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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA     VARA DE FAZENDA PÚBLICA 

  

  

  

  

 

  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ nº 

28305936/0001-40, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de 

suas atribuições legais, vem, com fulcro na Lei nº 7.347/85, mover 

  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA  

com pedido liminar 

 

em face de MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, pessoa jurídica de direito 

público interno, CGC 42498733/0001-48, situado à Rua Afonso Cavalcanti, 

455, 13º andar, CEP 202011-110, pelos fatos e fundamentos que passa a 

expor. 

DOS FATOS 

Foi instaurado Inquérito Civil no âmbito deste órgão de 

execução ministerial, para apurar possível irregularidade, denunciada 

através de reclamação junto à Ouvidoria Geral do Ministério Público do 
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Estado do Rio de Janeiro, no sentido de que o Município do Rio de Janeiro 

(MRJ) estaria cobrando mais valia dos contribuintes pela instalação, nas 

varadas dos edifícios residenciais de determinada região do município, de 

“cortina de vidro retrátil”, o que, em verdade, não alteraria essa área de 

varanda a área construída total do imóvel e tampouco a base de cálculo do 

IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano). 

A partir da reclamação formulada junto à Ouvidoria, foi oficiado 

o MRJ, no bojo do Inquérito Civil que dá base à presente, que, em resposta 

à indagação acerca das cobranças efetuadas, informou que a instalação de 

“cortina de vidro retrátil” resulta no fechamento da área de varanda das 

edificações residenciais e, consequentemente, gera o aumento da área 

edificada, passando a fundamentar a nova cobrança de mais valia.    

Prosseguiu o MRJ esclarecendo que a nova cobrança por m², 

diante da instalação da “cortina de vidro retrátil” nas áreas de varanda, tem 

como fundamento a Lei Complementar n. 145 de 06.10.14, regulamentada 

pelo Decreto n. 39.345 de 27.10.14. Tal legislação criou condições para 

fechamento de varandas em prédios residenciais multifamiliares e na parte 

residencial das edificações mistas.  

Constatou o MP, todavia, que não se justifica a cobrança 

empreendida pelo MRJ. 

Isso porque, a instalação de “cortina de vidro retrátil” não 

implica em fechamento ou envidraçamento definitivo de varanda de chão a 

teto, não resultando, consequentemente, em aumento efetivo e concreto da 

área edificada, o que justificaria eventual cobrança de mais valia com 

recálculo da metragem para fins de incidência do IPTU.  

Sendo retrátil a cortina de vidro, como o próprio nome já diz, 

não há de se falar de fechamento definitivo de varanda, mas sim de mera 

proteção transparente e temporária do ambiente, já que o dispositivo pode 

ser aberto a qualquer tempo.   
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Ademais, vale lembrar que a colocação de vidros prescinde de 

licença do Poder Público, o que reforça o argumento de que a “cortina de 

vidro retrátil” não corresponde a uma obra propriamente dita e, assim 

sendo, não provoca aumento na área total edificada. 

Nesse sentido é a jurisprudência tranquila do E. TJRJ, vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL. INSTALAÇÃO DE CORTINAS DE VIDRO NA 

VARANDA. ALEGAÇÃO DO MUNICPIO DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA 

FACHADA E AUMENTO DA ÁREA EDIFICADA. INOCORRÊNCIA. A 

INSTALAÇÃO DAS "CORTINAS DE VIDRO" NÃO IMPORTA EM 

ALTERAÇÃO DE FACHADA DO EDIFÍCIO, HAJA VISTA QUE NÃO 

CORRESPONDE A FECHAMENTO OU ENVIDRAÇAMENTO DEFINITIVOS 

DE VARANDA DO CHÃO A TETO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO 

CONJUNTO ARQUITETÔNICO. A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE 

ENVIDRAÇAMENTO RETRÁTIL DE VARANDAS NÃO VIOLA A 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL POR NÃO SE TRATAR DE FECHAMENTO 

DEFINITIVO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUMENTO DE ÁREA 

EDIFICADA. SENTENÇA QUE DEU AO LITIGIO A SOLUÇÃO QUE SE 

IMPUNHA, NÃO MERECENDO REFORMA. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO.” (Apelação Cível n. 0334235-63.2010.8.19.0001, Segunda 

Câmara Cível – Relator Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos – g.n.). 

