
Procedimento Administrativo n.º MPPR-…. (originário)

Consulta Conjunta – Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao

Patrimônio Público (n.º 023/2016) e à Ordem Tributária e de Habitação e Urbanismo

(n.º 025/2016)

Interessada: 1.ª Promotoria de Justiça de Guaratuba

EMENTA:  COBRANÇA  DE  IPTU.  DESVINCULAÇÃO  COM  O
ZONEAMENTO URBANO. ZONA BALNEÁRIA X ZEIS. PLANO DIRETOR
E DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS. TRIBUTAÇÃO. FATO GERADOR: POSSE
A  TÍTULO  CONTROVERTIDO.  BASE  DE  CÁLCULO:  VALOR  VENAL.
CRITÉRIOS  DA  PLANTA  GENÉRICA  DE  VALORES.  ISENÇÃO.
POSSIBILIDADE,  DESDE  QUE  REGULADA  POR  LEI  ESPECÍFICA
PREVISTA  NO  CÓDIGO  TRIBUTÁRIO.  AVALIAÇÃO  DA  REAL
CAPACIDADE  ECONÔMICA  E  CONTRIBUTIVA.  PESCADORES
ARTESANAIS.  NECESSIDADE  DE  PROSSEGUIMENTO  DA
INVESTIGAÇÃO.  DECRETO  6040/2007:  POVOS  E  COMUNIDADES
TRADICIONAIS. JUSTA DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E ÔNUS DA
URBANIZAÇÃO (ART. 2o, IX DO ESTATUTO DA CIDADE – LEI FEDERAL
10.257/2001) – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES.

1 – Relatório:

Trata-se  do  Procedimento  Administrativo  n.º  MPPR-….,  instaurado  pela  1.a

Promotoria de Justiça de Guaratuba com o fito de averiguar (ir)regularidade da cobrança

de IPTU no Bairro …., daquela municipalidade.

O douto Promotor de Justiça  ….formula consulta a respeito da “possibilidade de

aplicação  de  isenção  da  totalidade  ou  de  percentual  do  IPTU  com  base  nas

características de:  ocupação da área e da população (de pescadores);  no histórico e

desenvolvimento  da  comunidade,  que  teve  a  pesca  como  base  e  condicionada,  por

exemplo, ao nível de renda do posseiro, ao tamanho do terreno, ao posseiro não ter outra

propriedade etc.” (sic).  
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É o relatório.

2 – Considerações do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e

Urbanismo:

De plano, cumpre salientar, em resposta aos questionamentos lançados à fl. 25 do

feito em epígrafe, que inexiste, ao contrário do que se alega na representação, direta

vinculação entre a Planta Genérica de Valores,  utilizado pelo Município de Guaratuba

para cálculo e inscrição tributária, e o zoneamento de uso e ocupação do solo, regulado

pelo Plano Diretor (Lei Municipal n.º 1163/2005) e demais normas urbanísticas correlatas,

sobretudo o Decreto Municipal 10.855/2014, que dispõe sobre os parâmetros de uso e

ocupação do solo urbano, dentro se seu território.

No que tange ao zoneamento, a localidade em tela se acha classificada como Zona

Balneária, o que, até prova em contrário, coaduna com as análises técnicas levadas a

cabo para a elaboração do Plano Diretor de 2005,  ora  em revisão. A caracterização da

área como Zona Especial de Interesse Social depende de diagnóstico sócio-territorial que

poderá integrar o corpo do processo revisional em curso, não havendo obrigatoriedade

legal, todavia, de que seja delimitado como tal, conquanto isso seja recomendável.

Conforme dispõe  o  Código  Tributário  Municipal  (Lei  Complementar  01/2008),  a

posse de imóvel  em zona urbana (critérios do art. 189) pode ser fato gerador do IPTU,

desde  que  haja  título  hábil  para  tanto  (o  que  necessita  de  maior  investigação  e

maturidade do procedimento para análise). Outrossim, a base de cálculo para o Imposto

Predial  e  Territorial  Urbano  –  IPTU,  é  o  valor  venal  dos  imóveis,  obtido  pela  Planta

Genérica  de  Valores,  de  maneira  que  o  zoneamento  não  faz  parte  de  seus  fatores

determinantes:

Art. 189. O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU tem
como fato gerador a propriedade, a posse ou o domínio útil, a qualquer título, de
bem  imóvel,  por  natureza  ou  por  acessão  física  como  definida  na  lei  civil,
construído ou não, localizado na zona urbana do Município. 
§ 1º - Para efeito deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal, observada a existência de pelo menos 2 (dois) dos seguintes incisos
construídos ou mantidos pelo poder público: 
I – meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
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II – abastecimento de água; 
III – sistema de esgotos sanitários; 
IV  –  rede  de  iluminação  pública  com  ou  sem  posteamento  para  distribuição
domiciliar; 
V  –  escola  primária  ou  posto  de  saúde,  a  uma  distância  máxima  de  3  (três)
quilômetros do imóvel considerado. 
§ 2º - Consideram-se também zona urbana as áreas urbanizáveis ou de expansão
urbana,  constantes  de  glebas  ou  de  loteamentos  aprovados  pelo  Município,
destinados a habitação,  indústria  ou  comércio,  mesmo que localizados fora  da
zona definida nos termos do parágrafo anterior 

Art. 197. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. 
Parágrafo único. O valor venal  do terreno será obtido de acordo com a Planta
Genérica de Valores. 

