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PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0307412-39.2015.8.24.0033/SC

AUTOR: ORIENTE BATEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

RÉU: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC

SENTENÇA

Trata-se de Ação Anulatória proposta por ORIENTE BATEL
ADMINISTRACAO DE BENS LTDA em desfavor de MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC,
objetivando a anulação do lançamento fiscal das Notificações Fiscais de ITBI decorrentes do
Processo Administrativo nº 1670068/2014 e que originou a CDA nº 60/2016 e a Execução
Fiscal nº 0906769-95.2016.8.24.0033.

A Requerente relata que atua no setor imobiliário e que, em 22/05/2014, lavrou
escritura pública de obrigação de fazer, alienando à Belmmen Propertu Firenze Administrado
de Bens Ltda os terrenos matriculados sob nº 2.533, 7.873 e 28.066 e como forma de
pagamento pelos terrenos seriam transferidos unidades do empreendimento Condomínio
Residencial Plaza Firenze. A base de cálculo atribuída fora de R$ 700.000,00, mas os valores
foram impugnados pelo Município, com a alteração da base de cálculo para R$ 964.673,50.

A Autora então recolheu o ITBI no montante de R$ 19.293,47, à alíquota de 2%
sobre a base de cálculo apontada pelo Requerido. Não obstante, o Município instaurou
Processo Administrativo Fiscal sob nº 1670068/2014, aduzindo que os valores dos bens eram
inferiores ao de mercado, lançando de ofício 22 Termos de Arbitramento, gerando uma
diferença a pagar de R$ 104.142,50, e cuja anulação se busca nesta ação. Alega que estão
ausentes os requisitos autorizadores da revisão de ofício e que a multa fere os Princípios da
Razoabilidade, Proporcionalidade e Não confisco.

No Evento 20, foi informado o ajuizamento da Execução Fiscal nº 0906769-
95.2016.8.24.0033 nesta Vara e cujo apensamento determinei naqueles autos, para evitar
decisões conflitantes.

Em contestação, no Evento 25, o Requerido alega que o valor não foi
impugnado pelo Município, mas que a Requerente é que teria feito a declaração, juntando
documento. Em 17/06/2014, foi instaurado o PAF, sendo a Autora intimada do início da ação
fiscal e para apresentar documentos, mas restou inerte. Considerando que o valor declarado
era muito inferior ao de mercado, o Auditor Fiscal realizou o arbitramento com base em
outros imóveis do Condomínio e pesquisa de preços da região. Demonstrou que os valores
declarados superam pouco o valor àquele tempo para fins de IPTU.

Defendendo a legalidade do arbitramento, o Requerido pleiteou pelo julgamento
antecipado da lide e pela improcedência dos pedidos aduzidos na inicial.
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Em réplica (Evento 29), a Autora relatou que firmou a declaração dos valores
conforme impugnados pelo Município, pois embora declarado o valor de R$ 700.000,00,
restou impugnado quando da solicitação da guia de ITBI.

Instado, o Ministério Público, com base no ato 103/2004/PGJ, manifestou-se
apenas formalmente (Evento 33). 

Intimados para especificarem as provas a produzir (Evento 36), a Autora se
manifestou pelo julgamento antecipado do mérito (Evento 39) e o Município restou inerte.

Vieram conclusos para sentença em 22/12/2017 (Evento 40).

É o relato essencial que possibilita a análise da situação jurídica
colocada sub judice, sobre a qual inicio com a fundamentação a seguir.

Não há questões preliminares pendentes de análise.  

O feito comporta o julgamento antecipado da lide, porquanto a matéria
controvertida na presente demanda gira em torno de questão eminentemente de direito e as
provas documentais trazidas aos autos são suficientes para a formação do convencimento
deste Juízo (art. 355, I, CPC1).

Foi proferida por mim sentença nos autos de nº 0301491-02.2015.8.24.0033, em
que a discussão versava também sobre essa forma de arbitramento da base de cálculo
realizada pelos Auditores Fiscais. Portanto, adotarei alguns daqueles fundamentos como
razão de decidir neste caso. Vejamos.

