
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A Ordem dos Advogados do Brasil, vem por meio desta, posicionar-se acerca do 

Projeto de Lei nº 19 de 15 de dezembro de 2016, que trata da nova Planta Genéricos de 

Valores, para apuração do valor venal de imóveis localizados nas áreas urbanas, urbanizáveis e 

de expansão urbana do Município de Palmas. 

Cumpre-nos primeiramente esclarecer, que a Ordem dos Advogados do Brasil, 

seccional Tocantins embora tenha sido convidada e indicado o Dr. Bazzoli, Presidente da 

Comissão de Direito Urbanístico da OAB/TO, jamais foi convocada especificamente, nem 

tampouco o nome indicado foi ratificado através de decreto, não tendo portanto,   participado 

de qualquer discussão a respeito de um tema tão abrangente e impactante como  a revisão da 

Planta de Valor Genérico, a qual serve como base de cálculo do IPTU (Imposto Predial 

Territorial Urbano). 

Considerando que são claros os efeitos da tributação imobiliária sobre a ordenação e a 

dispersão urbana, além da imediata repercussão no custo de vida da população – o comércio 

local obrigatoriamente inserirá este custo do imposto nos produtos -, neste caso, se aprovada 

uma nova planta genérica sem legitimidade, estaríamos alimentando um ciclo vicioso, 

chancelado pelo interesse antagônico e menor, qual seja, o aumento da arrecadação 

municipal. 

Ao estabelecer o comparativo entre o Projeto de Lei nº 57 apresentado e a situação 

atual do imposto em questão é possível constatar que a retirada dos redutores a base de 

cálculo se eleva para a Zona 1 em 36,36%, Zona 2 em 30%, Zona 3 em 22,22% e Zona 4 em 

12,50%. Além disso, considerando a alteração do valor venal nestas zonas citadas encontramos 

reajustes que variam em até 247%, isso significa que para não haver reajuste do imposto, 

considerando a retirada dos redutores, haveria a necessidade de redução do valor venal na 

Zona 1 em torno de 26%, Zona 2 em torno de 23%, Zona 3 em torno de 18% e na Zona 4 em 

torno de 11%. Vide tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Venal Indice Cálculo Valor Venal Indice Cálculo
Aumento 

percentual

Aumento 

real - sem 

alteração 

de valor 

venal (%)

Aumento 

real com 

alteração 

de valor 

venal (%)

Redução do valor 

venal necessaria 

para não ocorrer 

aumento no cálculo 

do imposto (%)

Zona Fiscal 01

Ex. Controle
100,00R$  

55%
55,00R$     100,00R$  

75%
75,00R$     

20% 36,36 36,36

ARSO 24
200,00R$  

55%
110,00R$  510,00R$  

75%
382,50R$  

20% 36,36 247,7

ARSO 14
230,00R$  

55%
126,50R$  510,00R$  

75%
382,50R$  

20% 36,36 202,4

ARSO 21
425,00R$  

55%
233,75R$  560,00R$  

75%
420,00R$  

20% 36,36 79,7

Zona Fiscal 02

Ex. Controle
100,00R$  

50%
50,00R$     100,00R$  

65%
65,00R$     

15% 30,00 30,00

ARSO 41
330,00R$  

50%
165,00R$  380,00R$  

65%
247,00R$  

15% 30,00 49,7

ARSO 42
250,00R$  

50%
125,00R$  280,00R$  

65%
182,00R$  

15% 30,00 45,6

ARSE 91
250,00R$  

50%
125,00R$  280,00R$  

65%
182,00R$  

15% 30,00 45,6

Zona Fiscal 03

Ex. Controle
100,00R$  

45%
45,00R$     100,00R$  

55%
55,00R$     

10% 22,22 22,22

ARSO 112
210,00R$  

45%
94,50R$     250,00R$  

55%
137,50R$  

10% 22,22 45,50

ARSE 111
200,00R$  

45%
90,00R$     280,00R$  

55%
154,00R$  

10% 22,22 71,11

ARSO 74
100,00R$  

45%
45,00R$     150,00R$  

55%
82,50R$     

10% 22,22 83,33

Zona Fiscal 04

Ex. Controle
100,00R$  

40%
40,00R$     100,00R$  

45%
45,00R$     

5% 12,50 12,50

ARNO 13
130,00R$  

40%
52,00R$     190,00R$  

45%
85,50R$     

5% 12,50 64,42

ARNO 23
120,00R$  

40%
48,00R$     170,00R$  

45%
76,50R$     

5% 12,50 59,38

ARSE 131
150,00R$  

40%
60,00R$     190,00R$  

45%
85,50R$     

5% 12,50 42,50

Zona Fiscal 05

Ex. Controle
100,00R$  

35%
35,00R$     100,00R$  

35%
35,00R$     

0% 0,00 0,00

AURENY I
90,00R$     

35%
31,50R$     110,00R$  

35%
38,50R$     

0% 22,22 22,22

AURENY II QD 14 LTS 16 a 

20 500,00R$  
35%

175,00R$  650,00R$  
35%

227,50R$  
0% 30,00 30,00

JARDIM AEROPORTO
50,00R$     

35%
17,50R$     80,00R$     

35%
28,00R$     

0% 60,00 60,00

Lei 2018/13 Proposta - Projeto de Lei 15/2016 Comparativo

~26

~23

~11

~ 0

~18



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Município afirma haver redução de 15% nos valores do IPTU residenciais e 20% nos 

comerciais, porém não demonstra claramente, no PL apresentado à Câmara Municipal, a 

redução apontada. Chama a atenção a realização de avaliação em massa, objetivando a análise 

de mais de 120 mil imóveis cadastrados, no prazo exíguo de três meses, ainda mais, com a 

ausência de um corpo técnico que promovesse o respaldo necessário.  

Além do reajuste imediato no IPTU,a revisão da PGV impõe também a redução de 20% 

para 10% no pagamento à vista do referido imposto, bem como a reclassificação da tipologia 

dos imóveis, elevando o valor venal do imóvel, de modo a gerar outra majoração tributária, tal 

qual se propõe, haveria um efeito o no aumento do ITBI e custas cartoriais. 

Existem ainda em trâmite duas PL que preveem o reajusto de 208,83% sobre a taxa de 

coleta de lixo, e reajuste de 42% na Taxa de iluminação Pública (COSIP). 

Caberia, portanto, neste momento ao Município aplicar somente o reajuste 

inflacionário e prevalecer o bom senso, considerando um princípio básico, seja o da 

necessidade de se fazer uma ampla discussão pela sociedade acerca da PGV, além de se 

constatar que este procedimento de reajuste embutido ferirá o princípio da capacidade 

contributiva do cidadão, em momento de grave crise econômica no país. 

Por este motivo, considerando a relevância da matéria, clama a Ordem dos Advogados 

do Brasil Seção Tocantins, aos Gestores e legisladores municipais de Palmas, uma postura de 

responsabilidade e reflexão para com os contribuintes, promovendo um amplo debate técnico 

com a sociedade organizada e a população geral, cabendo ressaltar, que a votação da matéria 

no final do ano não coaduna com as boas práticas de transparência e participação cidadã, 

devendo a matéria ser melhor enfrentada em 2017. 