Art. 199. O valor venal dos imóveis será apurado levando em conta os elementos,
descritos na Planta Genérica de Valores vigente no Município. 
§ 1º - Os valores venais que servirão de base de cálculo para o lançamento do
imposto  serão apurados e  atualizados anualmente  por  ato  do  Poder  Executivo
Municipal. 
§ 2º - Não constitui aumento de tributo à atualização, por índice oficial, do valor
monetário da base de cálculo. 

Nada obstante, o diploma prevê a possibilidade de isenção do referido tributo, o

que depende de lei específica a ser editada nos termos do art. 205:

Art. 205. As isenções relativas a este imposto serão concedidas em lei específica,
e  deverão  atender  aos  princípios  da  isonomia,  legalidade,  e  demais  princípios
constitucionais  concernentes  à  matéria,  critérios  constantes  no  artigo  98  e
seguintes desta Lei. 

Destarte, imprescindível o refinamento dos dados sobre quantos e quais imóveis

são,  efetivamente,  utilizados por  pescadores artesanais  e/ou  famílias  de  baixa  renda,

tendo em vista que a representação não oferece tal detalhamento. Isso porque, na esteira

do art.  100 do mesmo Código Tributário do Município de Guaratuba, eventual isenção

poderá ser concedida individual ou coletivamente (por área ou zona):

Art. 100. A isenção pode ser concedida: 
I - em caráter geral, embora a sua aplicabilidade possa ser restrita a determinada
área ou zona do Município, em função de condições peculiares; 
II  -  em  caráter  individual,  por  despacho  da  autoridade  administrativa,  em
requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e
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do cumprimento dos requisitos previstos na lei para sua concessão. 

Portanto,  tal  diligência  decorre  do  princípio  constitucional  da  capacidade

contributiva,  reproduzida  na  graduação  tributária  em  face  da  situação  econômica  do

contribuinte ou da natureza do imóvel, sempre que viável, consonante com os arts. 113 e

114 da Lei Orgânica de Guaratuba:

Art. 113. O Município poderá instituir:
I – impostos;
(...)
§ 1º Os impostos terão caráter pessoal, sempre que possível, e serão graduados
segundo  a  capacidade  econômica  do  contribuinte,  facultado  à  administração
tributária,  especialmente  para  conferir  efetividade  a  esses  objetivos  identificar,
respeitados  os  direitos  individuais  e  nos  termos  da  lei,  o  patrimônio,  os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte;

Art. 114. Ao Município compete instituir impostos sobre:
I - Propriedade predial e territorial urbana;
(...)
§ 2º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4°,
inciso II da Constituição Federal, o imposto previsto no inciso I do "caput;' deste
artigo poderá:
I - Ser progressivo em razão do valor do imóvel;
II - Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.

Não se olvide que os pescadores tradicionais integram a categoria de Povos e

Comunidades Tradicionais, destinatários de políticas específicas, como a disciplinada pelo

Decreto Federal 6040/2007, o qual garante, em seu art. 3o, o direito ao território e aos

recursos naturais associados:

Art. 3o  São objetivos específicos da PNPCT:
I - garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos
recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural
e econômica;

Sob  esta  ótica,  imperativo  que  se  proceda  ao mapeamento/levantamento  da

população  de  pescadores  artesanais,  lote  a  lote,  devendo,  estes  sim,  serem

contemplados com ações, políticas e programas próprios, inclusive eventuais isenções ou

reduções tributárias,  visando a evitar  que sejam afetados por  discriminação indireta e
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excessivos ônus resultantes da valorização imobiliária, por eles insuportável.

Trata-se  de  desdobramento  necessário  do  princípio  da  justa  distribuição  de

benefícios e ônus do processo de urbanização, insculpido no art. 2o, IX do Estatuto da

Cidade (Lei 10.257/2001).

 Ulteriormente, coletados os elementos decalcados e cotejados com a legislação

referida, remanescendo dúvida, caso convenha ao órgão de execução consulente, poderá

retomar  a  consulta  elaborando  questionamentos  com  quesitos  específicos  a  estes

Centros de Apoio.

3 – Considerações do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao

Patrimônio Público e à Ordem Tributária:

Como firmado pelo CAOP da Habitação e Urbanismo,  no  Código Tributário  do

Município  de  Guaratuba  (Lei  Complementar  n.º  001/2008)  existe  previsão  acerca  da

possibilidade  de  isenção  do  Imposto  Predial  e  Territorial  Urbano  (IPTU).  Contudo,  a

concessão depende de lei específica a ser editada, consoante a dicção do art. 205 do

referido Código Tributário.

