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SÚMULA N. 399

Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

Referências:

CPC, art. 543-C.

CTN, art. 34.

Resolução n. 8/2008-STJ, art. 2º, § 1º.

Precedentes:

AgRg no REsp 1.022.614-SP (2ª T, 08.04.2008 – DJe 17.04.2008)

REsp  475.078-SP (1ª T, 14.09.2004 – DJ 27.09.2004)

REsp  712.998-RJ (2ª T, 04.09.2007 – DJ 08.02.2008)

REsp  759.279-RJ (2ª T, 16.08.2007 – DJ 11.09.2007)

REsp  793.073-RS (2ª T, 15.12.2005 – DJ 20.02.2006)

REsp  979.970-SP (1ª T, 06.05.2008 – DJe 18.06.2008)

REsp  1.111.202-SP (1ª S, 10.06.2009 – DJe 18.06.2009)

Primeira Seção, em 23.9.2009

DJe 7.10.2009, ed. 455





AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 1.022.614-SP 

(2008/0009571-6)

Relator: Ministro Humberto Martins

Agravante: Aff onso Vitulle Filho

Advogado: José Arão Mansor Neto

Agravado: Município de São Paulo

Procurador: Eduardo Kanashiro Yoshikai e outro(s)

EMENTA

Processual Civil. Execução fi scal. IPTU. Legitimidade ad causam. 

Compromissário vendedor. Possibilidade.

1. Hipótese de cobrança de IPTU de compromissário-vendedor 

cujo nome ainda consta no registro de imóveis.

2. A questão refere-se a responsabilidade tributária que é atribuída 

ao proprietário, qual seja, aquele que tem a propriedade registrada no 

Registro de Imóveis.

3. Existência de lei municipal que atribui responsabilidade 

tributária ao possuidor indireto.

4. O entendimento desta Corte é no sentido de que o promitente 

comprador é legitimado para fi gurar no pólo passivo conjuntamente 

com o proprietário, qual seja, aquele que tem a propriedade registrada 

no Registro de Imóveis, em demandas relativas à cobrança do IPTU. 

E, assim, cabe, ao legislador municipal, eleger o sujeito passivo do 

tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.

Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça 

“A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos 

termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Herman 
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Benjamin, Carlos Fernando Mathias ( Juiz convocado do TRF 1ª Região), 

Eliana Calmon e Castro Meira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 8 de abril de 2008 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 17.4.2008

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de agravo regimental 

interposto por Aff onso Vitulle Filho contra decisão monocrática, deste Relator, 

que deu provimento ao recurso especial do agravado.

A ementa da decisão guarda o seguinte teor (fl . 104-108):

Processual Civil. Execução fi scal. IPTU. Legitimidade ad causam. Compromissário 

vendedor. Possibilidade. Recurso especial provido.

Aduz o agravante que a decisão agravada foi “motivada no art. 34 do CTN, 

e que na forma decidida, estabelece a responsabilidade tributária solidária na 

espécie”. (fl . 112)

Alega, ainda, que o registro do compromisso de compra e venda quitado 

tem mais de 37 anos, por isso não tem interesse nem jurídico nem econômico 

no deslinde causa. (fl . 113)

Pugna, por fi m, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se 

o presente agravo à apreciação da Turma.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Não prospera a pretensão 

recursal do agravante.

Conforme fi cou consignado na decisão agravada, a Jurisprudência desta 

Corte perfi lha o entendimento de que o promitente comprador é legitimado 

para fi gurar no pólo passivo conjuntamente com o proprietário, qual seja, aquele 

que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis, em demandas relativas 
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à cobrança do IPTU. E, assim, cabe, ao legislador municipal, eleger o sujeito 

passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.

No caso sub examine, não se há falar em solidariedade, a questão em foco 

refere-se à responsabilidade tributária que é atribuída ao proprietário, qual seja, 

aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis.

Ademais, verifi co que o recurso especial informa o dispositivo previsto 

pela lei municipal que tenha concluído pela responsabilidade do possuidor 

indireto pelo pagamento do IPTU (fl . 59), e, como há propriedade formalizada 

no registro competente, não há como se excluir a responsabilidade tributária do 

proprietário.

Para tanto, mister se faz o exame do art. 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir de modo 

expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada 

ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do 

contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do comprimento total ou 

parcial da referida obrigação.

Na hipótese, portanto, a responsabilidade pelo pagamento do tributo é de 

ambos.

Outrossim, o entendimento desta Corte é nesse mesmo sentido, conforme 

se verifi ca nas ementas dos seguintes julgados:

Tributário. Execução fi scal. IPTU. Contrato de promessa de compra-e-venda. 

Legitimidade passiva. Proprietário e possuidor. Dissídio jurisprudencial não 

comprovado. Sumula n. 13-STJ. Interpretação de direito local. Impossibilidade. 

Súmula n. 280-STF.

1. A divergência jurisprudencial ensejadora do conhecimento do recurso 

especial pela alínea c deve ser devidamente demonstrada, conforme as 

exigências dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ, sendo certo que 

a “divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” 

(Súmula n. 13-STJ).

2. Ofensa a direito local não enseja recurso especial, aplicando-se, por analogia, 

a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.

3. “O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU ‘é o proprietário 

do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título’. A 

existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU não implica 

a exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, do titular do 

domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada no Registro 

de Imóveis). Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, 

contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
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Defi nindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou 

o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou 

por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação” (Precedente: REsp n. 

475.078-SP, 1ª T, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ dia 27.9.2004).

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

(REsp n. 927.275-SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, Julgado 

em 17.4.2007, DJ 30.4.2007, p. 298.)

Processo Civil. Tributário. Mandado de segurança. Taxas. Legitimidade 

ativa. Contrato de promessa de compra-e-venda. Proprietário e possuidor. 

Concomitância.

1. O promitente comprador de imóvel possui legitimidade ativa ad causam 

para impetrar mandado de segurança objetivando efetuar o pagamento do 

IPTU, independentemente do pagamento das taxas de conservação e limpeza, 

incidentes sobre o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, 

tendo em vista que: I) foi imitido na posse do imóvel, conforme certifi cado pelas 

instâncias ordinárias; II) não há, nos autos, qualquer afi rmação ou comprovação 

de que o tributo tenha sido recolhido por pessoa diversa. Precedente: AgRg no 

REsp n. 754.278-RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 28.11.2005.

2. O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU “é o proprietário do 

imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

3. Deveras, a existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do 

IPTU não implica a exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, 

do titular do domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada 

no Registro de Imóveis).

4. O possuidor, na qualidade de promitente-comprador, pode ser considerado 

contribuinte do IPTU, conjuntamente com o proprietário do imóvel, responsável 

pelo seu pagamento. (Precedentes: REsp n. 784.101-SP, deste relator, DJ 

de 30.10.2006; REsp n. 774.720-RJ, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 

12.6.2006; REsp n. 793.073-RS, Relator Ministro Castro Meira, DJ 20.2.2006; AgRg 

no REsp n. 754.278-RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ 28.11.2005; REsp n. 

475.078-SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

5. Recurso Especial desprovido.

(REsp n. 752.815-SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 27.2.2007, 

DJ 15.3.2007, p. 265)

Tributário. IPTU. Responsabilidade tributária. Promessa de compra e venda de 

imóvel. Legitimidade passiva do proprietário.

1. “A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU 

não implica a exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, do 

titular do domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada 
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no Registro de Imóveis)” (REsp n. 761.088-SP, rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 

7.11.2005).

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 596.757-RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado 

em 14.11.2006, DJ 19.12.2006, p. 366.)

Processual Civil e Tributário. Repetição de indébito. IPTU. Promitente-

comprador. Legitimidade. Taxas. Identidade da base de cálculo. Matéria de índole 

constitucional. Prescrição. Termo inicial.

1. O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU “é o proprietário do 

imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. Ao 

legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando 

qualquer das situações previstas no CTN.

2. No caso, o promitente-comprador detém legitimidade ativa para pleitear a 

repetição do indébito relativa ao IPTU, tendo em vista que (a) foi imitido na posse 

do imóvel, conforme certifi cado pelas instâncias ordinárias; (b) não há, nos autos, 

qualquer afi rmação ou comprovação de que o tributo tenha sido recolhido por 

pessoa diversa. Precedente: AgRg no REsp n. 754.278-RJ, Min. Francisco Falcão, DJ 

de 28.11.2005.

4. Está assentada na Primeira Seção a orientação segundo a qual as 

controvérsias acerca da divisibilidade e especifi cidade de taxas decorrentes da 

prestação de serviços públicos são inapreciáveis em sede de recurso especial, 

porquanto os arts. 77 e 79 do CTN repetem preceito constitucional contido no art. 

145 da Carta vigente.

Precedentes: AgReg no AG n. 628.773-MG, Segunda Turma, Min. João Otávio 

de Noronha, DJ de 23.5.2005; AgReg no REsp n. 623.209-MG, Primeira Turma, Min. 

Francisco Falcão, DJ de 25.4.2005.