A Lei Complementar Municipal 20/2002 definiu como base de cálculo do ITBI
o valor venal (artigo 51). O artigo 52 determina, para fins de recolhimento do imposto, o que
segue:

Art. 52 Para efeito de recolhimento do imposto deverá ser utilizado o valor pactuado no
negócio jurídico ou o valor venal atribuído ao imóvel ou ao direito transmitido, aquele que
for maior, atualizado monetariamente, de acordo com a variação dos índices oficiais, no
período compreendido entre 1º de janeiro e a data em que for lavrada a escritura ou
instrumento particular.

§ 1º Na inexistência de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana, os atos translativos somente serão celebrados mediante apresentação de certidão
dessa circunstância, expedida pelo órgão técnico da Secretaria da Fazenda do Município.

§ 2º O método de apuração do valor venal atribuído ao imóvel ou ao direito transmitido
constante do caput deverá ser estabelecido por lei específica para fins de ITBI, ficando vedado
ao Município a adoção de qualquer método aleatório. (Redação dada pela Lei Complementar
nº 307/2017)

(grifei)
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Observo que, em 2017, anteriormente ao ajuizamento desta ação, portanto, foi
acrescentado o §2º ao referido dispositivo, com a vedação à adoção de métodos aleatórios
para apuração do valor venal. Todavia, mesmo após a edição do novel parágrafo, não é o que
vem ocorrendo, gerando efetiva insegurança, e mesmo arbitrariedade, sobre a questão.

O Direito Tributário existe também para a proteção do contribuinte frente à
coercitividade do Estado na cobrança dos tributos e visa gerar estabilidade na relação
contribuinte/Fisco, que deve se pautar pela Segurança jurídica, da qual decorre, entre outros,
o Princípio da Legalidade estrita que rege a matéria.

Leandro Paulsen2 traz o contexto do surgimento do Direito Tributário como
forma de proteção e limitação do Poder do Estado frente ao contribuinte:

Por envolver imposição, poder, autoridade, a tributação deu ensejo a muitos excessos e
arbitrariedades ao longo da história. Muitas vezes foi sentida como simples confisco. Não
raramente, a cobrança de tributos envolveu violência, constrangimentos, restrição a direitos. 

Essa condição de demasiada sujeição em que se viam os contribuintes, associada à indignação
com as diferenças sociais e com o destino que era dado aos recursos, despertou movimentos
pela preservação da propriedade e da liberdade, de um lado, e pela participação nas decisões
públicas, de outro.

[...] 

Passou-se, assim, a compatibilizar a tributação — como poder do Estado de buscar recursos
no patrimônio privado — com os direitos individuais. As constituições mais recentes enunciam
a competência tributária com algum detalhamento e estabelecem limitações ao poder de
tributar. Quando uma Constituição diz quais os tributos que podem ser instituídos, qual o
veículo legislativo necessário para tanto e demais garantias a serem observadas, sabe-se, a
contrario sensu, que o que dali desborda é inválido.

[...]

Se a tributação é inafastável, que se dê de modo equilibrado, observando limites, princípios e
critérios que preservem a segurança e que promovam a justiça e a solidariedade.

(negritei)

Dentre as limitações insertas pela Constituição da República Federativa do
Brasil de 19883, disposto no artigo 150, inciso I, está o Princípio da Legalidade. "Conforme o
princípio da legalidade ou reserva de lei tributária, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça"4.

Sobre a Legalidade em âmbito tributário, vejamos:

14. A legalidade no campo tributário é pro contribuinte, porquanto a invasão  de  sua
propriedade, mediante estratégia estatal de exação, exige normatização prévia, obstando, a
fortiori, a surpresa fiscal, consectário da segurança jurídica garantida constitucionalmente.5

Paulo de Barros Carvalho6 ensina:
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Sabemos da existência genérica do princípio da legalidade, acolhido no mandamento do art.
5º, II, da Constituição. Para o direito tributário, contudo, aquele imperativo ganha feição de
maior severidade, como se nota da redação do art. 150, I: Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios: I — exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

Em outras palavras, qualquer das pessoas políticas de direito constitucional interno somente
poderá instituir tributos, isto é, descrever a regra-matriz de incidência, ou aumentar os
existentes, majorando a base de cálculo ou a alíquota, mediante a expedição de lei. 