O  Município  de  Guaratuba  condicionou  a  concessão  de  isenção  de  tributos  à

prévia edição de Lei específica, em simetria com o comando constitucional insculpido §6.º

do artigo 150 da Constituição Federal:

Art. 150, CF – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
(…)
§ 6.º – Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito  presumido,  anistia  ou  remissão,  relativos  a  impostos,  taxas ou
contribuições,  só  poderá  ser  concedido  mediante  lei  específica, federal,
estadual  ou  municipal,  que  regule  exclusivamente  as  matérias  acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto
no art. 155, § 2.º, XII, g. (destacado)

A Constituição do Estado do Paraná possui disposição similar: 
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Art.  130, CE/PR –  Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo,
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas
ou contribuições,  só  poderá  ser  concedido mediante  lei  específica  estadual  ou
municipal  que  regule  exclusivamente  as  matérias  acima  enumeradas  ou  o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, §
2º,  XII,  da  Constituição  Federal.
(Redação dada pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 

A respeito da imprescindibilidade de lei específica para a concessão de isenção de

benefícios fiscais Paulo de Barros Carvalho1 obtempera:

A isenção deve ser veiculada por lei. Nem poderíamos imaginá-la, no contexto de
sua  fenomenologia,  se  assim  não  fosse.  Seria  aberrante  inconstitucionalidade
depararmos com uma regra  isencional  baixada por  decreto  de executivo.  Di-lo
muito bem o art. 176 do Código Tributário que a isenção, ainda quando prevista em
contrato,  é sempre decorrente de lei  que especifique as condições e requisitos
exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o
prazo de sua duração.

Hugo de Brito Machado2 complementa:

A razão provável da exigência de lei específica para a concessão de isenção e
outros  benefícios  fiscais,  a  nosso  ver,  é  evitar  oportunidade  para  práticas
sorrateiras com o objetivo de favorecer alguém com vantagem fiscal, sem que isso
expresse efetivamente a vontade do Poder Legislativo.

Pois bem. Normalmente a concessão de isenção tributária decorre da condição de

hipossuficiência  dos  contribuintes,  face  à  necessidade  de  respeito  ao  Princípio  da

Capacidade Contributiva, derivado do superior imperativo da dignidade humana (evitando-

se  o  desalojamento  de  pessoas  com  situação  econômico-financeira  precária  por

possuírem débito tributário). Cite-se como exemplo, hipóteses gerais de isenção fixadas a

partir de faixas de renda individual em família e para categorias de pessoas afetadas por

doenças  notadamente  graves,  pelas  Leis  Federais  n.º  8.742/93  (Lei  Orgânica  da

Assistência  Social)  e  n.º  7.713/1988  (Lei  do  Imposto  de  Renda);  e  Lei  Estadual  n.º

14.260/2003 (Lei Orgânica do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

Contudo, pode ser utilizado, também, o critério relacionado à atividade a que se

1 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 456. 

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 287.
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destina  o  bem imóvel  (cultural  e  educacional,  por  exemplo).  Os  imóveis  onde  exista

vegetação  arbórea  de  preservação  permanente,  situados  em  áreas  de  manancial,

restaurados, de caráter histórico ou reconhecidos como de excepcional  valor artístico,

cultural ou paisagístico, também podem ser agraciados com a isenção.

A propósito, Eduardo Sabbag3 aduz que:

A isenção pode ser  concedida de forma geral  (de modo objetivo)  ou de forma
específica  (de  modo  subjetivo  ou  pessoal).  Explicando  melhor,  diz-se  que  a
isenção concedida em caráter geral decorre do fato de que o benefício atinge a
generalidade dos sujeitos passivos, independentemente de qualquer comprovação
de  alguma  característica  pessoal  e  particular  que  dote  o  beneficiário  de  certo
exclusivismo para fruir o benefício.  Já a isenção em caráter individual decorre
de  restrição  legal  do  benefício  às  pessoas  que  preencham  determinados
requisitos,  de  forma  que  a  sua  fruição  dependerá  de  requerimento
endereçado à Administração Tributária no qual se comprove o cumprimento
dos pressupostos legais, conforme previsto no art. 179, do CTN. (destacado) 

Destaque-se,  ainda,  que,  conforme  exposto  na  Consulta  n.º  009/2016,  deste

Centro de Apoio Operacional  das Promotorias de Proteção ao Patrimônio Público e à

Ordem  Tributária:  (…)  a  Administração  Pública  deve,  necessariamente,  observar  os

princípios da isonomia e da impessoalidade para a concessão de vantagens fiscais, a fim

de evitar  arbitrariedades que visem a consecução meramente da vontade pessoal  do

Administrador, em benefício de alguns privilegiados. 

A Constituição Federal, ao tratar das limitações do poder de tributar, estabelece

no inciso II do art. 150 que:

Art. 150 da CF – 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  exercida,  independentemente  da  denominação  jurídica  dos
rendimentos, títulos ou direitos; 

LUCIANO  AMARO4,  no  que  concerne  à  necessidade  da  isenção  observar  o

princípio da isonomia, afirma que: 

3 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 888.