“ADMINISTRATIVO - FECHAMENTO DE VARANDAS INOCORRÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO DAS POSTURAS MUNICIPAIS QUANDO UTILIZADO O 

SISTEMA DE ENVIDRAÇAMENTO RETRÁTIL - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO AUTORAL A utilização do sistema de envidraçamento retrátil de 

varandas não viola a legislação municipal por não se tratar de 

fechamento definitivo, não havendo que se falar em aumento de área 

edificada nem em desvio de finalidade do espaço correspondente. 

Recurso provido na forma do artigo 557, parágrafo 1º-A, do Código de 

Processo Civil, para julgar-se procedente o pedido.” (APELACAO 0102391-

79.2010.8.19.0001 DES. MARIA HENRIQUETA LOBO -  SETIMA CAMARA 

CIVEL - g.n.). 
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“AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO 

ADMINISTRATIVA À PROPRIEDADE. RECEPÇÃO. CORTINAS DE VIDRO. 

INSTALAÇÃO. ALTERAÇÃO DE FACHADA. AUMENTO DE ÁREA 

EDIFICADA. FECHAMENTO E ENVIDRAÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. 

1. O direito à propriedade não é absoluto, razão pela qual sua limitação é 

admitida na ordem jurídica brasileira, para que, então, a propriedade atenda 

a sua função social, podendo sofrer as limita- ções que a própria Constituição 

da República permite, sobretudo no tocante às construções e modificações. 

2. As restrições introduzidas pela legislação local são admitidas pela ordem 

constitucional vigente, e foram, portanto, recepcionadas pela Constituição da 

República de 1988. 3. A instalação das “cortinas de vidro” não importa 

em alteração de fachada do edifício, haja vista que não corresponde a 

fechamento ou envidraçamento definitivos de varanda de chão a teto. 

Trata-se, em verdade, de proteção temporária, transparente e retrátil, 

que além de não provocar aumento na área do imóvel, contou com a 

aprovação unânime da assembleia condominial, possibilitando a redução dos 

ruídos, da entrada de poeira e detritos trazidos pelo ar, bem como a proteção 

do vento e demais intempéries. Precedentes do TJRJ. 4. 

Inconstitucionalidade de dispositivo legal local afastada. 5. Recurso não 

provido.” (Agravo Inominado na Apelação Cível n. 0293064-

92.2011.8.19.0001 – Des. Relator José Carlos Paes – Décima Quarta 

Câmara Cível – g.n.).”. 

Certo é, portanto, que não pode ser considerado, em absoluto, 

como acréscimo na área construída do imóvel, hábil a deflagrar recálculo do 

IPTU, a simples colocação de vidros deslizáveis e retráteis nas varandas. 

Trata-se, indubitavelmente, de proteção simples contra 

barulho, poluição e outros componentes externos, de que se utiliza 

provisoriamente o proprietário de imóvel com varanda. 

Assim, não havendo benfeitoria com acréscimo de área 

construída do imóvel, não há de se cogitar de qualquer cobrança que sobre 

ela incida a título de mais valia.  
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Nesta ordem de ideias, se afigura ilegal a cobrança perpetrada 

pela municipalidade, uma vez que a colocação da cortina de vidro deslizante 

e retrátil não resulta em aumento real da área da unidade residencial, 

sendo certo, ainda, que não se sustenta a alegação de necessidade de 

cobrança pela regularização do fechamento da varanda, já que, como 

exaustivamente explanado, não há fechamento definitivo algum. 