O veículo introdutor da regra tributária no ordenamento há de ser sempre a lei (sentido lato),
porém o princípio da estrita legalidade diz mais do que isso, estabelecendo a necessidade de
que a lei adventícia traga no seu bojo os elementos descritores do fato jurídico e os dados
prescritores da relação obrigacional. Esse plus caracteriza a tipicidade tributária.

(grifei)

Sobre a questão, destaco ementa de julgado do Tribunal Catarinense aplicável
ao caso aqui em análise:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO. ITBI. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE INSTITUIU O TRIBUTO
E DEFINIU AS DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
RESPEITADO. BEM ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA
ARREMATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA E RECURSOS DESPROVIDOS.   "Na
hipótese de arrematação de imóvel em hasta pública o pagamento do imposto de transmissão
(ITBI) deve pautar-se pelo efetivo valor dela (arrematação) e não pelo da avaliação. 'Até
porque a arrematação corresponde à aquisição do bem vendido judicialmente. [...]' (STJ, REsp
n. 863.893/PR, rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.10.06)" (Apelação Cível n. 2012.027730-9, de
Joaçaba, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 19.6.2012)7. (negritei)

No caso analisado pela Corte, considerou-se respeitado o Princípio da
Legalidade justamente porque o Município de Joinville tinha instituída legislação com
critérios bem definidos para avaliação da base de cálculo, com Planta de Valores. Vejamos a
parte que interessa a este caso:

No caso em tela, entendo que o princípio da legalidade foi devidamente respeitado, isso
porque, no âmbito do Município de Joinville existe a Lei n. 2.305/89, que instituiu o imposto
sobre a transmissão de bens imóveis, mediante ato oneroso inter vivos, definindo, ainda, o seu
fato gerador, sujeição, base de cálculo, alíquota entre outras especificações.

Do mencionado Diploma Legal, extrai-se o art. 6º, parágrafo único:

Art. 6º. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos no momento
da transmissão ou cessão, estabelecido pela Fazenda Municipal, através da Planta de
Valores Imobiliários, periodicamente atualizado. 

Parágrafo Único. Na arrematação e na adjudicação de bens imóveis e bem assim na
aquisição por usucapião, a base de cálculo será o valor estabelecido pela avaliação
judicial ou administrativa
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Em 1996 o Município editou a Lei Complementar n. 35 que, em seu art. 5º, definiu a Planta
de Valores Imobiliários para fins de fixação da base de cálculo do Imposto Sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), e que mais tarde sofreu modificações por conta do
advento da Lei Complementar n. 78/99.

No ano de 2004 o Decreto n. 12.157 foi editado com a finalidade tão só de atualizar a Planta
de Valores Venais para efeito de lançamento do ITBI.

Vale gizar, a propósito, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar em sede de repercussão
geral o RE 648.245/MG, cujo relator foi o Ministro Gilmar Mendes, reiterou seu entendimento
no sentido de qu não viola o princípio da reserva legal a mera atualização da planta de
valores por meio de decreto, desde que em patamar inferior aos índices inflacionários oficiais
de correção monetária.

O caso presente, portanto, não viola o princípio da legalidade, uma vez que a Planta de
Valores Imobiliários que definiu a base de cálculo do tributo havia sido previamente
estabelecida por meio de lei complementar (LCM n. 35/96), como determina a lei, sofrendo,
com a edição do Decreto n. 12.157/2004, apenas atualização do valores que seguiu os índices
oficiais de inflação.

(grifei)

No caso do Município de Itajaí, aqui Requerido, não há qualquer parâmetro,
seja legal, ou mesmo por meio de decreto, apesar da edição de Decreto, de nº 10.346/14, que
instituiu comissão para avaliação dos valores declarados para lançamento do ITBI.
Atualmente, está em vigor o Decreto nº 10.906/2017, que institui comissão multidisciplinar
para tratar de meios e fontes a serem considerados pela Municipalidade para fins de apuração
do valor venal de mercado de imóveis, para fins de homologação do cálculo do imposto de
transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis – ITBI.

Entretanto, observando este Decreto (e mesmo o anterior), ainda ficam sem
parâmetros objetivos os critérios avaliativos. Tanto é que, mesmo após sua edição, continuam
aportando neste Juízo diversas ações questionando o modo como está sendo encontrado o
valor de mercado para os imóveis.