4 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 281. 
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A técnica da isenção tem notáveis virtudes simplificadoras: por meio dela, podem
ser excepcionadas situações que, pela natureza dos fatos, ou dos bens, ou das
pessoas, ou em função da região, ou do setor de atividades etc., o legislador não
quer  onerar  com  tributo.  Várias  razões  podem  fundamentar  esse  tratamento
diferente, em atenção às características da situação, às condições da pessoa, a
razões de política fiscal (por exemplo, estímulo a determinados comportamentos
etc). Há de haver um critério válido de discrímen para justificar a isenção, a fim de
harmonizá-la com o preceito constitucional da isonomia. 

FERNANDA MARINELA5, ao tratar do princípio da impessoalidade, salienta que: 

O princípio da impessoalidade estabelece que a atuação do agente público deve
basear-se  na  ausência  de  subjetividade,  ficando  este  impedido  de  considerar
quaisquer inclinações e interesses pessoais, próprios ou de terceiros. A igualdade
objetiva  a  igualdade  no  tratamento  que  a  Administração  deve  aplicar  aos
administrados que se  encontrem em idêntica  situação jurídica,  representando,
nesse aspecto, uma faceta do princípio da isonomia. 

Ademais,  além da  obediência  aos  referidos  princípios,  deve  ser  observado  o

disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

Art.  14  da  LRF  –  A concessão  ou  ampliação  de  incentivo  ou  benefício  de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada
de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar
sua  vigência  e  nos  dois  seguintes,  atender  ao  disposto  na  lei  de  diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
I  – demonstração  pelo  proponente  de  que  a  renúncia  foi  considerada  na
estimativa  de receita  da  lei  orçamentária,  na  forma do art.  12,  e  de  que não
afetará  as  metas  de  resultados  fiscais  previstas  no  anexo  próprio  da  lei  de
diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no
caput,  por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas,
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 1.º  – A renúncia compreende anistia,  remissão,  subsídio,  crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação
de  base  de  cálculo  que  implique  redução  discriminada  de  tributos  ou
contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2.º – Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata
o  caput  deste artigo decorrer  da condição contida no inciso II,  o  benefício  só
entrará em vigor  quando implementadas as medidas referidas no mencionado
inciso.

5  MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 6.ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012, p. 34.
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§ 3.º – O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do
art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1  º;
II  – ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos
custos de cobrança.

No  que  tange  à  obrigatoriedade  de  observância  da  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal para a concessão de isenção tributária, destaca-se o seguinte trecho da Consulta

n.º 06/00519813, formulada pelo E. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina6: 

6.2.1. A viabilidade de conceder isenção de tributos municipais à associações ou
entidades sem fins lucrativos, declaradas por lei como sendo de utilidade pública
no  Município  consulente,  deverá  ser  formalizada  nos  termos  do  art.  176  do
Código Tributário Nacional,  ou seja,  através de lei  devidamente aprovada pelo
Poder  Legislativo  local,  na  qual  deverá  ficar  especificado,  dentre  outras
disposições, as condições e requisitos exigidos para sua concessão, o tributo em
que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.

6.2.2.  O artigo 14 da Lei  de Responsabilidade Fiscal  -  LRF estabelece que a
concessão  da  isenção  somente  poderá  ocorrer  atendidos  três  aspectos
fundamentais:

6.2.2.1.  as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
6.2.2.2. conter a estimativa de impacto orçamentário-financeiro envolvendo o
exercício em que se efetivar e os dois subsequentes; e
6.2.2.3. atender a uma das seguintes condições:
6.2.2.3.1. demonstrar que a renúncia em questão está devidamente 
contemplada na estimativa de receita consubstanciada na Lei Orçamentária, 
e que, por conseguinte, não afetará as metas de resultados fiscais previstas 
no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 14, I); ou
6.2.2.3.2. a renúncia de receita deve estar acompanhada das 
correspondentes medidas de compensação a serem efetivadas no triênio 
referenciado no caput do art. 14 da LRF, por meio de aumento de receita, 
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição. Cumpre observar que, 
quanto a esta última condição, por expressa disposição legal (§ 2º, art. 14), o
ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de natureza 
tributária entrará em vigor tão-somente após implementadas as medidas ali 
referenciadas, ou seja, a elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

De tal forma, para a concessão de isenção de tributos, a Administração Pública,

6  Disponível em: http://consulta.tce.sc.gov.br/RelatoriosDecisao/Decisao/600519813_2900481.htm, 
acesso em 07.03.2016. 
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além  da  exigência  de  possuir  lei  específica,  deverá  observar  os  princípios  da

impessoalidade e da isonomia, uma vez que todas as pessoas que se encontrem nas

mesmas  condições  deverão  ter  direito  aos  mesmos  benefícios,  além  de  cumprir  as

condições impostas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Outrossim, destaca-se que o artigo 176 do Código Tributário  Nacional,  o  qual

estabelece as normas tributárias gerais, estabelece que a isenção, quando concedida em

caráter não geral, deve ser realizada mediante requerimento do interessado, no qual faça

prova do preenchimento das condições e dos requisitos previstos em lei ou no contrato,

conforme segue:

Art. 179 CTN – A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada,
em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com
o  qual  o  interessado  faça  prova  do  preenchimento  das  condições  e  do
cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.
§ 1.º – Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho
referido  neste  artigo  será  renovado  antes  da  expiração  de  cada  período,
cessando automaticamente os seus efeitos a partir  do primeiro dia do período
para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento
da isenção.
§ 2.º – O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se,
quando cabível, o disposto no artigo 155.