5. Em se tratando de tributos cujo lançamento se dá de ofício, como é o caso 

do IPTU, o prazo qüinqüenal para se pleitear a repetição do indébito tem como 

termo inicial a data de extinção do crédito tributário pelo pagamento. Prevalência 

da aplicação do artigos 156, I, 165, I e 168, I, do CTN sobre o artigo 1º do Decreto 

n. 20.910/1932. Jurisprudência pacífi ca nas 1ª e 2ª Turmas do STJ.

6. Recurso especial a que se dá parcial provimento.

(REsp n. 774.720-RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, Julgado 

em 1º.6.2006, DJ 12.6.2006, p. 447.)

Processual Civil e Tributário. Ofensa ao art. 535 do CPC. Inocorrência. Ausência 

de prequestionamento. Tributário. Execução fi scal. IPTU. Legitimidade passiva. 

Proprietário e possuidor. Legislação municipal. Tutela antecipada. Art. 273 do CPC. 

Ausência de verossimilhança da alegação.
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1. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação 

jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de 

modo integral a controvérsia posta.

2. A falta de prequestionamento da questão federal, a despeito da oposição 

dos embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial 

(Súmulas n. 282 e 356 do STF).

3. O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU “é o proprietário do 

imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

4. A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU 

não implica a exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, do 

titular do domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada no 

Registro de Imóveis).

5. Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, 

contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Defi nindo a lei como 

contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer 

título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a 

facilitar o procedimento de arrecadação.

6. Ausente o requisito do fumus boni iuris, é de se indeferir o pedido de 

antecipação de tutela.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 651.371-DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado 

em 23.8.2005, DJ 5.9.2005, p. 233.)

Ante o exposto, não tendo a ora agravante trazido qualquer argumento que 

pudesse infi rmar a decisão agravada, nego provimento ao agravo regimental.

É como penso. É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 475.078-SP (2002/0139284-0)

Relator: Ministro Teori Albino Zavascki

Recorrente: Sergus Construções e Comércio Ltda

Advogado: Luiz Flávio Dias Cotrim e outros

Recorrido: Município de São Paulo

Procurador: Antônio Carlos D’Ávila e outros
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EMENTA

Tributário. Execução fi scal. IPTU. Contrato de promessa de 

compra-e-venda. Legitimidade passiva. Proprietário e possuidor. 

Legislação municipal.

1. O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU 

“é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu 

possuidor a qualquer título”.

2. A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte 

do IPTU não implica a exclusão automática, do pólo passivo da 

obrigação tributária, do titular do domínio (assim entendido aquele 

que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis).

3. Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do 

tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. 

Defi nindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio 

útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa 

optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de 

arrecadação.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Egrégia Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 

negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Denise Arruda e Luiz Fux votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 14 de setembro de 2004 (data do julgamento).

Ministro Teori Albino Zavascki, Relator

DJ 27.9.2004

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Teori Albino Zavascki: Trata-se de recurso especial (fl s. 

97-100) interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional 
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contra acórdão do Primeiro Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo 

que negou provimento a agravo de instrumento, confi rmando a decisão que 

mantivera Sergus Construções e Comércio Ltda no pólo passivo de execução 

fi scal relativa ao IPTU de imóvel sobre o qual celebrara contrato de promessa de 

compra-e-venda. Decidiu o Tribunal a quo que (a) o art. 34 do CTN, ao atribuir 

“a qualidade de contribuinte ao possuidor a qualquer título, não o faz de forma 

excludente, permanecendo concomitantemente a responsabilidade do titular do 

domínio por seu pagamento”; (b) o compromisso particular de compra-e-venda, 

mesmo que irrevogável e irretratável, não exime o promitente-vendedor do 

pagamento de tributos sobre o imóvel, fi cando ressalvado o direito de regresso 

contra o promitente-comprador (fl s. 83-84). O acórdão encontra-se assim 

ementado:

Tributário. IPTU. Município de São Paulo. Execução Fiscal. Pretendida exclusão 

da lide de promitente vendedor do imóvel tributado. Existência, entretanto, 

de simples compromisso por instrumento particular, não registrado. Imóvel 

que continuava, como se depreende dos autos, em nome desse executado 

no Registro de Imóveis, permanecendo com ele a titularidade do domínio. 

Responsabilidade Tributária não excluída pela coexistência de possuidores a 

qualquer título. Ressalve de direito de regresso contra eles. Inteligência do art. 34 

do CTN. Agravo improvido. (fl . 82)

Opostos embargos de declaração contra esse acórdão, foram eles rejeitados 

(fl s. 95).

No recurso especial, o recorrente aponta violação ao art. 34 do CTN, 

alegando, em síntese, que (a) a redação do dispositivo mencionado e do art. 9º 

do Decreto Municipal n. 37.923/1999 deixa claro que o promitente-comprador 

pode fi gurar como contribuinte do IPTU; (b) a previsão do art. 34 do CTN não 

está subordinada a condições; (c) no compromisso de compra-e-venda fi cou 

convencionado que os promitentes-compradores arcariam com as despesas de 

impostos a partir da entrega das chaves. Requer a reforma do acórdão recorrido 

para que seja excluída da lide.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Teori Albino Zavascki (Relator): 1. Para o deslinde da 

questão é necessário determinar se o comando do art. 34 do CTN permite 
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que, diante da existência de contrato de promessa de compra-e-venda sobre 

o imóvel, seja excluída a responsabilidade do proprietário (aquele com título 

transcrito no Registro de Imóveis) em razão da existência de possuidor na 

condição de promitente-comprador. Sobre a sujeição passiva do IPTU dispõe o 

art. 34 do CTN:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu 

domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

A redação do citado dispositivo deixa clara a viabilidade de que o possuidor, 

na qualidade de promitente-comprador, seja considerado contribuinte do IPTU, 

podendo ser responsabilizado pelo seu pagamento. Essa linha de raciocínio já 

foi aplicada por esse Tribunal, relativamente ao ITR, no julgamento do REsp 

n. 354.176-SP, de relatoria da Min. Eliana Calmon, DJU 10.3.2003 (“Se o 

contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer 

título, desnecessário o registro da escritura comprovando a alienação do imóvel 

como condição para executar-se o novo proprietário”).

Entretanto, daí não se infere que o titular do domínio, aquele em cujo 

nome a propriedade está registrada no Registro de Imóveis, fi ca simplesmente 

afastado da relação jurídico-tributária em razão da existência de possuidor.

Coexistindo titular do domínio e possuidor, divide-se a doutrina quanto à 

existência de ordem de prioridade para a responsabilização de um ou de outro 

pelo pagamento do IPTU.

Hugo de Brito Machado posiciona-se pela existência de uma ordem 

excludente de sujeitos passivos: “Havendo proprietário, não se cogitará de 

titular de domínio útil, nem de possuidor. Não havendo proprietário, seja 

porque a propriedade está fracionada, ou porque não está formalizada no 

registro competente, passa-se a cogitar da segunda fi gura indicada, vale dizer, 

do titular do domínio útil. Se for caso de imóvel sem propriedade formalizada, 

contribuinte será o possuidor a qualquer título.” (Comentários ao Código 

Tributário Nacional, vol. I., Atlas, 2003, p. 354).

De outro lado, Aires F. Barreto (in Comentários ao Código Tributário 

Nacional, Ives Gandra Martins, coordenador, Saraiva, 1998, p. 251), Aliomar 

Baleeiro (in Direito Tributário Brasileiro, Forense, 2003, p. 238) e Ives Gandra 

Martins (in Curso de Direito Tributário, Forense, 2001, p. 738) sustentam que 

o legislador tributário municipal pode optar entre os diversos contribuintes 

elencados. Assim a eleição do possuidor como contribuinte do IPTU é faculdade 
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do legislador municipal e, caso a lei aponte ambos, a opção deve ser exercida 

pelo fi sco. Veja-se a lição de Ives Gandra Martins:

Assume, ainda, a condição de contribuinte o possuidor do imóvel, como o 

compromissário comprador imitido na posse, o usuário e o titular do direito real 

de habitação.

O legislador poderá optar, para a decretação do tributo, por qualquer das 

situações previstas no Código Tributário Nacional. Vale dizer, poderá escolher, 

verbi gratia, o proprietário de imóvel compromissado à venda, ou o promitente 

comprador imitido na posse.

Defi nindo a lei por contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou 

o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar pelo 

possuidor no caso em que há proprietário. Há quem defenda haja uma escala 

de preferência a ser observada. Em outras palavras, vedado seria a autoridade 

administrativa optar pelo possuidor, sempre que conhecido fosse o proprietário. 

Não nos parece que assim seja. A escolha é livre. Opta-se por um ou por outro 

visando a facilitar o procedimento de arrecadação. (ob. cit., Saraiva, 2001, p. 738.)

No caso concreto, não há notícia de que a lei municipal tenha eleito o 

promitente-comprador como contribuinte do IPTU de forma a excluir o 

proprietário. Pelo contrário, o próprio recurso especial informa que o Decreto 

Paulistano n. 37.923/1999 tem a mesma redação que o art. 34 do CTN. 