Veja-se que o caput do art. 52 determina uma atualização monetária da base de
cálculo de acordo com a variação dos índices oficiais, no período compreendido entre 1º de
janeiro e a data em que for lavrada a escritura ou instrumento particular. Tal dispositivo
encontra amparo na jurisprudência8 e pode continuar a ser utilizado pelo Fisco para atualizar
o valor da base de cálculo desde a lavratura da Escritura pública ou, eventualmente, do
instrumento particular que deu origem à transmissão, até o momento em que o contribuinte
resolve realizar a transmissão, mediante o registro do título translativo. 

O que é vedado, no entanto, é uma "atualização" da base de cálculo segundo
critérios totalmente aleatórios, com base em "pesquisa de mercado", ou "verificação da tabela
da construtora", desprezando-se totalmente o valor real do negócio firmado entre as partes ou,
eventualmente, critérios legais a que o contribuinte tenha acesso e possibilite o conhecimento
prévio de como será calculado o imposto que deverá pagar. 
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Assim, entendo que estipular uma base de cálculo sem critérios objetivos, mas
que é "arbitrada" pelos Auditores fiscais diante de uma pesquisa de mercado, com base em
outras vendas na região, busca de anúncios em sites e jornais, etc., mostra-se excessivamente
subjetiva e, porque não, arbitrária, além de ilegal.

É certo que, por muitas vezes, há tentativa de burla do Fisco com a declaração a
menor da base de cálculo, mas tal falsidade não deve ser presumida. E uma ilegalidade não se
combate com outra. Se há interesse da Administração em não ter a evasão de tributos, então
devem ser fixados parâmetros objetivos a fim de que o próprio contribuinte esteja ciente das
condições e do quantum que realmente deverá pagar a título de ITBI (ou qualquer outro
tributo), sem surpresas posteriores. 

Consoante jurisprudência, tal como no REsp 261166/SP9 e na Ap. Cível
 2011.084710-3 do TJSC10, a possibilidade de arbitramento da base de cálculo poderá ocorrer
quando o valor declarado for "nitidamente" inferior ao valor de mercado. Contudo, não é o
que vem ocorrendo neste Município, em que os Auditores Fiscais vêm arbitrando toda e
qualquer declaração, por mais fidedigna que eventualmente seja.

Do modo como vem sendo arbitrada a base de cálculo, ainda que o contribuinte
realize a declaração mais idônea, não está livre de ter que corrigir o valor, pagar o ITBI sobre
uma base de cálculo fictícia sobre a qual nem sequer tem a garantia de impugnação (já que o
parâmetro é totalmente subjetivo) e de que esta impugnação vá ser efetivamente apreciada
pelo Fisco e, quiçá, aceita (o que fere os preceitos do real Contraditório e da Ampla defesa).
Assim, o contribuinte fica à mercê do critério que o Auditor Fiscal utilizará. 

Este Juízo, inclusive, apenas a título de exemplo, teve a oportunidade de
verificar dois casos concretos em que, para um, foi definida a base de cálculo como o valor da
tabela da incorporadora/construtora (autos Eproc 5005088-25.2019.8.24.0033) e, para outro
contribuinte (autos Saj 0011862-64.2016.8.24.0033), foi utilizada a tabela da mesma
incorporadora/construtora, mas com um "desconto" de cerca de 20%, pois o Auditor entendeu
que este seria o valor de eventual corretagem e de desconto para pagamento à vista. E o
detalhe: o mesmo Auditor Fiscal realizou o arbitramento em ambos os casos.

Além de afrontar a Legalidade, vê-se que está sendo rasgado também o
Princípio da Isonomia, pois os contribuintes estavam em semelhante situação jurídica e
tiveram "parâmetros" para arbitramento, pelo mesmo Auditor Fiscal, totalmente diferentes,
sendo atribuído a um deles determinado desconto e, ao outro, nada de desconto, com a
aplicação pura da tabela de vendas. Vê-se que nem mesmo o "tal desconto" está bem
delineado, o que faz presumir que se dá ao bel prazer e arbítrio do Auditor no momento da
autuação. Assim, pode-se dizer que, a depender do humor, o desconto será maior, menor, ou
nenhum, recaindo mais uma vez na questão da total insegurança aos contribuintes.