Neste mesmo diapasão, acerca da necessidade de requerimento do interessado à

autoridade administrativa comprovando o preenchimento dos requisitos legais, a fim de

obter a isenção tributária, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.
FRUIÇÃO  DE  ISENÇÃO  ESPECIFICA.  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE. ART.  179  DO  CTN.  PRECEDENTES. DETERMINADO  O
RETORNO DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO. Trata-se
de recurso especial  interposto pelo  Município de João Pessoa contra acórdão
prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (fls.
103-104): APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL  –  IPTU  –  ENTIDADE  ESPORTIVA  –
ISENÇÃO – PREVISÃO – EXPRESSA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
(LC  Nº  02/91)  –  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  DESNECESSÁRIO  –
DESPROVIMENTO DO APELO. O Município de João Pessoa isenta as sedes
sociais  de entidades esportivas,  onde estão localizados os campos de futebol
destinados  à  prática  do  esporte  na  modalidade  amadora,  do  pagamento  do
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).  A isenção de
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caráter  específico  estaria  a  depender  de  ato  administrativo  para  sua
efetivação, em atenção a requerimento do interessado.  Pedido não houve;
tampouco manifestação da autoridade. Mas, como o ato da administração, nas
circunstâncias,  tem caráter  marcada e  definitivamente  declaratório,  a  qualquer
tempo poderia e poderá ser requerido o benefício, que haveria e haverá de ser
concedido, com efeitos ex tunc. Afinal, a mens legis foi dispensar do pagamento
do tributo o terreno que for utilizado como campo de futebol amador e o imóvel
que  lhe  servir  de  sede  social.  Nas  suas  razões   (fls.  116-124),  o município
recorrente  alega  violação  do  art.  179  do  CTN  e  da  Lei  Complementar
Municipal  02/91.  Sustenta,  em  síntese,  que  a  isenção  suscitada  pela
entidade esportiva não é de caráter geral, dependendo de requerimento à
Administração, para verificação do preenchimento dos requisitos legais, o
que não ocorreu na espécie. Aduz que "o Esporte Clube Cabo Branco, mesmo
se estivesse enquadrado em uma das hipóteses de  isenção previstas no Código
Tributário Municipal, não fez qualquer requerimento à autoridade administrativa
com o demonstrativo dos requisitos legais para a fruição da isenção tributária" e,
por  isso,  "não  poderia  ter  sido  declarada  pelo  r.  Juízo  o  gozo  do  benefício
tributário, se a parte não requereu à administração nem fez prova dos requisitos
necessário para a isenção" (fl. 120). Sem contrarrazões (certidão à fl. 129). Juízo
positivo de admissibilidade pelo Tribunal de origem às fls. 136-137. É o relatório.
Decido. Extrai-se dos autos que o acórdão recorrido, ao manter a sentença de
procedência  de  embargos  à  execução  fiscal,  garantiu  à  entidade  esportiva  a
fruição de isenção condicionada, de caráter específico, que não foi devidamente
requerida perante a Administração Tributária. Veja-se (fls. 108-109): Nas razões
de  apelação  o  Município  recorrente  acrescenta  não  ter  o  apelado  requerido
administrativamente o benefício, nos termos do art. 113, § 2º, alínea 'c', do Código
Tributário Municipal e art. 179, do CTN, o que, no meu entendimento, não importa
óbice ao seu gozo. […] Embora sem referência no Código Tributário Nacional, as
isenções podem ser classificadas, ainda:  […]  Pela classificação preconizada
pelo eminente tratadista, trata-se aqui de isenção subjetiva, "concedida em
função de condições pessoais de seu destinatário", de caráter específico,
cuja concessão estaria a depender de despacho da autoridade. […] De sua
parte,  o  Código  Tributário  Nacional  [art.  179]  dá  trato  diferenciado  à  isenção
concedida em caráter geral e à concedia em caráter especial: […] Tratando-se
aqui de isenção de caráter geral, de viés subjetivo, individual e específico,  sua
concessão só se efetiva mediante ato da autoridade administrativa, ainda
que decorra da lei. Mas há que se distinguir o ato constitutivo da concessão
– que é a lei, sempre a lei – do ato declaratório – o despacho da autoridade .
Sabe-se,  o  ato  declaratório  apenas  constata  a  existência,  a  natureza  e  a
extensão dos direitos decorrentes de outros atos constitutivos ou de fatos
jurídicos anteriores; não cria, não modifica nem extingue direitos; constata
a  sua  existência. Por  se  referir  a  uma  situação  anterior  constituída,  o  ato
declaratório  tem  na  retroatividade  sua  característica  mais  marcante,  como
doutrina Rubens Gomes de Souza, verbis: "... a característica essencial dos atos