Afastada fi ca, portanto, a única hipótese ventilada pela doutrina para a retirada 

do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU.

Assim, inviável a exclusão do recorrente do pólo passivo da execução fi scal.

2. Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial. É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 712.998-RJ (2004/0180932-3)

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: Município do Rio de Janeiro

Procurador: Mariana Rodrigues Kelly e Sousa e outro(s)

Recorrido: Adelino Fernandes Ribeiro Neto

Advogado: Ana Helena Pessoa Saldanha Coelho
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EMENTA

Tributário. Execução fi scal. IPTU. Contrato de promessa de 

compra e venda. Legitimidade passiva do proprietário do imóvel não 

excluída pela existência de possuidor apto a sofrer a incidência do 

imposto.

1. “Defi nindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular 

do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade 

administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o 

procedimento de arrecadação.” (REsp n. 927.275-SP, Rel. Ministro 

Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJ de 30.4.2007).

2. Recurso Especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, deu provimento ao Recurso, nos termos 

do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. Ministros Eliana Calmon, 

João Otávio de Noronha, Castro Meira (Presidente) e Humberto Martins 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 4 de setembro de 2007 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJ 8.2.2008

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial interposto 

com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que restou assim ementado:

Exceção de pré-executividade. Responsável tributário pelo pagamento do IPTU. 

No momento que é celebrada a escritura de promessa de compra e venda em 

caráter irretratável, o promitente comprador passa a ser o titular do domínio 

útil do imóvel, sendo portanto o responsável pelo pagamento dos tributos nos 

termos do artigo 530, III, do CTN. Reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do 

proprietário, para fi gurar em execução fi scal.
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Alega, em síntese, o recorrente que “Além disso em momento algum restou 

demonstrada a falta de legitimidade passiva do Executado, tendo em vista 

que este só apresentou contrato de promessa de compra e venda para atestar a 

transferência de sua posse direta, sendo certo que somente o registro da escritura 

de compra e venda no Registro de Imóveis competente possui o condão de 

transferir a propriedade do imóvel, conforme o art. 530, I, do Código Civil.”

Requer, ao fi nal, “seja conhecido e provido o presente Recurso Especial, 

reformando-se a decisão atacada, que negou provimento ao recurso de apelação 

interposto contra a decisão que acolheu em Exceção de Pré-executividade e 

determinou a extinção da execução fi scal”.

Não foram apresentadas contra-razões (fl s. 143).

O Recurso Especial foi admitido por meio de provimento ao Agravo de 

Instrumento interposto (fl s. 74/Apenso).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): Prequestionada a matéria 

relativa à interpretação dos dispositivos legais tidos por violados (artigos 34 e 

123, do CTN), e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço 

do Recurso Especial pela alínea a, do permissivo constitucional.

Não obstante, o Recurso não merece conhecimento quanto à apontada 

violação aos artigos 121, do CTN, e 530, III, do antigo Código Civil, porquanto 

as questões relativas a esses preceitos não foram apreciadas pelo Tribunal de 

origem, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador 

da instância especial. Incide, na espécie, por analogia, a Súmula n. 282-STF: 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão 

recorrida, a questão federal suscitada.”

Pretende o recorrente, por meio desta via, a reforma do acórdão que 

decidiu a Apelação interposta em Ação de Execução Fiscal.

Ressalte-se que o acórdão ora impugnado decidiu, em síntese, que 

“Conclui-se que no momento que é celebrada a escritura de promessa de 

compra e venda em caráter irretratável, o promitente comprador passa a ser o 

titular do domínio útil do imóvel, sendo portanto o responsável pelo pagamento 

dos tributos. Reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do proprietário, para 

fi gurar em execução fi scal.”
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Dessarte, o cerne da lide posta nos autos cinge-se à discussão sobre a 

incidência dos artigos 34 e 123, do CTN, à hipótese de legitimidade passiva 

para fi gurar na Ação de Execução Fiscal do IPTU.

Os dispositivos supramencionados assim estabelecem:

Artigo 34, do CTN:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu 

domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Artigo 123, do CTN:

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, 

relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas 

à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das 

obrigações tributárias correspondentes.

Esta Corte tem entendido que apesar de ser possível considerar o possuidor 

como contribuinte do imposto, o proprietário não deixa de responder pelo 

débito.

Tributário. IPTU. Responsabilidade tributária. Promessa de compra e venda de 

imóvel. Legitimidade passiva do proprietário.

1. “A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU 

não implica a exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, do 

titular do domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada 

no Registro de Imóveis)” (REsp n. 761.088-SP, rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 

7.11.2005).

2. Recurso especial provido. (REsp n. 596.757-RJ, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, 2ª Turma, DJ de 19.12.2006).

Tributário. Execução fi scal. IPTU. Contrato de promessa de compra-e-venda. 

Legitimidade passiva. Proprietário e possuidor. Dissídio jurisprudencial não 

comprovado. Sumula n. 13-STJ. Interpretação de direito local. Impossibilidade. 

Súmula n. 280-STF.

1. A divergência jurisprudencial ensejadora do conhecimento do recurso 

especial pela alínea c deve ser devidamente demonstrada, conforme as 

exigências dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ, sendo certo que 

a “divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” 

(Súmula n. 13-STJ).

2. Ofensa a direito local não enseja recurso especial, aplicando-se, por analogia, 

a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
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3. “O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU ‘é o proprietário 

do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título’. A 

existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU não implica 

a exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, do titular do 

domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada no Registro 

de Imóveis). Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, 

contemplando qualquer das situações previstas no CTN.

4. Defi nindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou 

o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou 

por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação” (Precedente: REsp n. 

475.078-SP, 1ª T, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ dia 27.9.2004).

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (REsp 

n. 927.275-SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJ de 30.4.2007).

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e dou-lhe provimento.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 759.279-RJ (2005/0099208-4)

Relator: Ministro João Otávio de Noronha

Recorrente: Município do Rio de Janeiro

Procurador: Cláudia Braga de Lafonte Bulcão e outro(s)

Recorrido: Maria Ângela Coelho de Almeida Magalhães e outros

Advogado: Ricardo Cidade Baptista e outro(s)

EMENTA

Tributário e Processual Civil. Recurso especial. IPTU. Repetição 

do indébito. Responsabilidade tributária. Promessa de compra e venda 

de imóvel. Legitimidade passiva do promitente-comprador. Reexame 

da verba honorária. Súmula n. 7-STJ. Juros de mora. Percentual 

aplicável.

1. O STJ, interpretando o art. 34 do CTN, já firmou o 

entendimento de que o possuidor, na qualidade de promitente-

comprador do imóvel, pode ser considerado contribuinte do IPTU.
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2. O recurso especial não é sede própria para rever questão 

referente à fi xação de honorários advocatícios se, para tanto, faz-se 

necessário reexaminar os elementos fático-probatórios colacionados 

ao feito. Inteligência da Súmula n. 7-STJ.

3. A teor da orientação jurisprudencial desta Corte, a taxa de 

juros de mora na repetição de indébito tributário é de 1% ao mês, 

conforme estabelecido no § 1º do art. 161 do CTN. Não incide em 

tal contexto, pois, o disposto nos arts. 1.062 do Código Civil e 1º da 

Lei n. 4.414/1964, que, aplicáveis às obrigações privadas, estabelecem 

o percentual dos juros moratórios em 0,5% ao mês.

4. Recurso especial conhecido parcialmente e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, conhecer parcialmente 

do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento. Os Srs. Ministros Castro Meira 

(Presidente), Humberto Martins, Herman Benjamin e Eliana Calmon votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Castro Meira.

Brasília (DF), 16 de agosto de 2007 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Relator

DJ 11.9.2007

RELATÓRIO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Trata-se de recurso especial 

interposto pelo Município do Rio de Janeiro com fundamento no art. 105, inciso 

III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão da Décima Sétima 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim 

ementado:

Tributário. IPTU. Progressividade. Inconstitucionalidade já reconhecida. 

Essa tributação relaciona-se com o valor venal do imóvel, nada tendo a ver 
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com a capacidade econômica do contribuinte. TIP e TCLLU. Divisibilidade e 

especifi cidade. Quando ausentes esses fatores, quando o proprietário é chamado 

a pagar pelo serviço utilizado e mais o custo da iluminação de áreas que não 

freqüenta, não lhe trazem proveito ou serventia alguma as regras da Carta Magna 

estão sendo desrespeitadas, o mesmo se aplicando ao proprietário que tem que 

pagar pela coleta do seu lixo e pela limpeza de áreas públicas, que não lhe dizem 

respeito. Cobranças inconstitucionais, que devem ser assim reconhecidas com a 

repetição de indébito do que foi exigido e liquidado.

Seguiu-se o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo 

Município e pelos contribuintes, os quais foram rejeitados.