     

Da Inconstitucionalidade incidental e do controle de legalidade e 

legitimidade doa atos administrativos 

Observa-se, também, que a legislação que deu ensejo à nova 

cobrança de mais valia, aqui combatida, se encontra eivada de 

inconstitucionalidade, além do que, os atos administrativos que a 

consubstanciam desafiam controle de legalidade e legitimidade pelo Poder 

Judiciário. 

Importante destacar, para eliminar qualquer dúvida acerca da 

questão, que é possível a declaração incidental da inconstitucionalidade de 

lei em Ação Civil Pública, pois os Tribunais Superiores já se posicionaram 

por diversas vezes favoravelmente a essa compatibilidade. Ademais, a 

inconstitucionalidade cuja declaração se pretende será em caráter inter 

partes, sendo causa de pedir, e não o pedido da causa. Tal declaração de 

inconstitucionalidade não tem, portanto, o condão de fazer coisa julgada 

material. 

Pois bem. A Lei Complementar n. 145 de 06.10.14 

regulamentada pelo Decreto Municipal n. 39.345 de 27.10.14, sem razão 

plausível, em nítida prática discriminatória, diante de contribuintes em 

condições de igualdade jurídica, exclui, em seu art. 1º, parágrafo único, a 

zona sul da cidade constituída pelas Regiões Administrativas IV, V e VI, das 

novas cobranças de mais valia relativa às varandas supostamente fechadas 

com “cortina de vidro retrátil”. Tal exclusão expressamente prevista no 

mencionado dispositivo revela clara violação do princípio constitucional da 
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igualdade, previsto no art. 5º, caput da Constituição da República e, mais 

especificamente, do princípio da isonomia tributária, consagrado no art. 

150, inciso II do Texto Constitucional.  

Como sabe, na esteira das normas constitucionais antes 

citadas, é vedado ao Município e aos demais entes federados instituir 

tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente. 

É justamente esse tratamento desigual que confere a Lei 

Complementar n. 145 de 06.10.14 e seu decreto regulamentador aos 

contribuintes do Município. 

Ao excluir expressa e especificamente da incidência do 

regramento introduzido e, portanto, da nova cobrança perpetrada, o MRJ, 

sem justificativa legal ou sequer razoável, privilegia os contribuintes 

residentes nas Regiões Administrativas IV, V e VI da zona sul em 

detrimento dos demais. 

Assim sendo, fica patente a inconstitucionalidade que vicia a 

Lei Complementar n. 145 de 06.10.14, por afronta direta aos princípios da 

igualdade e da isonomia tributária, verdadeiras cláusulas pétreas, ou seja, 

incluídas no núcleo irreformável, inalterável e insuprível da Constituição da 

República1, pelo que, deve ser declarada, incidentalmente, tal 

inconstitucionalidade. 

A par disso, temos que os parâmetros legais e constitucionais 

que delimitam toda e qualquer atuação do administrador, notadamente o 

municipal, foram evidentemente desrespeitados no caso em apreço, 

                                                 
1“ TJ-SP - Apelação APL 00229976120138260053 SP 0022997-61.2013.8.26.0053 (TJ-SP) 

Data de publicação: 11/03/2014 

Ementa: I Mandado de Segurança. Afastar a incidência do ICMS sobre materiais e equipamentos importados. Instituição de Assistência Social sem fins lucrativos. Admissibilidade. II Princípio 

da não-cumulatividade. Pessoa jurídica. Importação de equipamentos para o ativo fixo de prestadora de serviços hospitalares. Impossibilidade de se compensar o que devido em cada 

operação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado ou pelo Distrito Federal. Não sendo contribuinte habitual do ICMS, a pessoa jurídica não pratica atos que 

envolvam circulação de mercadoria. III - Emenda Constitucional nº 33 /2001. As limitações impostas ao legislador pelos princípios constitucionais tributários são garantias concedidas pelo 

poder constituinte originário aos contribuintes. Sãocláusulas pétreas. Funcionam para o atingimento da segurança jurídica daqueles, e como tal, impossíveis de serem suprimidos do Texto 