declaratórios  é  a  de  serem  retroativos,  isto  é,  referirem-se  a  uma  situação
anterior,  ou seja,  ao ato constitutivo cuja existência e natureza se destinam a
declarar" (Compêndio de Legislação Tributária – Ed. Resenha Tributária – 1975 –
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pág. 105). Assim, o ato da autoridade concessivo da isenção referir-se-á ao ato
anterior  –  mais  exatamente  à  lei  municipal  que a  constituiu.  Por  isso que  a
qualquer tempo poderia e pode o apelado requerer a isenção, comprovando
as  exigências  legais,  para  se  ver  dispensado  do  pagamento  do  tributo,
mesmo que já lançado em dívida ativa. A isenção tributária, no caso, porque
de caráter  específico,  estaria  a  depender  de  ato  administrativo  para  sua
efetivação,  em  atenção  a  requerimento  do  apelado  "com  a  prova  do
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei". Mas pedido não houve; também e por óbvio, não houve manifestação da
autoridade  competente.  Mas  como  o  ato  da  Administração,  como  visto,  tem
característica marcada e definitivamente declaratória, a qualquer tempo poderia
ser  requerido o benefício  que haveria  de ser  obrigatoriamente concedido,  nos
termos da lei, e com efeitos "ex tunc". […] Não será, pois, por razões menores,
como não ter o apelado requerido administrativamente, que deixará de gozar da
isenção.  Observa-se que o entendimento externado pelo Tribunal estadual
viola frontalmente o art. 179 do CTN, que condiciona a fruição de isenção
específica  ao  deferimento  de  requerimento  do  contribuinte  dirigido  à
autoridade  administrativa.  Nesse  sentido:  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
ARROLAMENTO  SUMÁRIO  POST  MORTEM.  ITCD.  ISENÇÃO.
RECONHECIMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 179 DO CTN. RESP
1.150.356/SP, PROCESSADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO
NÃO  PROVIDO.  1.  A  Primeira  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do REsp 1.150.356/SP, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, publicado
em 25/8/10,  processado  sob  o  rito  do  art.  543-C,  do  CPC,  manifestou-se  no
sentido de ser incompetente o juízo do inventário processado sob a modalidade
de arrolamento sumário para reconhecer a isenção do ITCMD.  Nos termos do
art. 179 do CTN, é atribuição da autoridade administrativa aferir o direito do
contribuinte à isenção não concedida em caráter geral. 2. Agravo regimental
não provido (AgRg no AgRg no REsp 1.205.265/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Turma, DJe 03/12/2012). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
IPI. ISENÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO.  LEI  DE  REGÊNCIA VIGENTE  NA DATA DO  REQUERIMENTO.
REVOGAÇÃO  POSTERIOR.  IMPOSSIBILIDADE.  ART.  179  DO  CTN.  1.  A
concessão e o gozo da isenção tributária regem-se pela lei vigente na data do
protocolo do requerimento do benefício no órgão administrativo competente, ainda
que a lei isentiva venha a ser revogada posteriormente. Precedentes do STJ. 2.
Agravo Regimental não provido (AgRg no Ag 1.368.014/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/04/2011). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.  TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO  DE  IMPORTAÇÃO.  ÁCIDO
ORTOFOSFÓRICO. PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO IMPOSTO, NOS
TERMOS  DA  LEI  3.244/57.  BENEFÍCIO  DE  CARÁTER  INDIVIDUAL  OU
ESPECÍFICO.  DISCUSSÃO  ACERCA  DO  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO. REEXAME DE PROVA. 1.
Nos  termos  do  art.  179  do  CTN,  "a  isenção,  quando  não  concedida  em
caráter  geral,  é  efetivada,  em  cada  caso,  por  despacho  da  autoridade
administrativa, em requerimento com o qual  o interessado faça prova do
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preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou contrato para concessão". 2. A redução ou isenção do imposto de
importação, nos termos do art. 4º da Lei 3.244/57, "poderá ser concedida" quando
ocorrida a situação prevista no  caput do dispositivo,  entretanto,  "a isenção ou
redução  do  imposto,  conforme  as  características  de  produção  e  de
comercialização, e a critério do Conselho de Política Aduaneira, será concedida
mediante  comprovação  da  inexistência  de  produção  nacional,  e,  havendo
produção, mediante prova, anterior ao desembaraço aduaneiro, de aquisição de
quota determinada do produto nacional na respectiva fonte, ou comprovação de
recusa,  incapacidade ou impossibilidade de fornecimento em prazo e  a preço
