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GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE 
PROCESSO Nº 0101476-44.2010.815.0000.
Origem : 1ª Câmara Cível.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
1º Interessado : Município de João Pessoa.
Procurador : José Vandalberto.
2º Interessado : Francisco das Chagas Oliveira.
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva.

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGUIÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  À
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  DA  NORMA
INSERTA NO INCISO II DO ART. 187 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 53/2008 DO MUNICÍPIO
DE  JOÃO  PESSOA.  PREVISÃO  DO
LEGISLADOR MUNICIPAL DE ISENÇÃO DE
COBRANÇA DO IPTU PARA OS SERVIDORES
INTEGRANTES  DE  SUA  ADMINISTRAÇÃO
DIRETA  E  INDIRETA.  AFRONTA  AO
PRINCÍPIO  DA  ISONIMIA  TRIBUTÁRIA
PREVISTO  NO  ART.  150,  INCISO  II,  DA
CARTA POLÍTICA FEDERAL. DECLARAÇÃO
INCIDENTAL  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  DA  NORMA
IMPUGNADA.

-  Como  é  cediço,  o  legislador  constituinte,  ao
estabelecer os limites ao Poder de Tributar dos entes
políticos,  no  art.  150,  inciso  II,  da  Constituição
Federal,  previu  a  observância  ao  princípio  da
isonomia, tanto em seu aspecto horizontal no sentido
de  tratar  igualmente  os  contribuintes  que  se
encontrem  em  uma  mesma  situação,  quanto,  ainda
que  implicitamente,  em  sua  acepção  vertical,
deixando clara a intenção de promoção do tratamento
desigual apenas àqueles que apresentem situações de
relevo social distintas.
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- Pela simples  interpretação literal do dispositivo do
Código Tributário Municipal questionado e da norma
constitucional invocada como violada, depreende-se o
desrespeito à Carta Política Federal, pois, apesar de
esta vedar expressa e explicitamente a distinção entre
contribuintes em razão da ocupação por eles exercida,
o  inciso  II  do  art.  187  da  Lei  Complementar  nº
53/2008  do  Município  de  João  Pessoa  pretendeu
conceder  ao  seu  servidor,  ativo  ou  aposentado,  da
Administração  Direta  ou  Indireta,  o  benefício  da
isenção da incidência do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU, em nítido desrespeito ao princípio da
isonomia tributária.

VISTOS,  relatados e discutidos os autos acima referenciados.
ACORDAM  os integrantes do Egrégio Tribunal Pleno, em sessão ordinária,
JULGAR PROCEDENTE O INCIDENTE,  POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR.

Trata-se  de  Incidente  de  Inconstitucionalidade arguido  no
âmbito da Apelação (fls. 35/45) interposta pelo Município de João Pessoa em
face  da  sentença  (fls.  32/33),  que  julgou  procedente  o  pedido contido  nos
Embargos à  Execução opostos  por  Francisco  das  Chagas  Oliveira  e  Maria
Auxiliadora Barreto Oliveira. A Primeira Câmara Cível acolheu, por meio do
Acórdão de fls. 71/74, a relevância da inconstitucionalidade do art. 187, inciso
II, da Lei Complementar Municipal nº 53/2008, submetendo a questão a este
Egrégio Tribunal Pleno.

O  tema  constitucional  ora  posto  em  análise  diz  respeito  à
previsão  legal  de  isonomia  dos  servidores  públicos  do  Município  de  João
Pessoa quanto ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU,
a qual sustenta a edilidade suscitante ferir o princípio da isonomia tributária,
insculpido no art. 150, inciso II, da Constituição Federal.

O Ministério Público, em parecer de lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Nelson Antônio Cavalcante Lemos (fls. 91/93), manifestou-se
pela inconstitucionalidade do dispositivo em análise, aduzindo que “a isenção
de que trata a Lei Complementar Municipal n.  53/2008, em seu art.  187,
inciso  II,  fere  os  princípios  constitucionais  da  isonomia  e  capacidade
contributiva”.

É o relatório.

VOTO.

Em  se  configurando  a  situação  prevista  no  art.  211  do
Regimento  Interno  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  passo  à  análise  da
questão constitucional posta à discussão pela edilidade suscitante.

A  princípio,  cumpre  bem  delimitar  o  dispositivo  legal
alegadamente eivado de vício de inconstitucionalidade, qual seja o inciso II do
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art. 187 do Código Tributário Municipal de João Pessoa, que traz o seguinte
conteúdo normativo:

“Art. 187. São isentos do IPTU:
(...)
II  – o imóvel do servidor, ativo ou aposentado, da
Administração Direta  ou  Indireta  do  Município  de
João Pessoa há mais  de 2 (dois)  anos,  tendo sido
nomeado  para  cargo  de  provimento  em  regime
efetivo”

Desde  logo,  consigno  que  a  discussão  em  tela  não  requer
maiores  esforços  interpretativos,  haja  vista  que  é  manifesta  a
inconstitucionalidade  da  previsão  de  isenção  tributária  fundamentada  tão
somente no vínculo jurídico existente entre o ente tributante e o contribuinte.