Ainda, não se pode desprezar o fato que cada negócio jurídico tem sua
particularidade. 
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No caso sub judice, a Autora impugna o novo arbitramento realizado pelo
Auditor Fiscal do Município após o pagamento do ITBI sobre o valor de R$ 964.673,50, que
teria sido arbitrado já quando do requerimento pelo contribuinte. 

Observo que o caso envolve permuta de terreno por unidades construídas
(Informação 65, Evento 25), que foi firmado entre as partes em 2009, com a efetiva
transferência realizada em 2014, data em que o Fisco exigiu o ITBI, impugnando o valor dos
imóveis entregues pela obrigação de fazer firmada entre a parte Autora e a construtora
Belmmen, pois entendeu que os terrenos foram declarados por valor menor que o de mercado
e os imóveis recebidos na permuta também estavam declarados com valor a menor, embora
maior que o valor constante para fins de cobrança do IPTU (conforme Informações 64, no
Evento 25).

Segundo alega, a base de cálculo declarada seria de R$ 700.000,00, mas ao
requerer a guia, assinou declaração conforme a impugnação do Município. Ainda que tenha
sido pago sobre o ITBI após impugnado pelo Município (conforme consta na Escritura
Pública juntada no Evento 1, Informação 13, p. 3, destacado em negrito), teve contra si um
processo fiscal com novo arbitramento da base de cálculo, por terem os Fiscais entendido que
o valor era menor que o valor de mercado, utilizando-se de "pesquisa de mercado" de
unidades semelhantes, conforme Termo de Arbitramento juntado em Informação 6 do Evento
1.

Fica clara, portanto, a ausência de qualquer definição jurídica ou matemática
para a fixação da base de cálculo (valor venal), totalmente em desacordo com o que se propõe
com as garantias constitucionais do Direito Tributário. 

Sobre o assunto, vejamos como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTARIO - IPVA - VIGENCIA DA LEGISLAÇÃO
APLICAVEL - LEGALIDADE DA COBRANÇA - LEIS ESTADUAIS NR. 6.606/89, 7.002/90 E
7.644/91 - RESOLUÇÕES SF 60/91 E 2/92. 1. BASE DE CALCULO, COM OS CRITERIOS
OBJETIVOS INDICADOS EM LEI, NÃO AFETA A LEGALIDADE DA EXIGENCIA DO IPVA,
CONFORME AS CONSEQUENTES RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS. 2. VIGENTE A LEI
NO PERIODO ANTERIOR, EMBORA AS RESOLUÇÕES SEJAM POSTERIORES, A
FERRETADA EXIGENCIA FISCAL NÃO OFENDE A SALVAGUARDA DA
ANTERIORIDADE. 3. RECURSO IMPROVIDO.11

E de julgado do TJPE, extraio:

RECURSO DE AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. MAJORAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 160 DO STJ. AGRAVO
IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] O aludido ato infralegal não se restringiu a simples
atualização ou correção monetária do valor venal dos imóveis, criando, em verdade, novos
critérios objetivos, gerais e abstratos de avaliação mobiliária, com implicações no valor do
metro quadrado de construção, em flagrante ofensa ao Princípio da Legalidade. 4. A lei
específica é a única espécie normativa competente para a definição dos elementos tributários,
a teor do disposto no art. 97 do CTN, bem como do art. 150, I, da Constituição Federal, tendo
em vista que o valor venal dos imóveis constitui elemento integrante da base de cálculo do
imposto, sujeito à reserva de lei. 5. [...] Dessa forma, o aumento somente poderia ser
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estabelecido por lei, haja vista que o Fisco está vinculado à instransponível necessidade de lei
em sentido formal para aumentar o tributo (art. 150, I, da CF/88 c/c art. 97 do CTN). [...] 7. À
unanimidade, Recursos de Agravo não provido.12

Assim, o que se vê é a necessidade de critérios bem definidos na lei, em sentido
estrito. Não uma legislação com ampla possibilidade de interpretação e que relegue aos
Auditores Fiscais a fixação da base de cálculo, com base em "pesquisa de mercado" ou
verificações aleatórias. O que está ocorrendo, na verdade, é a existência de uma legislação
genérica, regulamentada por um Decreto genérico, cuja delimitação é extremamente subjetiva
e deixada ao arbítrio dos Auditores Fiscais, sendo impossível entender legítima esta situação
de flagrante desrespeito às garantias constitucionais do contribuinte.