Preliminarmente, o recorrente, com fundamento nos arts. 530, I; 676; 

856, I e 860, parágrafo único, do Código Civil de 1916, pugna para que sejam 

excluídos da lide os imóveis descritos às fl s. 241-243 em face da ausência de 

uma das condições da ação (art. 267, VI, do CPC), pois, segundo aduz, em 

relação aos referidos imóveis, o Sr. Moyses Scheinkman é mero promitente 

comprador, não é proprietário, fi cando o promitente vendedor responsável por 

todos os encargos que incidirem sobre o mesmo enquanto a propriedade não for 

transferida.

Colacionando julgados desta Corte e do TRF da 1ª Região, sustenta a 

tese de que o acórdão recorrido, ao fi xar os honorários em 10% sobre o valor da 

condenação, violou o art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.

Em adição, argumenta que, no caso de sucumbência da Fazenda Municipal, 

o percentual da verba honorária deveria ser fi xado em patamar inferior ou igual 

a 5% (cinco por cento).

Por fi m, aponta violação dos arts. 1.062 do Código Civil de 1916 e 161, § 

1º, do CTN, uma vez que os juros de mora devem ser de 0,5% (meio por cento) 

ao mês.

Contra-razões apresentadas (fl s. 271-283)

Inadmitido o recurso na origem (fl . 297-303), subiram os autos a esta 

Corte por força de provimento agravo de instrumento (fl . 327).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Relator): O apelo não merece 

prosperar.
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Quanto ao pleito de extinção do feito em relação a determinados imóveis, 

por ilegitimidade passiva, registro que esta Corte, ao apreciar casos análogos, já 

se pronunciou diversas vezes sobre a matéria e concluiu pela impossibilidade 

de exclusão da responsabilidade do possuidor, na qualidade de promitente-

comprador do imóvel, pelo pagamento do IPTU.

Para se chegar a tal conclusão, faz-se necessário o exame do art. 34 do 

CTN:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu 

domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Analisando a supracitada norma, verifica-se que tanto o proprietário 

do imóvel, ou promitente-vendedor, quanto o possuidor, ou promitente-

comprador, são considerados contribuintes do IPTU. Na hipótese, portanto, a 

responsabilidade pelo pagamento do tributo é de ambos.

Há, contudo, divergência na doutrina a respeito da existência de ordem de 

preferência entre a responsabilidade do proprietário e o possuidor. Sobre o tema, 

colaciono o escólio do Ministro Teori Albino Zavascki em voto proferido no 

julgamento do REsp n. 475.078-SP, publicado no DJ de 27.9.2004:

Hugo de Brito Machado posiciona-se pela existência de uma ordem excludente 

de sujeitos passivos: “Havendo proprietário, não se cogitará de titular de domínio 

útil, nem de possuidor. Não havendo proprietário, seja porque a propriedade está 

fracionada, ou porque não está formalizada no registro competente, passa-se a 

cogitar da segunda fi gura indicada, vale dizer, do titular do domínio útil. Se for caso 

de imóvel sem propriedade formalizada, contribuinte será o possuidor a qualquer 

título.” (Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. I., Atlas, 2003, p. 354).

De outro lado, Aires F. Barreto (in Comentários ao Código Tributário Nacional, 

Ives Gandra Martins, coordenador, Saraiva, 1998, p. 251), Aliomar Baleeiro (in 

Direito Tributário Brasileiro, Forense, 2003, p. 238) e Ives Gandra Martins (in Curso 

de Direito Tributário, Forense, 2001, p. 738) sustentam que o legislador tributário 

municipal pode optar entre os diversos contribuintes elencados. Assim a eleição 

do possuidor como contribuinte do IPTU é faculdade do legislador municipal e, 

caso a lei aponte ambos, a opção deve ser exercida pelo fi sco.

No caso sub examine, a responsabilidade do promitente-comprador soma-

se à do proprietário, tendo em vista que o titular do domínio não pode se eximir 

da sua obrigação jurídico-tributária ao argumento da existência de possuidor do 

imóvel.

Nesse sentido, trago a lume precedentes desta Corte:
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Processo Civil. Tributário. Execução fiscal. IPTU. Cobrança. Contrato de 

promessa de compra-e-venda. Legitimidade passiva. Proprietário e possuidor. 

Concomitância. Legislação municipal.

1. O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU “é o proprietário do 

imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

2. Deveras, a existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do 

IPTU não implica a exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, 

do titular do domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada 

no Registro de Imóveis).

3. O possuidor, na qualidade de promitente-comprador, pode ser considerado 

contribuinte do IPTU, conjuntamente com o proprietário do imóvel, responsável 

pelo seu pagamento. Precedentes: REsp n. 475.078-SP, Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, DJ 27.9.2004; AgRg no REsp n. 754.278-RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, 

DJ 28.11.2005; REsp n. 793.073-RS, Relator Ministro Castro Meira, DJ 20.2.2006; REsp 

n. 774.720-RJ, Relator Ministro Teori Albino Zavascki DJ 12.6.2006.

4. Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, 

contemplando qualquer das situações previstas no CTN.

5. In casu, a legitimação passiva da arrecadação do tributo não foi excepcionada 

por lei municipal, circunstância que atrai a aplicação das regras constantes no 

Código Tributário Nacional.

6. Recurso especial provido. (Primeira Turma, REsp n. 784.101-SP, relator 

Ministro Luiz Fux, DJ de 30.10.2006.)

Tributário. IPTU. Repetição de indébito.

1. O acórdão inadmitiu a repetição dos recolhimentos a maior, por não ter 

o recorrente provado “a aquisição do domínio do imóvel anterior ao ano de 

2000, muito menos posse sobre o mesmo, ou, ainda, que tenha suportado o 

pagamento do IPTU e da TCLLP e da TIP no período reclamado”.

2. O artigo 34 do CTN limita-se a estabelecer que o contribuinte do IPTU é o 

“titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”, sem mencionar 

que a promessa de compra e venda cria a obrigatoriedade do recolhimento do 

tributo para o promitente possuidor, excluindo a do seu proprietário.

3. Ademais, o aresto também se fundamenta na ausência de prova de o 

recorrente “que tenha suportado o pagamento do IPTU e da TCLLP e da TIP no 

período reclamado”.

4. Recurso especial improvido. (Segunda Turma, REsp n. 754.441-RJ, relator 

Ministro Castro Meira, DJ de 12.9.2005.)

Tributário. Recurso especial. Execução fiscal. IPTU. Contrato de promessa 

de compra-e-venda. Ausência de registro. Legitimidade passiva. Proprietário e 

possuidor. Legislação municipal.
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I - A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU 

não implica a exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, do 

titular do domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada no 

Registro de Imóveis).

II - O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU “é o proprietário 

do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer 

título”, cabendo ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, 

contemplando qualquer das situações previstas no CTN.

III - No caso concreto, não há notícia de que a lei municipal tenha eleito 

o promitente-comprador como contribuinte do IPTU de forma a excluir o 

proprietário, hipótese em que afastada fi ca a retirada do proprietário do imóvel 

da qualidade de contribuinte do IPTU. Precedente: REsp n. 475.078-SP, Rel. Min. 

Teori Albino Zavascki, DJ de 27.09.2004.

IV - Recurso especial improvido. (Primeira Turma, REsp n. 761.088-SP, relator 

Ministro Francisco Falcão, DJ de 7.11.2005.)

Prosseguindo, a pretensão de revisão da verba honorária, por reclamar, 

na espécie, nova análise de circunstâncias fáticas - repetitividade de ações 

semelhantes e simplicidade no desfecho da lide -, esbarra no óbice previsto no 

enunciado da Súmula n. 7-STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não 

enseja recurso especial.”).

Quanto aos juros moratórios, o STJ, interpretando o disposto no art. 167, 

parágrafo único, do CTN, fi rmou o entendimento, inclusive objeto da Súmula 

n. 188-STJ, de que os juros moratórios, na repetição de indébito, são devidos 

a partir do trânsito em julgado da sentença. Por outro lado, prevê o CTN, 

especifi camente no art. 161, § 1º, que, na ausência de lei que disponha de modo 

diverso, a taxa de juros de mora será de 1% ao mês.

Em tal panorama, entendeu esta Corte que a taxa de juros de mora na 

repetição de indébito tributário é de 1% ao mês, conforme estabelecido no § 

1º do art. 161 do CTN, não prevalecendo o disposto nos arts. 1.062 do Código 

Civil e 1º da Lei n. 4.414/1964, que, aplicáveis apenas às obrigações privadas, 

estabelecem o percentual dos juros moratórios em 0,5% ao mês. Transcrevo a 

ementa de alguns julgados que bem refl etem essa conclusão:

Processual Civil e Tributário. IPTU, TIP e TCLLP. Pretensão de anulação do 

crédito tributário. Prescrição. Repetição de indébito. Juros moratórios. Percentual 

aplicável. Honorários advocatícios. Cabimento. Reexame do valor arbitrado. 

Súmula n. 7-STJ.

1. (...)