Isso  porque,  como  é  cediço,  o  legislador  constituinte,  ao
estabelecer  os  limites  ao  Poder  de  Tributar  dos  entes  políticos,  previu  a
observância  ao  princípio  da  isonomia,  tanto  em seu  aspecto  horizontal  no
sentido de tratar igualmente os contribuintes que se encontrem em uma mesma
situação, quanto, ainda que implicitamente, em sua acepção vertical, deixando
clara a intenção de promoção do tratamento desigual àqueles que apresentem
situações de relevo social distintas. 

Eis o teor do art. 150, inciso II, da Constituição Federal:

“Art. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte,  é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II – instituir tratamento desigual entre contribuintes
que se encontrem em situação equivalente,  proibida
qualquer  distinção  em  razão  de  ocupação
profissional  ou  função por  eles  exercidas,
independentemente  da  denominação  jurídica  dos
rendimentos, títulos ou direitos”. (grifo nosso).

Pela  simples  interpretação literal  do  dispositivo  do  Código
Tributário Municipal questionado e da norma constitucional invocada como
violada, depreende-se o desrespeito à Carta Política Federal, pois, apesar de
esta vedar expressa e explicitamente a distinção entre contribuintes em razão
da ocupação por eles exercida, o inciso II do art. 187 da Lei Complementar nº
53/2008 do Município de João Pessoa pretendeu conceder ao seu servidor,
ativo  ou  aposentado,  da  Administração  Direta  ou  Indireta,  o  benefício  da
isenção da incidência do Imposto Predial  e Territorial  Urbano – IPTU nos
imóveis de suas propriedades.

Nesse  mesmo  sentido,  é  o  parecer  do  Ministério  Público,
conforme se infere do seguinte trecho da manifestação ministerial:

“Neste  talante,  conferindo  o  artigo  de  lei,  ao
servidor municipal, isenção do IPTU, há afronta ao
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ditame  legal,  porquanto  configurado  o  tratamento
desigual,  ao  passo  que  se  diferenciou  um
contribuinte  de  outro  que  se  encontre  em  pé  de
igualdade de condições, tal qual outrem que possua
imóvel de valor e localização similar que, não sendo
servidor público municipal, é compelido a pagar o
IPTU. Ora, se ambos os contribuintes nesta hipótese,
servidor  público  municipal  ou  estadual,  puderem
adquirir  imóvel  de  semelhante  valor  tributável,
implica  ou  subentende  que  possuam  capacidade
contributiva.  Não  pode,  por  conseguinte,  haver  a
distinção  como  a  trazida  pela  lei  questionada  em
razão  da  atividade  profissional  exercida”  (fls.
91/92).

Hipóteses  como  a  que  ora  se  depara  há  muito  tempo  são
discutidas  no  âmbito  dos  Tribunais  Pátrios,  já  tendo,  inclusive,  o  próprio
Supremo  Tribunal  Federal  se  pronunciado,  afirmando  haver  tratamento
discriminatório  sem  fundamento  em  desigualdade  que  justificasse  a
diferenciação, quando um contribuinte do Município de Niterói,  no Rio de
Janeiro, pleiteou que lhe fosse reconhecida a isenção do IPTU exclusivamente
em razão de  sua  qualidade  de  servidor  público,  com fundamento  em uma
legislação municipal. Tal julgado restou assim ementado:

“EMENTA:  -  Isenção  de  IPTU,  em  razão  da
qualidade  de  servidor  estadual  do  Agravante,
postulada  em  desrespeito  da  proibição  contida  no
art. 150, II, da Constituição Federal de 1988”.
(AI  157871  AgR,  Relator(a):  Min.  OCTAVIO
GALLOTTI,  Primeira  Turma,  julgado  em
15/09/1995, DJ 09-02-1996 PP-02081 EMENT VOL-
01815-03 PP-00597).  