O que tenho observado, mediante os processos que são ajuizados nesta Vara, é
uma completa arbitrariedade, em ofensa ao princípios tributários já mencionados e
insculpidos na CRFB/88. Colaciono julgado da Corte Catarinense sobre o assunto:

TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E PERMANÊNCIA NO LOCAL - TLL.
AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE COBRANÇA LEGALMENTE ESTABELECIDOS.
ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO FIXADOS UNILATERALMENTE PELO AUTORIDADE
FISCAL. VIOLAÇÃO RADICAL DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA.
RECURSO PROVIDO    É lícito ao município instituir e exigir taxa de licença de localização e
permanência no local, desde que, por lei, seja definido o fato gerador e fixadas a alíquota e a
base de calculo. Se tais elementos delimitadores da exação não constam de lei, mas de ato
administrativo de autoridade municipal, a cobrança é radicalmente nula13. (negritei)

A fundamentação se deu nos seguintes termos:

A taxa em debate foi instituída pelo Código Tributário Municipal de Joinville (Lei n. 1.715/79)
que, com as alterações inseridas pela Lei Complementar n. 51/97, assim identificou a
respectiva base de cálculo do tributo:

"Art. 98 - A taxa será calculada em função dos diversos serviços prestados ou colocados à
disposição pelo Município, tais como regularidade ambiental, conformidade à Lei de uso e
ocupação do solo, vigilância sanitária, prevenção contra incêndios e outros serviços públicos
não previstos no artigo 123 desta Lei".

A princípio e a rigor nada haveria de ilegal na cobrança levada a efeito pelo ente público.
Ocorre, entretanto, que a legislação municipal, embora identificando - genericamente, é bem
verdade - os elementos a serem sopesados para a sua apuração, não contém a necessária
complementação para quantificar, numérica e objetivamente, esses elementos formadores da
base de cálculo.

Por outras palavras, não há na legislação de regência, inclusive com as alterações posteriores
introduzidas pela Lei Complementar nº 84/2000, nenhuma indicação de valor fixo para a taxa
ou ainda quais os critérios específicos da base de cálculo e da(s) alíquota(s) que serão
empregados pela autoridade administrativa para o lançamento do tributo.

(sublinhei)

Sob os mesmos fundamentos, temos também:
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APELAÇÃO CÍVEL - TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E PERMANÊNCIA - TLL -
AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE COBRANÇA LEGALMENTE ESTABELECIDOS -
ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO FIXADOS UNILATERALMENTE PELA AUTORIDADE
FISCAL - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA -
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS - PRETENSÃO A ISENÇÃO - EXISTÊNCIA DE CARTÓRIO NÃO
OFICIALIZADO - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
  - "É lícito ao município instituir e exigir taxa de licença de localização e permanência no
local, desde que, por lei, seja definido o fato gerador e fixadas a alíquota e a base de calculo.
Se tais elementos delimitadores da exação não constam de lei, mas de ato administrativo de
autoridade municipal, a cobrança é radicalmente nula." (Apelação Cível em Mandado de
Segurança n. 2007.060887-6, de Joinville, relator: Des. Newton Janke, j. em 28.04.09). [...]14

(negritei)

E do corpo do julgado:

Todavia, para que seja válida a Taxa de Licença e Localização, necessário que a lei que
regule a matéria traga dados concretos para a apuração da base de cálculo deste tributo, sob
pena de inexorável ilegalidade no tributo assim lançado, isto porque, pelo princípio
da legalidade estrita, apenas a lei específica pode instituir a base de cálculo dos tributos,
dados estes que, pelo que se depreende do disposto no art. 98 da Lei Municipal n. 1.715/79,
com sua redação dada pela LC 51/97, não restaram devidamente cumpridos. (negritei)