normal". Assim, é imperioso concluir que o benefício previsto no art.  4º da Lei
3.244/57 tem  caráter individual ou específico, devendo, pois, ser efetivado,
em cada caso, mediante despacho da autoridade administrativa (art. 179 do
CTN).  3.  Na hipótese, como bem ressaltou o Tribunal  de origem, a recorrente
formulou  pedido  administrativo  para  que  fosse  reduzida  a  zero  a  alíquota
referente  ao  Imposto  de  Importação  "do  ácido  fosfórico  que  vier  a  ser
desembaraçado no Porto de Rio Grande – RS". No entanto, segundo o aresto, "os
pressupostos  legais  tanto  da  isenção  como  da  redução  tributárias  restaram
incomprovados". Constata-se, portanto, que não houve comprovação de que a
recorrente  adquiria  ácido  fosfórico  exclusivamente  da  Indústria  Carboquímica
Catarinense  -  ICC,  tampouco  que  esta  era  a  única  fornecedora  no  mercado
nacional, e, também, dos demais requisitos previstos no art. 4º, § 1º, "a", da Lei
3.244/57. 4. Assim, fixada a premissa inicial o benefício em comento tem caráter
individual  ou  específico,  revela-se  inviável  a  reforma  do  acórdão  recorrido,
porquanto  a  cognição  acerca  do  preenchimento  dos  requisitos  necessários  à
concessão do benefício,  no  caso,  requer  reexame de matéria  fática,  o  que é
vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 5. Por outro lado, o pedido
de aplicação do disposto da Portaria 530/90 (do Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento) está atrelado à tese no sentido de que, por força do art. 106, II,
do CTN, a legislação tributária mais benéfica deve ser aplicada retroativamente.
No entanto, sobre essa tese a Corte de origem não emitiu juízo, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, razão pela qual a questão não merece ser
conhecida  (Súmula  211/STJ).  6.  Recurso  especial  não-conhecido  (REsp
658.312/RS,  Rel.  Ministra  Denise  Arruda,  Primeira  Turma,  DJ  02/08/2007).
TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO CONDICIONAL –  ART. 179 DO CTN – PROVA DO
PREENCHIMENTO E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO
– OMISSÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.  1.  Nos termos do 179 do
CTN, a isenção condicional somente é efetivada se o interessado produzir
prova "do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos
previstos  em  lei  ou  contrato  para  concessão".  Contudo,  há  de  ser
reconhecida a isenção se a omissão da autoridade administrativa  teve o
condão  de  impedir  que  fosse  realizada,  pelo  contribuinte,  a  prova
necessária para o gozo do benefício isencional. 2. Recurso especial improvido
(REsp 552.467/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 20/06/2005).
TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO – CONCESSÃO – REQUISITOS – CTN, ARTIGO 179
– ELETROPAULO – IPTU.  Quando a isenção não for conferida em caráter
geral,  só pode ser efetivada,  em cada caso, por despacho da autoridade
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administrativa,  em  requerimento  no  qual  o  interessado  faça  prova  do
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em  lei  ou  contrato  para  sua  concessão  (CTN,  artigo  179). Recurso
parcialmente  provido  (REsp  196.473/SP,  Rel.  Ministro  Garcia  Vieira,  Primeira
Turma,  DJ  17/05/1999).  Importa  registrar,  por  oportuno,  que  a  demanda  em
questão diz respeito a embargos à execução fiscal, tendo sido o crédito tributário
constituído e cobrado em face de contribuinte que não está em gozo da isenção
em questão, já que nem sequer a requereu perante a Administração Tributária. Os
prováveis  efeitos  declaratórios  de  eventual  pedido  administrativo  ainda  a  ser
deduzido pelo contribuinte não podem desde logo ser invocados para o fim de
infirmar a exigibilidade dos créditos ora exigidos, pois constituem tema relativo a
fato futuro e incerto e, por isso, deverá ser suscitado oportunamente em demanda
própria. Dessa forma, o acórdão recorrido deve ser reformado, uma vez que
não é possível fulminar crédito tributário em face de isenção específica que
nem sequer fora postulada perante a Administração. Em face disso, os autos
devem retornar à Corte de origem, para que emita juízo quanto às demais causas
de  pedir  deduzidas  nos  embargos  à  execução  fiscal  (vício  na  intimação  da
penhora  e  excesso  de  execução),  até  então  não  analisadas  em  face  do
reconhecimento  da isenção,  ora  afastada.  Ante o  exposto,  dou provimento ao
recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, nos
termos  da  fundamentação  (STJ,  RE  n.º  1.463.908  –  PB,  Rel.  Min.  Benedito
Gonçalves, julgado em 30.10.2014, publicado em 03.11.2014) (destacado)