Com  idêntico  teor,  confiram-se  os  seguintes  arestos  da
jurisprudência pátria:

“INCIDENTE  DE  ARGÜIÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  ART.  48,  INCISO  I,
CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE JUIZ DE
FORA.  IPTU.  ISENÇÃO  CONCEDIDA  A
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  ART.  481,
PARÁGRAFO ÚNICO, CPC C/C ART. 297, I E II,
DO RITJMG. IRRELEVÂNCIA DA ARGÜIÇÃO.  É
irrelevante  a  argüição  incidental  de
inconstitucionalidade  do  inciso  I  do  art.  48  do
Código Tributário  Municipal  de  Juiz  de  Fora em
face da existência de pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal e do Órgão Especial deste egrégio
Tribunal de Justiça sobre a matéria constitucional
controvertida,  conforme  dispõe  o  artigo  481,
parágrafo único, do CPC, combinado com o disposto
no artigo 297, incisos I e II, do RITJMG, inexistindo
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óbice  à  realização  do  julgamento  do  mandado  de
segurança  independentemente  da  questão
constitucional. V.V. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  CÓDIGO
TRIBUTÁRIO  MUNICIPAL  -REFERÊNCIA
EXPRESSA  AO  ARTIGO  APULPADO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  PRELIMINAR  DE
PREJUDICIALIDADE  INCIDENTAL  QUE  SE
AFASTA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA.
VIOLAÇÃO.  ARTIGO  150,  II  DA Constituição  da
República. INCIDENTE ACOLHIDO IN CASU. É de
se  afastar  a  preliminar  de  prejudicialidade  do
Incidente de Lei Tributária municipal por ausência
de comprovação desta quando há expressa referência
ao  artigo  apulpado  da  pecha  de
inconstitucionalidade.  A Constituição da República
ao impor tributo ela o fez objetivando a distribuição
da carga de forma equânime entre os cidadãos, sem
estabelecer  quaisquer  diferenças  tocante  aos
contribuintes  que  se  encontrem  em  situação
equivalente,  restando  proibida  qualquer  distinção
em razão da ocupação profissional ou função por
eles  exercida.  Contrasta  com  a  Constituição  da
República,  especialmente  com  seu  art.  150,  II  a
disposição de Lei  Tributária municipal  que isenta
determinada  classe  de  servidor  do  pagamento  de
IPTU.  (TJ-MG;  ARGIN  1.0145.04.155996-7/002;
Rel.  Des.  Belizário  Antônio  de  Lacerda;  Julg.
11/09/2013; DJEMG 20/09/2013). (grifo nosso).

E:

 “Representação por  Inconstitucionalidade.  Direito
administrativo  e  constitucional.  Lei  Municipal  nº
2032/1998. Código Tributário Municipal. Artigo 594,
I,  f.  Isenção  de  IPTU  aos  servidores  públicos
municipais  proprietários  de  imóveis  destinados  à
residência.  Violação  ao  princípio  da  isonomia.
Constituição  Estadual  que  proíbe  a  instituição  de
tratamento desigual entre os contribuintes em razão
de ocupação profissional ou por exercício de função
pública. Artigo 196, II, CERJ. Inconstitucionalidade
da  norma  já  reconhecida  por  este  Tribunal  via
incidenter  tantum.  Norma  flagrantemente
inconstitucional,  eis  que  confere  tratamento
diferenciado  a  contribuintes  em  situações
equivalentes. Norma disposta na letra f, inciso I do
artigo 594, I do Código Tributário do Município de
Itaguaí que se declara inconstitucional com eficácia
ex  tunc  e  erga  omnes.  Precedentes  deste
Tribunal.Representação de inconstitucionalidade que
se julga procedente”.

Incidente de Inconstitucionalidade nº 0101476-44.2010.815.0000 5



(TJ-RJ - ADI: 71 RJ 2007.007.00071, Relator: DES.
AZEVEDO  PINTO,  Data  de  Julgamento:
16/02/2009, ORGAO ESPECIAL).

