
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0047783-25.2011.815.2001 — 5ª Vara da Fazenda Pública 
da Capital
RELATOR       :  Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE     : Sandra Maria Diniz.
ADVOGADO   : André Vidal Vasconcelos Silva.
APELADO    : Município de João Pessoa, representado por seu procurador Refael de 
Lucena Falcão.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 
FISCAL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL 
DO  IMÓVEL.  LANÇAMENTO  PELO  MUNICÍPIO. 
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  ADMINISTRATIVA. 
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE O 
VALOR LANÇADO PELO MUNICÍPIO E O VALOR DE 
MERCADO. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO.

— (…) ficou definido que "cabe ao município. E não ao corregedor-
geral de justiça e, muito menos, aos notários. Aferir, em cada caso, se  
o valor real  da  operação,  ou  seja,  aquele  indicado  no  contrato,  
coincide,  ou  não,  com  o  valor  de  mercado  (venal)  
do imóvel negociado"  (rms  36.966/pb,  Rel.  Ministro  castro  meira,  
segunda turma, dje 6/12/2012). 4. Por considerar a base de cálculo  
do ITBI o valor de mercado do imóvel objeto do negócio jurídico, este  
tribunal pacificou orientação no sentido de que tal grandeza não se  
confunde,  necessariamente,  com a  que  serve  de  parâmetro  para  o  
cálculo  do  IPTU  (…)  (STJ;  AgRg-AREsp  547.755;  Proc.  
2014/0172534-5; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin;  
DJE 30/10/2014) 

VISTOS etc.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por  Sandra Maria Diniz 
contra a sentença de fls. 60/62, proferida nos autos da Ação Anulatória de débito fiscal 
ajuizada em face do  Município de João Pessoa,  que  julgou improcedente o pedido 
inicial. 

O apelante, em suas razões recursais (fls. 64/69), assegura que a 
edilidade atribuiu ao imóvel, para efeito de recolhimento do ITBI, o valor venal de R$ 
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3.000.409,20 (três milhões, quatrocentos e nove mil reais e vinte centavos), no entanto 
esse valor não corresponde ao praticado no mercado local. Pleiteou, ao final, a reforma 
da sentença.

Contrarrazões às fls. 72/78.
 
A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 84/85, não 

opinou no mérito.

É o relatório. 

VOTO

Conforme narrado na inicial, a autora adquiriu imóvel na quadra 
232, com as seguintes medições (136, 56 metros de frente, lado direito de 59,08 metros, 
fundo medindo 279,80 metros e o lado esquerdo de 190,97 metros) por R$ 350.000,00 
(trezentos e cinquenta mil reais), de acordo com o contrato de compra e venda de fls. 
12/15.

No  entanto,  quando  do  lançamento  do  ITBI  sobre  o  imóvel 
adquirido,  o  Município  de  João  Pessoa atribuiu  ao  imóvel  um valor  venal  que  não 
corresponde à realidade de mercado do local, qual seja R$ 3.000.409,20 (três milhões, 
quatrocentos e nove mil reais e vinte centavos).

Para a autora, considerando as análises de mercado (fls. 22/24), 
o imóvel deveria ter como valor venal R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco 
mil reais). 

Ora, no caso dos autos, é sabido que o ITBI tem como base de 
cálculo o valor de venda do imóvel no momento da transmissão, neste sentido:

Art. 38 do CTN. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos 
bens ou direitos transmitidos. 

Entretanto, é possível concluir que se o imóvel foi adquirido em 
agosto de 2008 por R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). No ano de 2011, 
quando  houve o  lançamento  do  imposto  não  se  veria  apenas  uma  diferença  de  R$ 
100.000,00 (cem mil reais) como pretende a autora, notadamente se considerarmos a 
área total do imóvel, conforme ficha cadastral de fl. 21.

Importa frisar, ainda, que o Município não está vinculado aos 
valores apresentados pelo adquirente para o lançamento do imposto, devendo promover 
a avaliação devida. Neste viés, vejamos o que determina a legislação municipal:

Art. 207 - O lançamento do ITBI dar-se-á:

I - por declaração do sujeito passivo;

II - de ofício, quando o sujeito passivo não efetuar a declaração 
prevista no inciso anterior.
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§1º. A declaração efetuada pelo sujeito passivo não vincula a 
autoridade administrativa responsável pelo lançamento.

§2º. O bem será objeto de avaliação oficial, individualizada ou 
conjunta, tendo como base os preços praticados no mercado 
imobiliário na data da ocorrência do fato gerador, se o valor 
mencionado no contrato não for superior.