Magno, a teor do art. 60 , § 4º , da Constituição da República. IV Inexistência do tributo, porque se a empresa não é contribuinte habitual do ICMS, não haveria a possibilidade de abater nos 

cálculos finais, o imposto pago nos cálculos iniciais, havendo verdadeiro confisco proibido pelo art. 150 , inciso II , da Constituição Federal de 1988. V Legítima a pretensão de Instituição de 

Assistência Social quanto à imunidade tributária prevista nos termos do artigo 150 , VI , c , § 4º da Constituição Federal . VI Sentença concessiva da segurança. Recurso improvido.". (g.n.). 

 

http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/123568019/apelacao-apl-229976120138260053-sp-0022997-6120138260053
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desafiando, por conseguinte, o controle de legalidade e legitimidade pelo 

Poder Judiciário.       

Assim, merecem ser anulados os atos administrativos que 

consubstanciaram a cobrança de mais valia relativa à área de varanda dos 

imóveis nos quais foram instaladas “cortinas de vidro retrátil”, eis que, além 

da ilegalidade propriamente dita da referida cobrança, por não configurar 

acréscimo na área construída total do imóvel, também se baseiam em 

norma inconstitucional que através de disposição expressa, dispensa 

tratamento discriminatório aos contribuintes.  

Não se pode olvidar que, ao afastar os contribuintes residentes 

na Zona Sul da incidência da Lei Complementar, o MRJ confessa que, de 

fato, não se pode considerar como resultante da instalação de “cortina de 

vidro retrátil” nas varandas aumento da área construída do imóvel, a 

ensejar cobrança de mais valia e recálculo do IPTU, uma vez que se assim 

não se considera, em definitivo, para os moradores da Zona Sul, 

necessariamente não se pode considerar para os demais contribuintes 

moradores dos diversos outros bairros da Cidade. 

Diante desse cenário, não se chega à outra conclusão que não 

a de que a cobrança de mais valia nada mais é do que mero instrumento de 

satisfação da voracidade arrecadatória do MRJ.  

Aliás, o intuito arrecadatório da municipalidade fica evidente 

quando se observa que as notificações e cobranças estão sendo realizadas 

principalmente na área da Zona Oeste da Cidade, notadamente na Barra da 

Tijuca, bairro em que, por sua geografia e localização, é característica a 

arquitetura dos edifícios privilegiando as varandas, geralmente extensas, 

diante da proximidade do mar, o que leva, por outro lado, à necessidade de 

fechamento provisório de tais áreas com escopo de proteção contra os 

fortes ventos, maresia e outros intempéries típicos da localidade. 
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Em suma, o contribuinte, vislumbrando a possibilidade de 

solução coletiva para a violação ao direito transindividual que invoca, 

representou a este órgão de execução ministerial para que, não lhe seja 

imposta cobrança injusta e ilegal.  

A referida distorção deve ser coletivamente corrigida, razão por 

que o MP, visando a tutela coletiva do contribuinte, ajuíza a presente ação.  

      

Da legitimidade do Ministério Público e da adequação da via eleita 

 

Não se trata, como já exposto, de ação civil pública com o 

intuito de tornar ineficaz lei por vício de inconstitucionalidade, a subtrair a 

competência dos Tribunais para o controle concentrado de 

constitucionalidade, mas sim de demanda proposta para impedir a utilização 

ilegal e inconstitucional, pela autoridade municipal, de Lei Complementar e 

Decreto Municipal que permite a cobrança por metro quadrado de área de 

varanda, já tributada pelo IPTU, que não corresponde a acréscimo de área 

construída de imóvel. 

 

Posta a questão nestes termos, verifica-se que a causa de 

pedir desta demanda se consubstancia no dever do réu de obedecer aos 

princípios tributários constitucionais, abstendo-se de violar o direito do 

contribuinte procedendo à notificação, sob pena de multa, e à cobrança 

injusta. 