(...)
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7. Conforme a jurisprudência desta Corte, a taxa de juros de mora incidente na 

repetição de indébito tributário é de 1% ao mês, não se aplicando o disposto no 

art. 1.062 do CC/1916. Precedentes: REsp n. 723.698-RJ, 1ª T., Min. José Delgado, 

DJ de 8.8.2005; REsp n. 476.771-SP, 2ª T., Min. João Otávio de Noronha, DJ de 

19.4.2004

8. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (Primeira Turma, REsp n. 

892.828-RJ, relator Ministro Teoria Albino Zavascki, DJ de 11.6.2007)

Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Recurso adesivo. Preparo. IPTU. 

Repetição de indébito. Juros moratórios.

1. (...)

(...)

4. A Primeira Seção desta Corte fi rmou entendimento no sentido de que os 

juros de mora, na repetição de indébito, conforme dispõe o artigo 161, parágrafo 

primeiro, do CTN, devem incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês, na 

ausência de lei especial que determine aplicação de taxa diversa. Precedentes: 

REsp n. 904.433-SP, 2ª Turma, DJ de 23.3.2007; REsp n. 853.186-RS, 1ª Turma, DJ 

de 11.9.2006; EREsp n. 769.312-RS, 1ª Seção, DJ de 2.10.2006; REsp n. 876.126-SP, 

1ª Turma, DJ de 19.3.2007; REsp n. 604.967-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio 

Noronha, DJ de 30.10.2006)

5. Recurso especial parcialmente provido. (Primeira Turma, REsp n. 799.010-SP, 

relator Ministro Luiz Fux, DJ de 4.6.2007)

Processual Civil. Tributário. IPTU. Vedação ao reexame de provas. Súmula n. 

7-STJ. Arts. 458 e 535, do CPC. Violação não confi gurada. Prescrição. Prevalência 

do CTN. Juros de mora. Contagem a partir do trânsito em julgado.

1. Não se conhece de recurso especial sobre questão cuja análise implique 

reexame de matéria fático-probatória (Súmula n. 7-STJ).

2. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos 

jurídicos apontados pelas partes. Exige-se apenas que a decisão seja 

fundamentada, aplicando o magistrado, ao caso concreto, a legislação por ele 

considerada pertinente. Inocorrência de violação ao art. 458 e 535 do CP.

3. Pacificou-se nesta Corte jurisprudência no sentido de que o prazo 

qüinqüenal para se pleitear repetição de indébito do IPTU tem como termo 

inicial a data de extinção do crédito tributário pelo pagamento, prevalecendo a 

aplicação dos artigos 156, I, 165, I, e 168, I, do CTN sobre o artigo 1º do Decreto n. 

20.910/1932.

4. Em repetição de indébito, são devidos juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula n. 188-STJ), nos 

termos do art. 161 c.c. o art. 167, parágrafo único, do CTN.
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5. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido. (Segunda 

Turma, REsp n. 725.176-RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 28.5.2007.)

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e nego-lhe provimento.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 793.073-RS (2005/0179042-3)

Relator: Ministro Castro Meira

Recorrente: Terraplan Imóveis Ltda

Advogado: Daniel Rossato Rodrigues e outros

Recorrido: Município de Novo Hamburgo

Advogado: Ângelo Saint Pastous Caleffi   e outros

EMENTA

Tributário. IPTU. Execução fi scal. Proprietário. Art. 34 do CTN.

1. O tema inserto no artigo 171 do Código Civil-CC não foi 

debatido pelo Tribunal a quo, deixando a recorrente de manejar 

embargos de declaração na origem para suprimir eventual omissão, o 

que atrai o impedimento das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. Está assentado nos autos que a recorrente é proprietária, e 

a norma reputada como maltratada (art. 34 do CTN) autoriza a 

cobrança do IPTU, também, da pessoa que se encontrar nessa situação.

3. Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça “A 

Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto 

do Sr. Ministro-Relator.” Os Srs. Ministros Francisco Peçanha Martins, Eliana 

Calmon e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 15 de dezembro de 2005 (data do julgamento).

Ministro Castro Meira, Relator

DJ 20.2.2006

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Castro Meira: Trata-se de recurso especial interposto, com 

fulcro na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:

Apelação cível. Tributário. Execução fiscal embargada. IPTU. Contribuinte. 

Prescrição. Artigo 174 do CTN. Extinção. Exame da matéria de ofício. Área 

tributável.

Contribuinte, para fi ns de IPTU, é o proprietário do imóvel (at. 134 do CTN). 

Eventual promessa de compra e venda ou cláusulas contratuais (art. 123 do CTN) 

não abalam a sujeição passiva daquele que consta como proprietário no registro 

de imóveis.

A prescrição no direito tributário pode ser decretada de ofício, porquanto 

extingue o próprio crédito (art. 156, V, do CTN), fulminando, assim, uma das 

condições da ação (art. 267, VI do CPC), sendo, conseqüentemente, causa de 

extinção do processo que compete ao julgador conhecer de ofício (art. 267, § 32, 

do CPC).

IPTU tem lançamento direito, anual. Prazo prescricional que tem como termo a 

quo o primeiro dia do exercício fi scal respectivo.

É medida que se impõe, no caso dos autos, o reconhecimento da prescrição 

quanto aos exercícios de 1989 e 1990, haja vista que o lapso prescricional deve ser 

contado com base no artigo 174 do CTN e não nos ditames da LEF. Interrompe-se 

este lapso com a citação pessoal válida do sujeito passivo e não com a inscrição 

em dívida ativa ou ajuizamento da execução.

Inexistindo legislação municipal específica, não há como desmembrar o 

terreno para considerar tributável tão-só a área economicamente aproveitável.

É o valor venal que determina a base de cálculo (art. 33 do CTN), cabendo ao 

contribuinte o ônus da prova de eventual supervalorização.

Apelo parcialmente provido (fl . 538).

A recorrente aponta violação ao artigo 34 do CTN, pois está sendo 

demandada por tributos sobre a propriedade, mesmo diante da comprovação 

de que alienou grande parte da área tributada, e art. 171 do Código Civil - CC, 

porque os lançamentos estão eivados de vícios e erros.
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O recorrido sustenta o impedimento da Súmula n. 7-STJ.

O recurso especial restou admitido.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Castro Meira (Relator): O tema inserto no artigo 171 do 

Código Civil - CC não foi debatido pelo Tribunal a quo, deixando a recorrente 

de manejar embargos de declaração na origem para suprimir eventual omissão, o 

que atrai o impedimento das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

No tocante ao outro dispositivo ocorreu o prequestionamento. Passo à sua 

análise.

O acórdão reconheceu que o IPTU deveria incidir sobre o proprietário do 

imóvel, mesmo diante da transferência para terceiros por meio de promessa de 

compra e venda não levada a registro.

O artigo 34 do CTN tem a seguinte redação: “Contribuinte do imposto 

é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a 

qualquer título”.

Constata-se que o comando normativo é insuficiente para inverter o 

julgado hostilizado, pois a lei municipal irá especifi car quem será o contribuinte 

do IPTU, considerando as pessoas elencadas nessa norma.

Ademais, está assentado nos autos que a recorrente é proprietária e a 

norma reputada como maltratada autoriza a cobrança do IPTU, também, da 

pessoa que se encontrar nessa situação.

Por oportuno, transcrevo o precedente da 1ª Turma que adotou a mesma 

orientação sobre essa matéria:

Tributário. Execução fi scal. IPTU. Contrato de promessa de compra-e-venda. 

Legitimidade passiva. Proprietário e possuidor. Legislação municipal.

1. O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU “é o proprietário do 

imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

2. A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU 

não implica a exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, do 

titular do domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada no 

Registro de Imóveis).
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3. Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, 

contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Defi nindo a lei como 

contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer 

título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a 

facilitar o procedimento de arrecadação.

4. Recurso especial a que se nega provimento (REsp n. 475.078-SP, Rel. Min. 

Teori Albino Zavascki, DJU de 27.9.2004).

Esta Turma também já se pronunciou em caso semelhante no REsp n. 

754.441-RJ, DJU de 12.9.2005).

Tributário. IPTU. Repetição de indébito.

1. O acórdão inadmitiu a repetição dos recolhimentos a maior, por não ter 

o recorrente provado “a aquisição do domínio do imóvel anterior ao ano de 

2000, muito menos posse sobre o mesmo, ou, ainda, que tenha suportado o 

pagamento do IPTU e da TCLLP e da TIP no período reclamado”.

2. O artigo 34 do CTN limita-se a estabelecer que o contribuinte do IPTU é o 

“titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”, sem mencionar 

que a promessa de compra e venda cria a obrigatoriedade do recolhimento do 

tributo para o promitente possuidor, excluindo a do seu proprietário.

3. Ademais, o aresto também se fundamenta na ausência de prova de o 

recorrente “que tenha suportado o pagamento do IPTU e da TCLLP e da TIP no 

período reclamado”.

