
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 934.091 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
RECTE.(S) :MUNICIPIO DE SAO PAULO 
ADV.(A/S) :PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO 
RECDO.(A/S) :ALEXANDER LOPES MACHADO 
ADV.(A/S) :ALEXANDER LOPES MACHADO 

DECISÃO: 
Trata-se  de agravo cujo objeto  é decisão que negou seguimento a 

recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:

“ITBI  –  FATO  GERADOR  –  CESSÃO  DE  DIREITOS 
SOBRE  INSTRUMENTO  PARTICULAR  DE  COMPRA  E 
VENDA  DE  IMÓVEL  –  TRANSMISSÃO  NÃO 
CONFIGURADA – TÍTULO MERAMENTE OBRIGACIONAL – 
EXAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

-  O  fato  gerador  do  ITBI  é  a  transmissão  efetiva  da 
propriedade que, nos caso da propriedade imobiliária, somente 
se dá com o registro, seja do instrumento de compra e venda, 
seja de eventual instrumento de cessão de direitos sobre o bem 
imóvel.  Obrigação  que,  até  o  registro,  limita-se  ao  âmbito 
obrigacional, não se configurando a fattispecie do tributo.

-  Legislação  tributária  municipal  não  pode  alterar 
conceitos trazidos pelo direito privado ao negócio feito pelas 
partes, exclusivamente para fins de ampliar a exação tributária 
(arts.  109  e  110  do  CTN).  Inclusão  de  negócio  pessoal 
(obrigacional)  como suficiente para o fato gerador de tributo 
vinculado ao negócio com efeito de transmissão da propriedade 
(real), pela legislação local, é inconstitucional e ilegal.

- Lançamento indevido. Restituição de rigor”.

O  recurso  busca  fundamento  no  art.  102,  III,  a,  da  Constituição 
Federal.  A  parte  recorrente  alega  violação  ao  art.  156,  II,  da  Carta. 
Sustenta, em síntese, que para verificar a possibilidade de incidência ou 
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não de ITBI, há que se considerar o ato de transmissão do imóvel, como 
fato gerador do tributo, e não o registro do bem. Defende que a incidência 
tributária  não pode ficar  dependendo de questões  formais  para  poder 
incidir.  Requer seja reconhecida a incidência de ITBI também sobre as 
cessões de direitos a aquisições de bens imóveis ou direitos reais a eles 
relativos.

A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes 
fundamentos:

“[…] O apelo extremo não merece prosperar.
Nenhum  dispositivo  da  Lei  Maior  foi  apreciado  pelo 

acórdão  hostilizado  de  modo  explícito  como  vem  sendo 
exigido, faltando, assim, o requisito do prequestionamento, não 
tendo  a  parte  recorrente  o  cuidado  de  opor  os  necessários 
embargos declaratórios.

[…]
INADMITO, pois, o recurso extraordinário interposto”.

 A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que as 
disposições  do  acórdão  recorrido  estão  alinhadas  à  jurisprudência  do 
Supremo Tribunal Federal no sentido de que a transmissão do imóvel, 
para  fins  de  caracterização  do  fato  gerador  do  Imposto  sobre  a 
Transmissão de Bens Imóveis, somente ocorre com a transferência efetiva 
da propriedade no cartório de registro de imóveis.  Nesse sentido, veja-se 
o seguinte precedente:

“DIREITO  TRIBUTÁRIO.  ITBI.  FATO  GERADOR. 
TRANSFERÊNCIA  DA  PROPRIEDADE.  REGISTRO  EM 
CARTÓRIO.  CONSONÂNCIA  DA  DECISÃO  RECORRIDA 
COM  A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO  SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  QUE 
NÃO  MERECE  TRÂNSITO.  REELABORAÇÃO  DA 
MOLDURA  FÁTICA.  PROCEDIMENTO  VEDADO  NA 
INSTÂNCIA  EXTRAORDINÁRIA.  ACÓRDÃO  RECORRIDO 
PUBLICADO  EM  13.3.2014.  O  entendimento  adotado  pela 
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Corte  de  origem,  nos  moldes  do  que  assinalado  na  decisão 
agravada,  não  diverge  da  jurisprudência  firmada  no  âmbito 
deste  Supremo  Tribunal  Federal.  Entender  de  modo  diverso 
demandaria  a  reelaboração  da  moldura  fática  delineada  no 
acórdão  de  origem,  o  que  torna  oblíqua  e  reflexa  eventual 
ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do 
recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se 
mostram  aptas  a  infirmar  os  fundamentos  que  lastrearam  a 
decisão  agravada.  Agravo  regimental  conhecido  e  não 
provido.” (ARE 839.630-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)

Diante  do  exposto,  com  base  no  art.  21,  §1º,  do  RI/STF,  nego 
seguimento ao recurso.

Publique-se.
Brasília, 15 de agosto de 2016.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO

Relator
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