Há de se destacar que esta Corte de Justiça, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade  nº  999.2006.000156-0/001,  cuja  Relatoria  para  o
Acórdão  incumbiu  ao  Excelentíssimo  Desembargador  Márcio  Murilo  da
Cunha Ramos, apreciou a inconstitucionalidade material da isenção do mesmo
IPTU concedida por lei de iniciativa da Câmara Municipal aos imóveis que
servirem  de  residência  própria  aos  Policiais  Civis,  declarando-a  como
violadora do princípio da igualdade tributária. Veja, a propósito a ementa do
aresto referido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
IPTU  -ISENÇÃO  DADA  AOS  IMÓVEIS  QUE
SERVIREM  DE  RESIDÊNCIA  PRÓPRIA  AOS
POLICIAIS  CIVIS  DO  QUADRO  EFETIVO  COM
MAIS  DE  02  DOIS  ANOS  NO  EFETIVO
EXERCÍCIO DO CARGO - LEI DE INICIATIVA DA
CÂMARA  MUNICIPAL  -  MATÉRIA  TRIBUTÁRIA
-COMPETÊNCIA  PRIVATIVA  DO  CHEFE  DO
EXECUTIVO - VIOLAÇÃO AO ART. 63, § 1°, II, B ,
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - VÍCIO FORMAL
-INSUBSISTÊNCIA -  ABSORÇÃO COMPULSÓRIA
DAS  LINHAS  BÁSICAS  DO  MODELO
CONSTITUCIONAL  FEDERAL,  ENTRE  ELAS  AS
DECORRENTES DAS NORMAS DE RESERVA DE
INICIATIVA DAS LEIS -AUSÊNCIA DE PREVISÃO
NA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  DE
COMPETÊNCIA  PRIVATIVA  DO  EXECUTIVO
PARA LEGISLAR  SOBRE  MATÉRIA TRIBUTÁRIA
-IMPOSSIBILIDADE  DE  LIMITAÇÃO  PELA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE  INCIDENTER
TANTUM DO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL
ESTADUAL -CONSTATAÇÃO  EX  OFFICIO  DE
VÍCIO  MATERIAL -AFRONTA AO  PRINCÍPIO
DA IGUALDADE TRIBUTÁRIA - DECLARAÇÃO
DE  INCONSTITUCIONALIDADE  DA  LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 039/2005. - A
definição  do  poder  de  instauração  do  processo
legislativo e a designação das hipóteses pertinentes à
iniciativa  reservada  atribuída  ao  Chefe  do  Poder
Executivo  derivam  de  postulados  que  inscritos  na
Carta  da  República,  impõem-se  à  compulsória
observância das demais unidades federadas Estados-
membros,  Distrito Federal  e  Municípios STF, ADI-
MC 1391/SP - SÃO PAULO, MEDIDA CAUTELAR
NA  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE,  Relatora  Min.
CELSO  DE  MELLO,  U  28-  -1997.  Assim,  se  a
Constituição  Federal  não  prevê  competência
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privativa do Presidente  da República para legislar
sobre matéria tributária, não poderia a Constituição
Estadual estipular tal limitação, sob pena de afronta
ao  princípio  da  simetria  e  separação  e
independência  dos  poderes.-  É  imotivada  e
arbitrária,  portanto,  contraria  ao  princípio  da
igualdade  tributária,  a  concessão  de  isenção  de
IPTÜ  aos  imóveis  que  servirem  de  residência
própria  aos  policiais  civis  do  Estado  do  quadro
efetivo com mais de 02 dois anos no efetivo exercício
do  cargo,  já  que  não  se  trata  de  situação  que
autoriza  a  diferença  do  tratamento  dado”.
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
99920060001560001  –  Órgão:  Tribunal  Pleno  -
Relator Manoel Soares Monteiro - j. em 12/03/2008).
(grifo nosso).

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  em consonância  com o parecer
ministerial, DECLARO INCONSTITUCIONAL, por meio da via incidental
arguida, a norma emanada do inciso II do art. 187 da Lei Complementar nº
53/2008  do  Município  de  João  Pessoa,  por  afronta  direta  à  limitação
constitucional  ao  Poder  de  Tributar  inserta  no  art.  150,  inciso  II,  da
Constituição Federal.

Observe-se,  por  fim,  a  necessária  devolução  dos  autos  à
Primeira  Câmara  Cível,  órgão  fracionário  perante  o  qual  processada  a
Apelação  submetida  ao  crivo  deste  Egrégio  Tribunal  de  Justiça,  em
conformidade com os ditames do art. 211, § 4º, do Regimento Interno desta
Corte.

Comunique-se, por oportuno, o inteiro teor desta decisão à Casa
Legislativa competente, para promover a imediata suspensão da execução da
norma de isenção impugnada, em obediência ao art. 212 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça da Paraíba.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira,  Vice-Presidente,  no  exercício  da
Presidência.  Relator: Excelentíssimo Senhor Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Luiz  Sílvio Ramalho Júnior,  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,
Arnóbio  Alves  Teodósio,  João  Benedito  da  Silva,  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho, José Ricardo Porto, Carlos Martins Beltrão Filho, Maria
das Graças Morais Guedes e José Aurélio da Cruz. Impedido o Exmo. Sr. Dr.
Ricardo Vital de Almeida  (Juiz  convocado para substituir o  Des.  Saulo Henriques  de Sá e

Benevides). Ausentes, justificadamente, os Exmos. Srs. Desembargadores Márcio
Murilo da Cunha Ramos (Corregedor-Geral de Justiça), Maria das Neves do
Egito de Araújo Duda Ferreira, Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para

substituir o Des. João Alves da Silva)  e Leandro dos Santos.
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Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José
Raimundo de Lima, Sub-Procurador Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões  “Des. Manoel Fonsêca Xavier de
Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia
10 de setembro de 2014.

                         Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
                                 Desembargador Relator
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