4. Recurso especial improvido.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 979.970-SP (2007/0197068-1)

Relator: Ministro Luiz Fux

Recorrente: Antônio Variani

Advogado: Edilson Pedroso Teixeira

Recorrido: Município de São Paulo

Procurador: Luiz Álvaro Fernandes Galhanone e outro(s)
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EMENTA

Processo Civil. Tributário. Execução fi scal. IPTU. Cobrança. 

Exceção de pré-executividade. Legitimidade passiva. Dilação 

probatória. Contrato de promessa de compra-e-venda. Proprietário e 

possuidor. Concomitância.

1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de 

questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as 

atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e 

às condições da ação executiva.

2. A invocação de ilegitimidade passiva ad causam, via exceção 

de pré-executividade, afi gura-se escorreita, uma vez cediço na Turma 

que o novel incidente é apto a veicular a ausência das condições da 

ação. Faz-se mister, contudo, a desnecessidade de dilação probatória 

(exceção secundum eventus probationis), porquanto a situação jurídica 

a engendrar o referido ato processual deve ser demonstrada de plano.

3. In casu, o indeferimento do pedido deveu-se à inexistência 

de comprovação do compromisso de compra e venda e do registro 

translatício do domínio no cartório competente, malogrando o 

recorrente a infi rmação da certeza, da liquidez ou da exigibilidade do 

título, mediante inequívoca prova documental.

4. Ademais, o possuidor, na qualidade de promitente-comprador, 

pode ser considerado contribuinte do IPTU, conjuntamente com o 

proprietário do imóvel, responsável pelo seu pagamento. (Precedentes: 

REsp n. 784.101-SP, deste relator, DJ de 30.10.2006; REsp n. 774.720-

RJ, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 12.6.2006; REsp n. 

793.073-RS, Relator Ministro Castro Meira, DJ 20.2.2006; REsp n. 

712.998-RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ 8.2.2008; REsp n. 

774.720-RJ, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 12.6.2006)

5. O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU 

“é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu 

possuidor a qualquer título”.

6. A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte 

do IPTU não implica a exclusão automática, do pólo passivo da 

obrigação tributária, do titular do domínio (assim entendido aquele 

que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis).

7. Recurso Especial desprovido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma 

do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Teori Albino 

Zavascki, Denise Arruda (Presidenta), José Delgado e Francisco Falcão votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 6 de maio de 2008 (data do julgamento).

Ministro Luiz Fux, Relator

DJe 18.6.2008

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luiz Fux: Trata-se de recurso especial interposto, com 

fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, contra 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou 

assim ementado:

Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Discussão de questões sobre 

ilegitimidade de parte passiva através de exceção de pré-executividade. Não 

cabimento. Pleito que não substitui os embargos à execução ou a via declaratória. 

Recurso negado.

Noticiam os autos que Antonio Variani interpôs agravo de instrumento 

contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade, em que argüia sua 

ilegitimidade passiva.

O Juízo monocrático indeferiu o pedido da exceção, fundamentando-se na 

ausência de comprovação da ilegitimidade do recorrente, porquanto, malgrado 

tenha sido alegada a alienação do imóvel objeto da incidência da exação, 

inexistiria registro da propriedade em nome do adquirente.

O Tribunal Estadual, nos termos da ementa retro-transcrita, negou 

provimento ao recurso.

Nas razões recursais, alegou dissídio jurisprudencial com aresto do próprio 

Tribunal local. Asseverou que a transmissão da posse do imóvel ao compromissário 

comprador exonera-lo-ia do pagamento de tributos relativos ao bem, ainda que 
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sem o registro no cartório competente, uma vez que o compromisso de compra e 

venda é documento de caráter irretratável e irrevogável.

Foram apresentadas contra-razões ao apelo nobre, que recebeu crivo 

negativo de admissibilidade no Tribunal de origem, tendo subido a esta Corte 

Superior por força do provimento de agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luiz Fux (Relator): Preliminarmente, o recurso especial 

deve ser conhecido posto que prequestionada a matéria federal suscitada.

Cinge-se a controvérsia posta nos autos a determinar se é admissível o 

manejo da exceção de pré-executividade para suscitar a ilegitimidade passiva do 

proprietário do imóvel quando este houver celebrado contrato de promessa de 

compra-e-venda com terceiro possuidor, na condição de promitente-comprador, 

sem o devido registro no cartório competente.

Deveras, no que concerne à admissão da exceção de pré-executividade, tem 

a doutrina entendido que sua utilização opera-se quanto às matérias de ordem 

pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, que versem sobre questão de viabilidade 

da execução - liquidez e exigibilidade do título, condições da ação e pressupostos 

processuais - dispensando-se, nestes casos, a garantia prévia do juízo.

Infere-se, desse contexto, que a exceção de pré-executividade constitui 

instrumento de que dispõe o executado sempre que pretenda infi rmar a certeza, 

a liquidez ou a exigibilidade do título através de inequívoca prova documental, e 

cuja propositura independe de prévia segurança do juízo.

Contudo, a utilização da exceção, em sede de execução fi scal, em face 

do que dispõe o art. 16, da Lei n. 6.830/1980, somente deve ser admitida em 

hipóteses restritas, quando a demonstração do equívoco do processo executivo 

possa ser levada a efeito de plano pelo executado, prescindindo de produção de 

prova. Do contrário, abre-se-lhe, apenas, a via dos embargos à execução.

In casu, restou assentado no voto condutor do acórdão recorrido que, verbis:

A exceção de pré-executividade é providência processual de cunho 

restritíssimo, sendo apenas admissível com a ocorrência de situação jurídica 

clara e demonstrável de plano, de molde a obstar a execução. Isto signifi ca que 

não enseja qualquer tipo de dilação probatória ou abertura de debate mais 

aprofundado, para possibilitar ao fi nal seu conhecimento.
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No caso em questão, a argüição do agravante é diversa desta situação, eis que 

parte da premissa, pura e simples, da sua ilegitimidade passiva para fi gurar na 

execução fi scal, com base em alegação meramente de ordem unilateral, deixando 

de atender ao regramento procedimental próprio para discutir o crédito fi scal.

O agravante argumenta com situação de iliquidez e incerteza da execução, 

questionando princípios de ordem processual; tudo isto no sentido da referida 

ilegitimidade passiva, adentrando a aspectos de ordem legal e regulamentar, 

de molde a implicar inconstitucionalidade, dentre outros tópicos que implicam 

maior indagação.

Contudo, sem razão, posto que a questão encontra-se longe de ser 

incontroversa. Com efeito, o que se verifi ca, nestes autos, é que, como constou da 

r. decisão agravada, cuja cópia se encontra à fl . 46, a transmissão da propriedade 

de bens imóveis apenas se opera com o registro, no Cartório de Registro 

de Imóveis competente, ao contrário dos bens móveis, cuja propriedade se 

aperfeiçoa com a mera tradição. Assim, ainda que se admitindo que o agravante 

tenha compromissado a venda do referido imóvel, se ainda não efetuado o 

registro, não há de se entender que tenha o agravante transmitido a propriedade 

ao adquirente. Continua, assim, proprietário do imóvel em questão, para os 

efeitos tributários; e sendo o IPTU autêntico tributo de natureza real, deve ser 

cobrado do referido proprietário, legitimando-se a presença do agravante no 

pólo passivo da lide.

Ademais, a jurisprudência assente neste Tribunal Superior é no sentido 

de permitir a concomitância do titular do domínio útil de imóvel e do seu 

possuidor a qualquer título na sujeição passiva da relação jurídico-tributária 

relativa ao IPTU (imposto predial e territorial urbano).

Preceitua o art. 34, do CTN, in verbis:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu 

domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Indubitável, portanto, a viabilidade de recolher-se o imposto do 

proprietário, na qualidade de promitente-vendedor, contribuinte do IPTU, nos 

termos do artigo supracitado. Nesse diapasão, a sua responsabilidade soma-se à 

do possuidor (promitente-comprador), tendo em vista que o titular do domínio 

não pode se eximir da sua obrigação jurídico-tributária, ao argumento da 

existência de possuidor do imóvel. 

Neste sentido, já se manifestou a Ministra Eliana Calmon, no julgamento do 

REsp n. 354.176-SP, publicado DJU 10.3.2003, relativamente ao ITR, in verbis:

Tributário. ITR. Legitimidade passiva. Alienação de imóvel. Ausência de 

transcrição no registro imobiliário.
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1. O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem 

localizado fora da zona urbana do Município (art. 29).

2. Se o contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor 

a qualquer título, desnecessário o registro da escritura comprovando a alienação 

do imóvel como condição para executar-se o novo proprietário.

3. Recurso especial improvido. (REsp n. 354.176-SP Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ 10.3.2003)

Deveras, coexistindo titular do domínio e possuidor, divide-se a doutrina 

apenas quanto à existência de ordem de prioridade para a responsabilização de 

um ou de outro pelo pagamento do IPTU.