Nada  obstante  o  acima  exposto,  observa-se  que  a  conclusão  a  respeito  da

possibilidade da concessão da isenção tributária em questão demanda a produção de

provas. 

Outrossim, a  apuração de  eventual ato de improbidade administrativa deve ser

analisada sob a ótica de que a caracterização do ato ímprobo exige mais que a mera

irregularidade ou ilegalidade. Demanda, ainda, a demonstração do elemento subjetivo do

agente na prática do ato. 

Sobre  o  tema,  Fábio  Medina  Osório destaca: “não  se  pode  dissociar  o  ato

ímprobo  do  processo  de  adequação  típica  e  do  reconhecimento  da  culpabilidade

constitucional,  aquela  da  qual  dolo  e  culpa  derivam  diretamente.  A responsabilidade

subjetiva,  no  bojo  do  tipo  proibitivo,  é  inerente  à  improbidade  administrativa,  sendo

exigíveis o dolo ou a culpa grave, embora haja silêncio da LGIA sobre o assunto. (...)

Portanto, a improbidade administrativa envolve, modo necessário, a prática de condutas

gravemente  culposas  ou  dolosas,  inadmitindo  a  responsabilidade  objetiva.  Sem  tais

peculiaridades,  a  conduta  não  pode  se  enquadrar  na  enfermidade  que  se  pretende
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diagnosticar”7.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  reafirma  frequentemente  o  seu  entendimento

nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO
DE  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  NÃO  CONFIGURADO.  ELEMENTO
SUBJETIVO TIDO  POR  DESNECESSÁRIO  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.
REQUISITO  INDISPENSÁVEL.  PRECEDENTES  DO  STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A questão central  da presente demanda está
relacionada à necessidade da presença de elemento subjetivo para a configuração
de  ato  de  improbidade  administrativa  previsto  na  Lei  8.429/92.  2.  O Superior
Tribunal  de  Justiça  pacificou  o  entendimento  no  sentido  de  que  para  a
configuração do ato de improbidade administrativa é necessária a presença
do elemento subjetivo (dolo ou culpa),  não sendo admitido confundir com
simples ilegalidade, tampouco a atribuição de responsabilidade objetiva em
sede de improbidade administrativa. 3. Ademais, também restou consolidada
a orientação de que somente a modalidade dolosa é comum a todos os tipos
de  improbidade  administrativa,  especificamente  os  atos  que  importem
enriquecimento ilícito (art. 9º), causem prejuízo ao erário (art. 10) e atentem
contra os princípios da administração pública (art. 11), e que a modalidade
culposa somente incide por ato que cause lesão ao erário (art. 10 da LIA). 4.
Por outro lado,  a configuração da conduta ímproba violadora dos princípios da
administração pública (art. 11 da LIA), não exige a demonstração de dano ao erário
ou de enriquecimento ilícito, não prescindindo, em contrapartida, da demonstração
de dolo, ainda que genérico. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no
AREsp 432.418/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.3.2014; Resp
1.286.466, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 3.9.2013. 5. No caso dos
autos,  a  Corte  a  quo,  reconheceu  a  configuração  de  ato  de  improbidade
administrativa a partir das seguintes premissas: a) "só a prova da ilicitude e do
prejuízo  ao  erário  público  é  suficiente  a  configurar  improbidade  administrativa,
independentemente da culpa ou do dolo do agente público ou de benefício próprio,
pois, na qualidade de gestor da máquina pública, qualquer conduta omissiva por
sua parte é tida como abusiva no desempenho do seu cargo"; b) "é patente que a
ação também foi  proposta com amparo  no art.  11  da Lei  de  Improbidade,  por
violação aos princípios que regem a Administração Pública,  cuja  incidência,  da
mesma  forma,  independe  do  elemento  subjetivo  ou  comprovação  de  dano
material";  c)  "a  aplicação  está  respaldada  nas  particularidades  do  caso,  no
enquadramento da conduta nos artigos 10, IX, e 11, II, da referida lei - ainda que
inexistente o proveito econômico do ex-prefeito Municipal de Ritápolis". 6. Assim,
embora tenha afirmado a  ilegalidade  na conduta da parte  recorrente,  não
reconheceu  a  presença  de  conduta  dolosa  ou  culposa  indispensável  à
configuração  de  atos  de  improbidade  administrativa  previstos  na  Lei

7 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 
248.
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8.429/92:  Sobre  o  tema:  AgRg  no  AREsp  526.507/PE,  2ª  Turma,  Rel.  Min.
Humberto Martins, DJe de 19.8.2014; REsp 1.186.192/MT, 1ª Turma. Rel. Min.
Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  DJe  de  2.12.2013.  7.  Agravo  regimental  não
provido. (AgRg  no  REsp  1399825/MG,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015)

4 – Conclusões e recomendações

Isto posto, estes Centros de Apoio sugerem que seja realizado o mapeamento/

levantamento  da  população  de  pescadores  artesanais,  lote  a  lote,  a  fim  de  que  se

identifique  quais  deles  podem  ser  contemplados  com  ações,  políticas  e  programas

próprios,  incluindo-se  eventuais  isenções  ou  reduções  tributárias,  visando  evitar  que

sejam afetados por discriminação indireta e excessivos ônus resultantes da valorização

imobiliária, por eles insuportável e potencialmente violadores do direito à moradia.

Sublinhe-se,  por  fim,  que  o  Município  deverá  observar,  para  a  concessão  de

isenção de tributo(s),  os princípios da impessoalidade e da isonomia,  assim como as

determinações dispostas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Na  expectativa  de  que  as  considerações  tecidas  tenham  contribuído  para  o

esclarecimento das questões suscitadas, este Centro de Apoio reitera estar à disposição

para eventuais esclarecimentos.

Encaminha-se, anexa, a Consulta n.º 015/2015, do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária.

Curitiba, 14 de abril de 2016 (quinta-feira).

Odoné Serrano Júnior                                        Maria Cecília Delisi Rosa Pereira
   Promotor de Justiça                                                    Promotora de Justiça
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