No caso  dos  autos,  no  procedimento  administrativo  realizado 
pelo promovido, não houve impugnação administrativa da autora a respeito do valor  de 
venda atribuído ao imóvel. E, na interposição da presente ação anulatória, a promovente 
não demonstrou as irregularidades da avaliação feita pelo Município, juntando apenas 
avaliações  de  imobiliárias,  sem nenhuma  referência  ao  mercado  local  e  à  possível 
divergência entre este e o valor arbitrado pelo Município. 

Corroborando esse entendimento:

84039449 -  TRIBUTÁRIO. ITBI.  BASE  DE 
CÁLCULO. VALOR DE  MERCADO  DO IMÓVEL.  CISÃO. 
OBJETO.  MERCADO  IMOBILIÁRIO.  AUSÊNCIA  DE 
IDENTIDADE  COM  A  BASE  DE  CÁLCULO  DO  IPTU. 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de mandado 
de segurança  impetrado  com a finalidade de obter  provimento  que 
impeça  à  autoridade  fiscal  lançar  o ITBI "com adoção  de  base  de 
cálculo diversa do valor da transmissão do bem por cisão parcial (...) 
ou do valor venal atribuído quando da exigência do iptu" (fl. 43). 2. 
De  acordo  com  o art.  38  do  CTN,  a  base  de  cálculo  do ITBI é 
o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. 3. O entendimento do 
STJ é  de  que  "o valor venal,  base  de  cálculo  do ITBI,  é  o valor de 
mercado  do imóvel transacionado,  que pode,  ou não,  coincidir  com 
o valor real  da  operação".  Ademais,  ficou  definido  que  "cabe  ao 
município. E não ao corregedor-geral de justiça e, muito menos, 
aos notários. Aferir, em cada caso, se o valor real da operação, ou 
seja, aquele indicado no contrato, coincide, ou não, com o valor de 
mercado  (venal)  do imóvel negociado"  (rms  36.966/pb,  Rel. 
Ministro  castro  meira,  segunda  turma,  dje  6/12/2012).  4.  Por 
considerar  a  base  de  cálculo  do ITBI o valor de  mercado 
do imóvel objeto  do  negócio  jurídico,  este  tribunal  pacificou 
orientação  no  sentido  de  que  tal  grandeza  não  se  confunde, 
necessariamente, com a que serve de parâmetro para o cálculo do 
IPTU (EDcl  no  AREsp  424.555/SP,  Rel.  Ministro  og  fernandes, 
segunda turma, dje 20/2/2014; AGRG nos EDCL no AREsp 346.220/
RS, Rel. Ministro Sérgio kukina, primeira turma, dje 17/6/2014). 5. É 
evidente  que a  avaliação unilateral  feita  pelo particular,  quando da 
operação  de  cisão  empresarial,  não  pode  vincular  a  administração 
tributária, que, em caso de divergência, tem o dever-poder de arbitrar 
o valor do  imposto,  respeitado  o  contraditório  administrativo  ou 
judicial  (art.  148  do  ctn).  Nesse  sentido:  AGRG  no  AREsp 
263.685/RS,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  segunda  turma,  dje 
25/4/2013.  6.  O  tribunal  a  quo  chegou  à  conclusão  de  que  seria 
necessária a realização de "dilação probatória para saber se o fisco 
arbitrou  corretamente  a  base  de  cálculo  do  tributo",  procedimento 
incompatível com a via estreita do mandado de segurança (fls. 759-
760). 7. A revisão desse posicionamento encontra óbice na Súmula nº 
7/STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
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especial".  8.  Agravo  regimental  não  provido. (STJ;  AgRg-AREsp 
547.755;  Proc.  2014/0172534-5;  PR;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  
Herman Benjamin; DJE 30/10/2014) 

11869756 -  TRIBUTÁRIO. ITBI.  BASE  DE 
CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL.  APURAÇÃO  POR 
ARBITRAMENTO  POSSIBILIDADE. 1.  A  jurisprudência  desta 
Corte superior de justiça aponta no sentido de que o valor da base de 
cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, 
sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo 
contribuinte  pode-se  arbitrar  o valor do  imposto,  por  meio  de 
procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de 
ofício, desde que atendidos os termos do art.  148 do CTN. 2. A 
análise  dos  requisitos  para  o  arbitramento 
do valor venal do imóvel encontra óbice na Súmula nº 7 desta Corte. 
3.  Ademais,  a  municipalidade  levou  em  consideração  a  legislação 
local, que determina a incidência do ITBI tanto sobre as áreas de terras 
quanto as benfeitorias (áreas de florestas). Essa análise é vedada no 
âmbito desta Corte devido o obstáculo da Súmula nº 280/STF. Agravo 
regimental  improvido. (STJ;  AgRg-AREsp  263.685;  Proc.  
2012/0251942-3; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins;  
Julg. 16/04/2013; DJE 25/04/2013). 

Por  tais  razões,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO 
APELATÓRIO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intimem-se. 

João Pessoa, 27 de abril de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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