Por fim, colaciono ainda julgado mais recente do Egrégio Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, também seguindo o mesmo entendimento:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. "IPTU. BASES DE
CÁLCULO E ALÍQUOTAS DEFINIDAS NO DECRETO N. 10.427/01, DO MUNICÍPIO DE
JOINVILLE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIAS QUE DEVEM SER
DISCIPLINADAS ATRAVÉS DE LEI EM SENTIDO FORMAL. INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE SODALÍCIO NA ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE N. 2010.082893-5. CÁLCULO DO TRIBUTO DE ACORDO
COM AS LEIS ANTERIORES AO DECRETO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. [...] 'Conforme o
posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal, 'é vedado ao Poder Executivo
Municipal, por simples decreto, alterar o valor venal dos imóveis para fins de base de cálculo
do IPTU' (AgR no AI n. 420015/MG, Min. Carlos Velloso), o que deve ser feito por meio de lei
em sentido formal.' (Arguição de Inconstitucionalidade em Apelação Cível n. 2010.082893-5,
de Joinville, Relator: Des. Luiz Cézar Medeiros, Órgão Especial, j. 15/02/2012). '[...] o
reconhecimento de inconstitucionalidade da alíquota prevista na lei nova importa a aplicação
automática da alíquota anterior, sem que isso importe em novo lançamento realizado pelo
Judiciário que apenas adequou o lançamento realizado pelo Fisco à ordem jurídica' (REsp n.
593465/RS, rel. Min. Castro Meira, DJ 14-11-2005).' (Embargos Infringentes n. 2012.008440-
5, de Joinville, Relator: Des. César Abreu, Grupo de Câmaras de Direito Público, j.
10/07/2013)." (TJSC, Apelação n. 0031188-05.2010.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Paulo
Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, j. 16-06-2016). RECURSO DO
MUNICÍPIO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.   HONORÁRIOS
ADCVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL DEFINIDO NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO AUTORAL PROVIDO.   A teor do disposto no
artigo 85, § 4º, inciso ii, do Código de Processo Civil de 2015, em se tratando de sentença
ilíquida contra a Fazenda Pública, o arbitramento da verba honorária deve ocorrer na fase de
liquidação.15
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Mutatis mutandi, é o que vem ocorrendo no Município de Itajaí com a base de
cálculo do ITBI. 

A Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça diz que "é defeso, ao Município,
atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção
monetária". Esta súmula pode ser aplicada ao caso presente, porque se tem alterado a base de
cálculo de forma ainda mais ultrajante, que é apenas de acordo com o valor apurado pelos
Auditores Fiscais do Município, sem sequer um decreto que fixe devidamente os parâmetros.
Assim, com mais razão é de se reconhecer a vedação do modo como a base de cálculo do
ITBI vem sendo arbitrada no Município de Itajaí.

Não se nega, obviamente, que o valor venal para fins de cobrança do ITBI seja
distinto daquele utilizado para o IPTU. Aliás, há inúmeras decisões, inclusive no âmbito do
STJ, no sentido da possibilidade de que "valor venal" para o IPTU seja diferente de "valor
venal" para o ITBI. Não se desconhece, entretanto, entendimento contrário do Tribunal de
Justiça de São Paulo, que, no IRDR nº 2243516-62.2017.8.26.000016, se manifestou no
sentido da ilegalidade da instituição de valor venal distinto para o ITBI daquele usado para o
IPTU, em razão da afronta à segurança jurídica. O Acórdão se baseou na doutrina de Kiyoshi
Harada, para quem "nada justifica apuração de outro valor venal para o  mesmo imóvel, só
para efeito de ITBI".