 

Assim, vale dizer que a Medida Provisória n. 2.180-35/01, que 

inseriu o parágrafo único ao art. 1º da Lei n. 7.347/85, não é aplicável à 

espécie, uma vez que sua finalidade é impedir a subtração da competência 

de controle abstrato de constitucionalidade dos Tribunais. 

 

Ademais, cumpre observar que a recusa à legitimidade 

ministerial pela casuísta introdução do parágrafo único ao art. 1º da Lei n. 
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7.347/85, pela Medida Provisória acima mencionada, invoca a possibilidade 

de ser determinada a identificação individual do beneficiário do provimento 

perseguido na ação, como se referida circunstância fosse óbice ao 

ajuizamento coletivo.  

 

O critério legal referido é incompatível com a função 

institucional do Ministério Público, definida constitucionalmente, de 

promover a defesa dos interesses coletivos (art. 129, CR), pois se, no caso, 

a abordagem abstrata e genérica da questão implica conseqüências 

jurídicas idênticas, corrigindo, com sentença genérica, a distorção referida, 

é irrelevante, para impedir a atuação ministerial, a identificação individual 

do beneficiário do provimento, em fase de liquidação e execução de 

sentença.  

 

As funções institucionais definidas na Constituição da República 

atribuíram ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Note-se que 

a Carta Magna em momento algum distingue que espécies de interesses 

sociais poderiam ser defendidos pelo Ministério Público, prevendo, ao 

contrário uma legitimidade ampla, mormente se levado em conta o 

disposto no já citado artigo 129 do Estatuto Constitucional, privilegiando o 

princípio basilar do livre acesso à justiça. 

 

Deve-se ressaltar, também, a própria razão de ser do processo 

coletivo. Sem depender da iniciativa individual de ajuizar milhares de ações 

idênticas, viabiliza a resolução molecular dos conflitos coletivos, de modo a 

contribuir para não assoberbar o Poder Judiciário, como no caso, e evitar 

decisões conflitantes, além de garantir o acesso à Justiça a quem não teria 

meios de obtê-lo.  

 

Essas razões, inclusive, denotam patente interesse social para 

a iniciativa ministerial, reforçando o argumento da sua legitimidade ex vi do 

art. 127, CR. 
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No caso em tela, inegável a relevância social do interesse a ser 

defendido, eis que se trata da cobrança ilegal e inconstitucional perpetrada 

pela Municipalidade, violando as garantias constitucionais do contribuinte. 

 

Nesta esteira, releva destacar a orientação da jurisprudência 

do  Pretório Superior, que reconhece à soma dos interesses múltiplos dos 

contribuintes o interesse transindividual que incumbe ao MP defender, 

verbis: 

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. TAXA DE 

LIMPEZA URBANA. DIREITOS DE CONTRIBUINTES. 1. É lícita a argüição 

incidental de inconstitucionalidade de norma tributária em sede de ação civil 

pública, porquanto nesses casos a questão da ofensa à Carta Federal tem 

natureza de „prejudicial‟, sobre a qual não repousa o manto da coisa julgada. 

Precedente do E. STF. 2.    Deveras, o MP, por força do artigo 129, III da 

Constituição Federal de 1988, é legitimado a promover qualquer espécie 

de ação na defesa de direitos transindividuais, nestes incluídos os 

direitos dos contribuintes de taxas de limpeza urbana, ainda que por ação 

civil pública, cuja eficácia da decisão acerca do objeto mediato é erga omnes 

ou ultra partes. A soma dos interesses múltiplos dos contribuintes constitui 

interesse transindividual, que possui dimensão coletiva, tornando-se público 

e indisponível, apto a legitimar o Parquet a velá-lo em juízo. 3.    Recurso 

Especial a que se nega provimento” (REsp. n.º 478.944 – São Paulo, 

2002/0122999-0 – g.n.).  

 

Corrobora, o STJ, a tese de que os interesses dos 

contribuintes, embora gerando efeitos para cada situação em concreto, 

transcendem a sede individual dos direitos que ali residem, justificando a 

legitimidade ministerial, o que relega o Parágrafo Único do art. 1º da 

LACP para o limbo da inconstitucionalidade.  

