nomeações. Pedido prejudicado. 2. O levantamento do percentual de 
preenchimento dos cargos em comissão para verificação de observância do limite de 
50% a ser ocupado por servidores de carreira técnica ou profissional, "nos casos e 
condições previstas em Lei" (Lei orgânica do DF, art. 19, V), constitui matéria de fato 
objeto  de  prova  a  produzir.  Impropriedade  da  ADI para  a  declaração  de 
inconstitucionalidade de atos concretos de nomeação. No controle concentrado de 
constitucionalidade de Lei esta é examinada de forma abstrata. Os casos concretos, 
que  se  inserem  no  controle  difuso,  apreciam-se  incidenter  tantum  em  ações  de 
naturezas  diversas  da  ADI.  [...] (TJDF,  ADI  20000020050167,  Conselho  da 
Magistratura, Rel. Des. Campos Amaral, julgado em 24/01/2001, DJU 14/03/2001, p. 
07). 

Em virtude  da  falta  de  interesse  sob  o  prisma  da  adequação,  impõe-se  a 
extinção  do  processo  sem  resolução  de  mérito,  que  pode  ser  determinada 
monocraticamente, nos termos do art. 127, X, do Regimento Interno deste Tribunal5.

Posto isso, com espeque no art. 267, VI, e art. 284, parágrafo único, ambos 
do CPC, c/c o art.  127,  X, do RITJPB, indefiro a Inicial e extingo o processo 
sem resolução de mérito.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJPB em João Pessoa, 19 de setembro de 2014.

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

5 Art. 127. São atribuições do Relator:
[...]
X - extinguir o processo de competência originária do Tribunal, nas hipóteses previstas no artigo 267 e  
nos incisos III e V do artigo 269 do Código de Processo Civil, e resolver incidentes cuja solução não  
competir ao Tribunal, por algum de seus órgãos;