Oportuno ressaltar-se que a questão já foi enfrentada por esta Corte, 

quando do julgamento do REsp n. 475.078, da lavra do Ministro Teori Albino 

Zavascki, cujos fundamentos ora se adota, in litteris:

Hugo de Brito Machado posiciona-se pela existência de uma ordem excludente 

de sujeitos passivos: “Havendo proprietário, não se cogitará de titular de domínio 

útil, nem de possuidor. Não havendo proprietário, seja porque a propriedade está 

fracionada, ou porque não está formalizada no registro competente, passa-se a 

cogitar da segunda fi gura indicada, vale dizer, do titular do domínio útil. Se for 

caso de imóvel sem propriedade formalizada, contribuinte será o possuidor a 

qualquer título.” (Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. I, Atlas, 2003, p. 

354).

Nestas hipóteses, o compromisso particular de compra-e-venda, mesmo que 

irrevogável e irretratável, não eximiria o promitente-vendedor do pagamento 

de tributos sobre o imóvel, fi cando ressalvado o direito de regresso contra o 

promitente-comprador.

De outro lado, Aires F. Barreto (in Comentários ao Código Tributário Nacional, 

Ives Gandra Martins, coordenador, Saraiva, 1998, p. 251), Aliomar Baleeiro (in 

Direito Tributário Brasileiro, Forense, 2003, p. 238) e Ives Gandra Martins (in Curso 

de Direito Tributário, Forense, 2001, p. 738) sustentam que o legislador tributário 

municipal pode optar entre os diversos contribuintes elencados. Assim a eleição do 

possuidor como contribuinte do IPTU é faculdade do legislador municipal e, caso a lei 

aponte ambos, a opção deve ser exercida pelo fi sco. Veja-se a lição de Ives Gandra 

Martins:

Assume, ainda, a condição de contribuinte o possuidor do imóvel, como 

o compromissário comprador imitido na posse, o usuário e o titular do 

direito real de habitação.

O legislador poderá optar, para a decretação do tributo, por qualquer 

das situações previstas no Código Tributário Nacional. Vale dizer, poderá 
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escolher, verbi gratia, o proprietário de imóvel compromissado à venda, ou 

o promitente comprador imitido na posse.

Defi nindo a lei por contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, 

ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar 

pelo possuidor no caso em que há proprietário. Há quem defenda haja uma 

escala de preferência a ser observada. Em outras palavras, vedado seria a 

autoridade administrativa optar pelo possuidor, sempre que conhecido fosse o 

proprietário. Não nos parece que assim seja. A escolha é livre. Opta-se por 

um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação. (ob. 

cit., Saraiva, 2001, p. 738.) (REsp n. 475.078-SP, Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, DJ 27.9.2004)

Neste sentido, esta Corte já se manifestou, in verbis:

Processo Civil. Tributário. Execução fiscal. IPTU. Cobrança. Contrato de 

promessa de compra-e-venda. Legitimidade passiva. Proprietário e possuidor. 

Concomitância. Legislação municipal.

1. O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU “é o proprietário do 

imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

2. Deveras, a existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do 

IPTU não implica a exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, 

do titular do domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada 

no Registro de Imóveis).

3. O possuidor, na qualidade de promitente-comprador, pode ser considerado 

contribuinte do IPTU, conjuntamente com o proprietário do imóvel, responsável 

pelo seu pagamento. Precedentes: REsp n. 475.078-SP, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ 27.9.2004; AgRg no REsp n. 754.278-RJ, Relator Ministro 

Francisco Falcão, DJ 28.11.2005; REsp n. 793.073-RS, Relator Ministro Castro 

Meira, DJ 20.2.2006; REsp n. 774.720-RJ, Relator Ministro Teori Albino Zavascki DJ 

12.6.2006.

4. Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, 

contemplando qualquer das situações previstas no CTN.

5. In casu, a legitimação passiva da arrecadação do tributo não foi excepcionada 

por lei municipal, circunstância que atrai a aplicação das regras constantes no 

Código Tributário Nacional.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 784.101-SP, deste relator, DJ de 30.10.2006)

Tributário. Execução fi scal. IPTU. Contrato de promessa de compra e venda. 

Legitimidade passiva do proprietário do imóvel não excluída pela existência de 

possuidor apto a sofrer a incidência do imposto.

1. “Defi nindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, 

ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um 
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ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação.” (REsp n. 927.275-

SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJ de 30.4.2007).

2. Recurso Especial conhecido e provido.

(REsp n. 712.998-RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 4.9.2007, DJ 8.2.2008 p. 640)

Tributário. IPTU. Execução fi scal. Proprietário. Art. 34 do CTN.

1. O tema inserto no artigo 171 do Código Civil - CC não foi debatido pelo 

Tribunal a quo, deixando a recorrente de manejar embargos de declaração na 

origem para suprimir eventual omissão, o que atrai o impedimento das Súmulas 

n. 282 e 356 do STF.

2. Está assentado nos autos que a recorrente é proprietária, e a norma reputada 

como maltratada (art. 34 do CTN) autoriza a cobrança do IPTU, também, da 

pessoa que se encontrar nessa situação.

3. Recurso especial improvido. (REsp n. 793.073-RS, Relator Ministro Castro 

Meira, DJ 20.2.2006)

Processual Civil e Tributário. Repetição de indébito. IPTU. Promitente-

comprador. Legitimidade. Taxas. Identidade da base de cálculo. Matéria de índole 

constitucional. Prescrição. Termo inicial.

1. O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU “é o proprietário do 

imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. Ao 

legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando 

qualquer das situações previstas no CTN.

2. No caso, o promitente-comprador detém legitimidade ativa para pleitear a 

repetição do indébito relativa ao IPTU, tendo em vista que (a) foi imitido na posse 

do imóvel, conforme certifi cado pelas instâncias ordinárias; (b) não há, nos autos, 

qualquer afi rmação ou comprovação de que o tributo tenha sido recolhido por 

pessoa diversa. Precedente: AgRg no REsp n. 754.278-RJ, Min. Francisco Falcão, DJ 

de 28.11.2005; REsp n. 774.720-RJ; Recurso Especial n. 2005/0138002-7, Relator(a) 

Ministro Teori Albino Zavascki (1124), Órgão Julgador T1 - Primeira Turma, Data 

do Julgamento 1º.6.2006, Data da Publicação/Fonte DJ 12.6.2006 p. 447 Ementa

4. Está assentada na Primeira Seção a orientação segundo a qual as 

controvérsias acerca da divisibilidade e especifi cidade de taxas decorrentes da 

prestação de serviços públicos são inapreciáveis em sede de recurso especial, 

porquanto os arts. 77 e 79 do CTN repetem preceito constitucional contido no art. 

145 da Carta vigente. Precedentes: AgReg no AG n. 628.773-MG, Segunda Turma, 

Min. João Otávio de Noronha, DJ de 23.5.2005; AgReg no REsp n. 623.209-MG, 

Primeira Turma, Min. Francisco Falcão, DJ de 25.4.2005.

5. Em se tratando de tributos cujo lançamento se dá de ofício, como é o caso 

do IPTU, o prazo qüinqüenal para se pleitear a repetição do indébito tem como 

termo inicial a data de extinção do crédito tributário pelo pagamento. Prevalência 
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da aplicação do artigos 156, I, 165, I e 168, I, do CTN sobre o artigo 1º do Decreto 

n. 20.910/1932. Jurisprudência pacífi ca nas 1ª e 2ª Turmas do STJ.

6. Recuso especial a que se dá parcial provimento. (REsp n. 774.720-RJ, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 12.6.2006)

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.111.202-SP (2009/0009142-6)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Município de São José dos Campos

Procurador: Venâncio Silva Gomes e outro(s)

Recorrido: Ximango Incorporações Imobiliárias Ltda

Advogado: Ruy Pereira Camilo Junior e outro(s)

EMENTA

Tributário. Execução fiscal. IPTU. Contrato de promessa 

de compra e venda de imóvel. Legitimidade passiva do possuidor 

(promitente comprador) e do proprietário (promitente vendedor).

1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do 

IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu 

possuidor a qualquer título.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que 

tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel 

quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a 

propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes 

responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: REsp n. 979.970-

SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg 

no REsp n. 1.022.614-SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJ de 17.4.2008; REsp n. 712.998-RJ, Rel. Min. Herman 
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Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp n. 759.279-RJ, Rel. 

Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; 

REsp n. 868.826-RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 

1º.8.2007; REsp n. 793.073-RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda 

Turma, DJ 20.2.2006.

3. “Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do 

tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. 

Defi nindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio 

útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa 

optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de 

arrecadação” (REsp n. 475.078-SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 

DJ 27.9.2004).

4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 

543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, por unanimidade, 

dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Eliana Calmon, Francisco Falcão, 

Castro Meira, Denise Arruda, Humberto Martins e Herman Benjamin votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Luiz Fux.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teori Albino Zavasck.