Finalmente, do alto de sua cátedra, a doutrina do justamente 

renomado HUGO NIGRO MAZZILI pontifica que não se pode vedar a ação 
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civil pública em matéria tributária sob o argumento de que sejam os 

direitos em jogo individuais homogêneos, sem também vedar acesso à 

Justiça e malferir preceito constitucional que garante a inafastabilidade 

da jurisdição, verbis:   

“Dependendo de como seja formulado o pedido na ação civil pública ou 

coletiva, de fato poderão elas não se prestar à defesa transindividual do 

contribuinte. Como já antecipamos no tópico anterior, se em tais ações se 

pretender, pura e simplesmente, fazê-las substituir uma ação direta de 

inconstitucionalidade, então, com certeza, não serão elas o meio processual 

adequado para a defesa do interesse pretendido. Contudo, se uma classe, 

grupo ou categoria de pessoas está sofrendo um lançamento tributário 

indevido e um dos co-legitimados ativos à ação civil pública ou coletiva 

quer atacar essa relação jurídica, não com efeitos erga omnes, mas 

limitadamente ao grupo, classe ou categoria atendida, ou quer a 

repetição do tributo que indevidamente foi recolhido, não há como 

negar o caráter coletivo, lato sensu, do interesse pretendido, nem sua 

possibilidade de defesa por meio da ação civil pública”. („A defesa dos 

interesses difusos em juízo‟, ed. Saraiva, 12ª ed., p. 116/7).   

Nesta mesma ordem de ideias, o entendimento recente do 

TJRJ: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Concessão de incentivos fiscais 

criados pela Lei 4.321/2004. Decreto nº 39.784/ 2006, que incluiu a empresa 

Rio de Janeiro Refrescos Ltda. no Programa de Atração de Investimentos 

Estruturantes - RIOINVEST, através do qual foi concedido diferimento do 

ICMS e crédito presumido de ICMS. Alegação de lesão ao erário. Matéria 

eminentemente tributária que não pode ser discutida através da Ação 

Civil Pública, conforme vedação expressa na lei 7.347/85, salvo se 

proposta pelo Ministério Público. Exegese que se impõe fazer, mesmo 

ante o julgado invocado pela apelante como paradigma, cujo conteúdo não 

se ajusta à hipótese concreta desta lide. Naquele julgamento concede-se 

legitimidade ao Ministério Público ante o que dispõe o inciso III do 

artigo 129 da Carta Magna, por força do qual se ampliaram os campos 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
         

                  2a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte – 
        Comarca da Capital 

        Av. Rodrigo Silva, nº 26, 7º andar 
        Castelo – Rio de Janeiro – RJ 

 

12 

 

M
IN

IS
T

É
R

IO
 P

Ú

B
LICO DO ESTADO D

O R
IO

 D
E

 J
A

N
E

IR
O

de atuação do “Parquet”. Ainda, não ostenta a autora recorrente 

legitimidade “ad causam” RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível n. 

0453831-07.2011.8.19.0001 – Relator Des. Celso Ferreira Filho – g.n.). 

Pois bem, a proteção do cidadão enquanto contribuinte, 

coletivamente considerado, é função absolutamente compatível com a 

finalidade de defesa dos interesses sociais outorgada pela Constituição da 

República ao Ministério Público pela via da Ação Civil Pública. 

 

DA MEDIDA DE URGÊNCIA 

É flagrante a fumaça de bom direito que emana da tese ora 

sustentada, sobretudo à luz dos preceitos constitucionais que conferem ao 

contribuinte o direito a receber especial proteção do Estado, orientada que é 

a atividade do réu pelo princípio da legalidade e isonomia. 

