
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 982.808 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) :REP PARTICIPAÇÕES LTDA 
ADV.(A/S) :UMBERTO BARA BRESOLIN 
RECDO.(A/S) :MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO 

DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de 
recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, assim ementado:

“Apelação.  Mandado  de  segurança.  Imposto  sobre 
transmissão  inter  vivos  de  bens  imóveis.  Direito  real  de 
superfície.  Alegação  de  não  incidência  do  tributo. 
Improcedência. Exação fundada em lei municipal editada após 
a lavratura de escritura pública  de concessão do direito real. 
Irrelevância. Fato gerador do imposto que se consubstancia no 
registro  imobiliário  do  título  aquisitivo  do  direito.  Base  de 
cálculo.  Valor  da  transação.  Incorreção  não  configurada. 
Inteligência  do  estatuído  no  artigo  38  do  Código  Tributário 
Nacional,  bem  como  nos  artigos  7º  e  8º  da  Lei  Municipal 
11.154/91. Recurso denegado”. (eDOC 2, p. 139)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, 
III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 145, 
§ 1º; e 150, III, a e c, do texto constitucional.

Nas  razões  recursais,  alega-se  que  a  exação  fere  duplamente  o 
princípio da anterioridade, pois a lei instituidora teria entrado em vigor 
em 30 de dezembro de 2005, enquanto a escritura de concessão de direito 
real fora lavrada em 20 de dezembro de 2005 e levada a registro em 31 de 
janeiro de 2006.

Afirma-se também que a base de cálculo do imposto – o valor do 
negócio realizado – viola o princípio da capacidade contributiva, pois é 
muito  superior  ao  valor  venal  do  imóvel,  que  seria  a  base  de  cálculo 
correta. (eDOC 2, p. 168)
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É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal  de  origem,  ao  examinar  a  legislação  local  aplicável  à 

espécie (Lei Municipal 11.154/1991) e o conjunto probatório constante dos 
autos, consignou que o fato gerador do imposto só ocorreria após o prazo 
nonagesimal.  Nesse  sentido,  extrai-se  o  seguinte  trecho  do  acórdão 
impugnado:

“Na hipótese dos autos a prova documental revela que, a 
despeito de a escritura de aquisição do direito real de superfície 
ter  sido  lavrada  em 20  de  dezembro  de  2005  (folhas  35/43), 
ainda  não  se  levou  a  cabo  o  respectivo  registro.  Veja-se  o 
documento de folhas 48.

A Lei  Municipal  14.125/05,  embasadora  da  cobrança  do 
tributo  nos  casos  de  aquisição  de  direito  real  de  superfície, 
entrou  em vigor  em  29  de  dezembro  de  2005,  data  em que 
publicada.  E o fato gerador do imposto, o registro do título 
aquisitivo  do  direito  real  de  superfície,  ainda  não  ocorreu, 
como  se  vê  do  documento  de  folhas  48;  só  se  verificará 
quando  já  vigente  a  legislação  mencionada  no  precedente 
parágrafo. Daí por que não violados os princípios da legalidade 
e da anterioridade.

Quanto  à alegação de incorreção da base de cálculo do 
imposto, está-se que desmerece prosperar. Se não, vejamos.

A base  de  cálculo  do  ITBI,  nos  termos do  artigo  38  do 
Código  Tributário  Nacional  e  dos  artigos  7º e  8º  da  Lei 
Municipal 11.154/91, é o preço atribuído ao imóvel no negócio 
jurídico  ou  o  valor  venal  utilizado  no  cálculo  do  IPTU  do 
exercício  no  qual  realizada  a  negociação,  o  que  for  maior”. 
(eDOC 2, p. 141) (Grifou-se)

Assim,  verifica-se  que  o  tema  da  base  de  cálculo  do  imposto 
restringe-se  ao  âmbito  da  legislação  local,  de  modo  que  a  ofensa  à 
Constituição,  se existente,  seria reflexa ou indireta,  o que inviabiliza o 
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processamento do presente recurso.
 Além  disso,  divergir  do  entendimento  firmado  pelo  tribunal  de 

origem  quanto  à  data  de  ocorrência  do  fato  gerador  demandaria  o 
revolvimento do acervo fático-probatório.

Incidem no caso, portanto, as Súmulas 280 e 279 do STF.
Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  DIREITO  TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO 
SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. VALOR DA 
BASE DE CÁLCULO. 1.  A jurisprudência do STF é firme no 
sentido de que o valor da base de cálculo do ITBI cinge-se ao 
âmbito  infraconstitucional,  tendo  em  vista  que  o  acórdão 
recorrido  assentou  a  causa  com  base  em  legislação  local. 
Súmulas  279  e  280.  2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento”. (RE 644563 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Primeira 
Turma, DJe 25.11.2015)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E 
TRIBUTÁRIO.  1.  INDEFERIMENTO  DE  PROVA 
TESTEMUNHAL.  ALEGAÇÃO  DE  CERCEAMENTO  DE 
DEFESA.  AUSÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.  2. 
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS ITBI. 
BASE  DE  CÁLCULO.  ACÓRDÃO  FUNDAMENTADO  NA 
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO 
PROBATÓRIO.  OFENSA  CONSTITUCIONAL  INDIRETA. 
SÚMULA  N.  279  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. 
AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA 
PROVIMENTO”.  (ARE 828996  AgR,  rel.  Min.  Cármen Lúcia, 
Segunda Turma, DJe 8.10.2014)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do NCPC 
c/c art. 21, §1º, do RISTF).

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

Ministro GILMAR MENDES

Relator
Documento assinado digitalmente
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