Brasília (DF), 10 de junho de 2009 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 18.6.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial 

interposto pelo Município de São José dos Campos, com fundamento no art. 
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105, alínea a da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (fl s. 68):

IPTU. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Decisão que acolheu a 

exceção de pré-executividade mantida. Ilegitimidade de parte passiva. Agravo 

desprovido.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega violação aos artigos 34 e 

123 do CTN e ao artigo 1.245 do Código Civil. Sustenta que o compromisso 

de compra e venda (convenção particular) não retira a responsabilidade do 

proprietário (promitente vendedor) sobre os débitos de IPTU relativos ao 

imóvel objeto do contrato, uma vez que a propriedade somente se transfere com 

o assentamento no Cartório de Registro de Imóveis.

Foram apresentadas contra-razões.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do presente 

recurso especial (fl s. 189-195).

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC e o Sindicato 

das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis 

Residenciais e Comerciais de São Paulo se manifestaram nos presentes autos 

como amicus curiae, trazendo argumentos para que se reconheça a ilegitimidade 

passiva das empresas (loteadoras e incorporadoras) nas execuções fi scais de 

IPTU com fato gerador após a celebração do contrato de compra e venda. 

Ambas aduzem que cabe à Fazenda Municipal analisar a situação fática vigente 

à época do fato gerador do tributo, verifi cando qual dos sujeitos descritos na norma 

exerce, no caso concreto, a posse com animus domini, para, depois, determinar 

que é o contribuinte. (fl s. 295 e 299). Ao fi nal, rematam defendendo que, caso 

não seja possível à Fazenda Pública verifi car a legitimidade do contribuinte 

no lançamento do débito tributário, é importante que se permita a correção 

do lançamento equivocado, ainda que em fase de execução, quando trazido aos 

autos do processo administrativo ou judicial a informação de quem é no caso, 

concreto, possuidor com animus domini.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): O recurso merece 

acolhida.



SÚMULAS - PRECEDENTES

RSSTJ, a. 7, (37): 235-276, novembro 2013 273

A controvérsia dos autos baseia-se na possibilidade de responsabilização 

do proprietário do imóvel (promitente vendedor) pelo pagamento do Imposto 

Predial e Territorial Urbano - IPTU, diante da existência de negócio jurídico 

que visa a transmissão da propriedade, no caso, contrato de compromisso de 

compra e venda.

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o 

promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu 

proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no 

Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o 

proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a 

qualquer título.

Quando o CTN considera contribuinte do IPTU o possuidor a qualquer 

título, refere-se às hipóteses de relações de direito real, no qual se inclui o 

contrato de promessa de compra e venda irretratável.

Assim, analisando-se o art. 34 do CTN, conclui-se que o proprietário do 

imóvel, na qualidade de promitente vendedor, é contribuinte do IPTU, cuja 

responsabilidade deve ser somada a do promitente comprador (possuidor do 

imóvel).

A propósito:

Processo Civil. Tributário. Execução fi scal. IPTU. Cobrança. Exceção de pré-

executividade. Legitimidade passiva. Dilação probatória. Contrato de promessa 

de compra-e-venda. Proprietário e possuidor. Concomitância.

[...]

4. Ademais, o possuidor, na qualidade de promitente-comprador, pode ser 

considerado contribuinte do IPTU, conjuntamente com o proprietário do imóvel, 

responsável pelo seu pagamento. (Precedentes: REsp n. 784.101-SP, deste relator, 

DJ de 30.10.2006; REsp n. 774.720-RJ, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 

12.6.2006; REsp n. 793.073-RS, Relator Ministro Castro Meira, DJ 20.2.2006; REsp n. 

712.998-RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ 8.2.2008; REsp n. 774.720-RJ, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 12.6.2006)

5. O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU “é o proprietário do 

imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

6. A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU 

não implica a exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, do 

titular do domínio assim entendido aquele que tem a propriedade registrada no 

Registro de Imóveis).
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7. Recurso Especial desprovido. (REsp n. 979.970-SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira 

Turma, DJ de 18.6.2008)

Processual Civil. Execução fi scal. IPTU. Legitimidade ad causam. Compromissário 

vendedor. Possibilidade.

1. Hipótese de cobrança de IPTU de compromissário-vendedor cujo nome 

ainda consta no registro de imóveis.

2. A questão refere-se a responsabilidade tributária que é atribuída ao 

proprietário, qual seja, aquele que tem a propriedade registrada no Registro de 

Imóveis.

3. Existência de lei municipal que atribui responsabilidade tributária ao 

possuidor indireto.

4. O entendimento desta Corte é no sentido de que o promitente comprador 

é legitimado para fi gurar no pólo passivo conjuntamente com o proprietário, 

qual seja, aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis, em 

demandas relativas à cobrança do IPTU. E, assim, cabe, ao legislador municipal, 

eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações 

previstas no CTN. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.022.614-SP, 

Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008).

Tributário. Execução fi scal. IPTU. Contrato de promessa de compra e venda. 

Legitimidade passiva do proprietário do imóvel não excluída pela existência de 

possuidor apto a sofrer a incidência do imposto.

1. “Defi nindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, 

ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um 

ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação.” (REsp n. 927.275-

SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJ de 30.4.2007).

2. Recurso Especial conhecido e provido. (REsp n. 712.998-RJ, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008)

Tributário e Processual Civil. Recurso especial. IPTU. Repetição do indébito. 

Responsabilidade tributária. Promessa de compra e venda de imóvel. Legitimidade 

passiva do Promitente-Comprador. Reexame da verba honorária. Súmula n. 7-STJ. 

Juros de mora. Percentual aplicável.

1. O STJ, interpretando o art. 34 do CTN, já fi rmou o entendimento de que 

o possuidor, na qualidade de promitente-comprador do imóvel, pode ser 

considerado contribuinte do IPTU.

2. O recurso especial não é sede própria para rever questão referente à fi xação de 

honorários advocatícios se, para tanto, faz-se necessário reexaminar os elementos 

fático-probatórios colacionados ao feito. Inteligência da Súmula n. 7-STJ.

[...]
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4. Recurso especial conhecido parcialmente e improvido. (REsp n. 759.279-RJ, 

Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007).

Tributário. IPTU. Repetição de indébito. Promitente comprador. Legitimidade. 

Arts. 165 do CTN, 267, VI, do CPC e 530, I, do CC. Prequestionamento. Art. 34 do 

CTN.

1. A ausência do prequestionamento, mesmo diante da oposição dos 

embargos declaratórios, impede o conhecimento do especial. Incidência da 

Súmula n. 211-STJ.

2. Tendo os promitentes compradores adquirido o imóvel por escritura pública 

em caráter irretratável e irrevogável, são titulares do direito real à aquisição do 

bem, com legítimo interesse ao ajuizamento de ação anulatória de lançamento 

fi scal referente ao imóvel adquirido.

3. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp n. 868.826-RJ, Rel. 

Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007)

Tributário. IPTU. Execução fi scal. Proprietário. Art. 34 do CTN.

1. O tema inserto no artigo 171 do Código Civil-CC não foi debatido pelo 

Tribunal a quo, deixando a recorrente de manejar embargos de declaração na 

origem para suprimir eventual omissão, o que atrai o impedimento das Súmulas 

n. 282 e 356 do STF.

2. Está assentado nos autos que a recorrente é proprietária, e a norma reputada 

como maltratada (art. 34 do CTN) autoriza a cobrança do IPTU, também, da 

pessoa que se encontrar nessa situação.

3. Recurso especial improvido. (REsp n. 793.073-RS, Rel. Min. Castro Meira, 

Segunda Turma, DJ 20.2.2006)

Salienta-se, ainda, que, havendo mais de um contribuinte responsável 

pelo pagamento do IPTU, pode o legislador tributário municipal optar 

prioritariamente por um deles. Porém, caso a lei aponte ambos ou não aponte 

qualquer um deles, a escolha será da autoridade tributária. Neste ponto, cite-

se a ementa proferida no julgamento do REsp n. 475.078-SP, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, DJ 27.9.2004, in verbis:

Tributário. Execução fi scal. IPTU. Contrato de promessa de compra-e-venda. 

Legitimidade passiva. Proprietário e possuidor. Legislação municipal.

1. O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU “é o proprietário do 

imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

2. A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU 

não implica a exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, do 
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titular do domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada no 

Registro de Imóveis).

3. Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, 

contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Defi nindo a lei como 

contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer 

título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a 

facilitar o procedimento de arrecadação.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

Assim, só há a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade 

de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua 

responsabilidade, não havendo informação nos autos acerca da existência de 

norma nesse sentido.

Dessa forma, improsperáveis as alegações defendidas pelos amicus curiae, 

uma vez que é inviável a exclusão do recorrido do pólo passivo da ação de 

execução fi scal, o qual poderá ser demandado, juntamente com o promitente 

comprador.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial.

Considerando tratar-se de recurso submetido ao regime do art. 543-

C, determino a expedição de ofício, com cópia do acórdão, devidamente 

publicado: (i) aos Tribunais de Justiça (art. 6º da Resolução STJ n. 8/2008), para 

cumprimento do §§ 7º e 8º do art. 543-C do CPC; e (ii) à Presidência do STJ, 

para os fi ns previstos no art. 5º, inciso II, da Resolução STJ n. 8/2008.

É o voto.