Entretanto, este não é o entendimento da Corte Cidadã, para quem as bases de
cálculo do IPTU e do ITBI não são vinculadas, podendo diferir uma da outra. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. ENFITEUSE. RESGATE DE AFORAMENTO.
VALOR DA PROPRIEDADE PLENA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ACERCA DO
VALOR DA PROPRIEDADE. ITBI E IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL.
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 13/STJ. [...] 4. Controvérsia em torno
da base de cálculo do valor do resgate, tendo o acórdão recorrido entendido ser possível a
utilização do valor venal do imóvel estabelecido no Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU para fins de cálculo do laudêmio. 5. A jurisprudência da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que não há identidade entre as bases de
cálculo do IPTU e do ITBI e suas respectivas formas de apuração, de modo que os valores
lançados podem ser diversos. 6. Necessidade de aferição do valor atual e real do bem dado em
aforamento mediante uma avaliação criteriosa, não sendo suficiente o valor venal cadastrado
para fins de IPTU. 7. Determinação de retorno dos autos à origem para avaliação do valor
atual do imóvel. 8. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
EXTENSÃO, PROVIDO.
 De qualquer forma, sem adentrar de forma mais aprofundada nesta discussão, mas
utilizando-se da analogia relevante para o caso aqui analisado, veja-se que para alcançar o
valor venal do IPTU, o Município editou lei formal, hoje com a atualização da LC 312/2017, e
estabelece critérios específicos, com a fixação do valor do metro quadrado por área, com
parâmetros bem definidos e que não geram surpresa ao contribuinte.17

Logo, muito embora a jurisprudência do STJ seja no sentido de que a base de
cálculo usada para o IPTU não seja vinculada à base de cálculo do ITBI18, na ausência de
critérios legais delimitados para esta última, afigura-se útil a utilização da primeira como
parâmetro, até que sobrevenha norma específica.
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Trago à baila ainda o fato de que o STJ, pacificamente, entende que em caso de
arrematação, a alíquota do ITBI incide não sobre o valor da avaliação, mas sobre o valor
efetivo da arrematação, exatamente porque esta representa o real valor do "direito
transmitido":

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITBI. LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR.
REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2. O
entendimento aplicado pela Corte paulista está de acordo com o do STJ, o qual afirma que,
nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde àquele pelo qual
foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. 3. Ademais, em
virtude da similaridade do leilão extrajudicial com a arrematação judicial, aplica-se, mutatis
mutandis, o entendimento pacífico na Primeira Seção do STJ de que aquele corresponde a
esta. 4. Ademais, o fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade
imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico. Incide, portanto, a
regra da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido19.

E em comparação, visando a complementar a fundamentação aqui exposta,
veja-se que para alcançar o valor venal do IPTU, o Município editou lei formal, hoje com a
atualização da LC 312/201720, e estabelece critérios específicos, com a fixação do valor do
metro quadrado por área, com parâmetros bem definidos e que não geram surpresa no
contribuinte. 

No caso aqui discutido, o valor declarado pela Autora é maior do que aquele
instituído pelo Município à época para fins de cobrança do IPTU, este com a devida previsão
legal, motivo pelo qual deve prevalecer o declarado e já pago, e não o novo arbitramento.

Concluo então que, malgrado não seja obrigatória a utilização dos mesmos
parâmetros, para que se diferencie o valor venal do ITBI do valor venal de IPTU, é necessário
o respeito à legalidade estrita do Direito Tributário. Se o Fisco entende que a base de
cálculo para o ITBI deve ser maior que a de IPTU, deverá editar legislação para tal, ou
aceitar a declaração dos contribuintes. Ou seja, caso a base de cálculo do IPTU seja menor
que aquela declarada pelo contribuinte, pode-se utilizar o valor declarado para o negócio
jurídico, devidamente atualizado, tudo nos termos do artigo 52 da LCM 20/2002. 

Ante o exposto, extingo a demanda com resolução de mérito, com fulcro no art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da
presente Ação Anulatória proposta por ORIENTE BATEL ADMINISTRACAO DE BENS
LTDA em face do MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC, para declarar a ilegalidade do arbitramento
realizado e, consequentemente, anular o crédito constituído por meio do Processo
Administrativo Fiscal nº 1670068/2014.

Certifique-se o julgamento desta Ação nos autos da Execução Fiscal
nº 0906769-95.2016.8.24.0033, que deverá permanecer suspensa até o trânsito em julgado
desta sentença.

Sem custas, uma vez que a parte vencida é isenta, nos termos da alínea “h” do
art. 35 da Lei Complementar n. 156/97. 
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Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais, estes fixados no mínimo estipulado no incisos I (10%) do § 3º do artigo 85 do
Código de Processo Civil.

Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 496 do CPC).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Documento eletrônico assinado por SONIA MARIA MAZZETTO MOROSO TERRES, Juíza de Direito, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 310007062224v18 e do
código CRC 010f6209.
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