Verifica-se, outrossim, que a demora de um provimento 

jurisdicional definitivo acerca da matéria em exame implica grave perigo 

de dano irreversível ao contribuinte, pois, neste momento, milhares de 

proprietários de imóveis situados nas regiões administrativas com as 

características referidas estão recebendo notificações administrativas para 

recolhimento imediato da diferença de IPTU em razão da alteração da área 

construída pela instalação dos “vidros retráteis”.  

Logo, se subsistir vigente a imposição da cobrança de mais 

valia para os imóveis que tem instalados em suas varandas “cortinas de 

vidro retrátil” até o término desta demanda, extensa gama da coletividade 

terá sido obrigada a recolher quantia indevida, o que terá proporcionado ao 

réu enriquecimento sem causa, cuja reparação só se dará por meio de 

precatório judicial a perder de vista. 

Em face do exposto, REQUER, o autor, acolha esse r. Juízo o 

presente requerimento liminar para, ad cautelam, notificar o réu, na pessoa 

de seu representante legal, para, incontinenti, com fundamento na 
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suspensão da eficácia da Lei Complementar n. 145 de 06.10.14, declarada 

incidentalmente inconstitucional, abster-se de enviar notificação referente à 

cobrança de mais valia aos contribuintes proprietários de imóveis que 

tenham instalado em suas varandas “cortinas de vidro retrátil”, assim como 

a não efetuar a respectiva cobrança, além de se abster de proceder à 

inscrição na Dívida Ativa daqueles créditos porventura já constituídos, 

porém, ainda não satisfeitos pelo contribuinte. 

Para que não deixe de ser efetivamente cumprido o preceito 

antecipatório ora pleiteado, requer o MP, caso deixe de ser cumprido o 

provimento a ser deferido, seja fixada multa suficiente para que o réu 

prefira cumpri-lo a recolhê-la, sempre considerando a capacidade 

econômica que ostenta na qualidade de pessoa jurídica de direito público, 

cominada à razão de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) por dia, valor a ser 

revertido para ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, mencionado no 

art. 13, da Lei 7.347/85. 

A TUTELA DEFINITIVA 

REQUER finalmente: 

a) a citação do réu para, querendo, contestar a presente, sob pena de 

revelia, sendo presumidos como verdadeiros os fatos ora deduzidos; 

b) que, após os demais trâmites processuais, seja finalmente julgada 

procedente a pretensão deduzida na presente ação, condenando-se o 

réu, outrossim, a se abster-se de enviar notificação referente à 

cobrança de mais valia aos contribuintes proprietários de imóveis que 

tenham instalado em suas varandas “cortinas de vidro retrátil”, assim 

como a não efetuar a respectiva cobrança, além de se abster de 

proceder à inscrição na Dívida Ativa daqueles créditos porventura já 

constituídos, porém, ainda não satisfeitos pelo contribuinte, tornando 

definitiva a tutela antecipada; 

c) a declaração de nulidade dos atos administrativos que 

consubstanciaram as cobranças de mais valia realizadas pelo réu, 
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considerando sua ilegalidade, declarada incidentalmente a 

inconstitucionalidade da lei que lhe dá fundamento de validade; 

d) que seja o réu condenado a indenizar o dano que houver causado ao 

contribuinte com a cobrança injusta, repetindo o indébito em valor 

igual ao que se recolheu indevidamente, acrescido de juros e correção 

monetária, assim como reconhecendo a obrigação de reparar eventual 

dano moral de que acaso tenha padecido o contribuinte; 

e) que seja o réu condenado a pagar honorários ao CENTRO DE ESTUDOS 

JURÍDICOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, à base de 

20% sobre o valor da causa, dado o valor inestimável da condenação, 

mediante depósito em conta corrente n.º 2550-7, ag. 6002, Banco 

Itaú S/A, na forma da Res. 801/98; 

f) que sejam publicados os editais do art. 94 do CDC. 

 Protesta-se por todos os meios de prova em direito admitidos, 

atribuindo-se à causa, de valor inestimável, o valor de R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais). 

 Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2016. 

   

RODRIGO TERRA 
Promotor de Justiça   
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