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CONSULTORIA JURÍDICA
PARECER Nº. 01/2021
Ref. À Pedido da contribuinte, Sra. Mariana Sousa Santos Viana, para transferência de
titularidade de cadastro de IPTU para seu nome.
EMENTA: TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
DE IPTU. NOTIFICAÇÃO DO TITULAR DA
MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. PROVA DA
POSSE MANSA E PACÍFICA. PROVA DA
UTILIZAÇÃO DA PROPRIEDADE TERRITORIAL
URBANA.
A Secretaria Municipal de Finanças de Belo Campo, por sua Coordenadoria de Tributos
encaminhou à esta Procuradoria Municipal Requerimento feito pela contribuinte Mariana
Sousa Santos Viana, que segundo esta, é posseira de um imóvel urbano ora lhe doado pelo
seu posseiro, o Sr. Hélio Vieira Gomes – este detém a posse a mais de 18 anos, segundo
declara antigas posseira de nome Valdeci Vieira da Silva, e, esta por sua vez com a posse
anterior a mais de 20 anos -, sem nenhuma oposição, de forma mansa e pacífica, porém, a
matrícula municipal de cadastro de IPTU referente ao imóvel a que detém a posse e que fora
por si doado à Requerente é de titularidade de terceira pessoa – matrícula de n°. 7209, imóvel
urbano todo murado, situado na Rua Domingos Ferreira da Silva, s/n, Bairro Cruzeiro do Sul,
Belo Campo, Bahia, com área de 10m de frente e de fundo por 25m de comprimento em
ambos os lados, num total de 250m² -, no caso, a pessoa de Joel Aguiar da Silva, e, por isso,
vem requerer do setor competente municipal a sua transferência para o seu nome, sua
titularidade.
Com o ofício à esta Procuradoria, foram juntadas cópias de requerimento pela
contribuinte, contrato de doação do anterior posseiro à esta, declaração de venda de
anterior posseira ao doador, declaração de vizinhos que visam atestar a posse longeva pelo
doador, certidão de óbito do titular da matrícula junto à PMBC, certidão negativa de débitos
tributários imobiliários junto à Fazenda Municipal e ficha cadastral antiga do imóvel.
Passamos à análise.
Inicialmente é de se dizer que IPTU é o Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana, com previsão Constitucional e de competência dos Municípios, em que
serão contribuintes as pessoas físicas ou jurídicas que mantém propriedade, domínio útil, ou
a posse de propriedade imóvel localizada em zona ou extensão urbana.
Portanto, segundo a própria definição, será contribuinte do IPTU o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título que tenha a
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intenção de ser dono da coisa. Dessa forma, não são contribuintes o mero detentor, o titular
de direito de habitação, o locatário, o arrendatário e o comodatário.
O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou por acessão física,
também como é definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
O Ministro Luiz Fux referiu:
“(...) 1. O IPTU, na sua configuração constitucional, incide sobre a propriedade predial e
territorial urbana, cujo conceito pressuposto pela Carta Magna envolve a faculdade de usar,
de gozar e de dispor, sendo a propriedade a revelação de riqueza capaz de ensejar a sujeição
do seu titular a esse imposto de competência municipal.(...).” (REsp 772.443/SP, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21.08.2007, DJ 20.09.2007 p. 226).

Assim, temos que, diante das provas trazidas pela pretensa contribuinte, no caso, a
pessoa de Mariana Sousa Santos Viana, esta demonstrou que de fato é donatária da gleba de
terreno urbano em questão, já que apresentou contrato de doação, nos termos do que exige
o Decreto Municipal de nº. 108/2020, e, comprovação das posses anteriores, seja pelo
doador, seja pela anterior posseira, inclusive declaração de vizinhos ao aludido terreno.
Para a Municipalidade bastará a prova da residência e da posse, não importando se
esta é contestada ou não por terceiro, vez que o objetivo primordial é o pagamento do
imposto pelo contribuinte que a exerce como possuidor a qualquer título, sob o fato gerador
de que tal posse é urbana, localizada na zona urbana do município de Belo Campo, como no
caso em apreço, pois segundo a Lei Municipal nº. 24 de 14 de dezembro de 2017, a Rua em
que o imóvel se localiza está dentro do perímetro urbano de Belo Campo.
A jurisprudência majoritária do STJ, reconheceu a legitimidade passiva, tanto do
possuidor do imóvel, quanto do seu proprietário, pelo pagamento do IPTU no julgamento
definitivo do mérito do REsp 1.111.202/SP, tema 122, STJ, DJe de 18/06/09, e do REsp 1.110.551,
DJe de 18.06.2009, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula
do imóvel.
Tal entendimento se baseia no artigo 1245, o qual dispõe que "transfere-se entre vivos
a propriedade mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis". Nesta
perspectiva, o §1º do mesmo artigo reza que "enquanto não se registrar o título translativo, o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel".
Além do mais, segundo esta linha em que o promitente comprador e o promitente
vendedor são devedores solidários, o art. 34 do CTN atribui a condição de sujeito passivo do
IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título,
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de modo que cabe, ao Município, optar entre o titular do domínio (nome constante do
Registro de Imóveis) e o efetivo possuidor do bem – como no caso em apreço -, para fins de
lançamento do tributo, já que, conforme se extrai de sobredito artigo, ambos são
responsáveis solidários pelo respectivo recolhimento.
Todavia, como no Direito não há verdade absoluta, também há uma exceção ao REsp
nº 1.111.202/SP e ao REsp 1.110.511/SP. O REsp 1.204.294/RJ consolidou conclusão diversa
quando da ocorrência de hipóteses peculiares. Neste julgamento, o STJ concordou com o
Tribunal de origem, o qual entendeu que, ainda que o promitente comprador não seja o
proprietário em virtude da ausência de registro da escritura de compra e venda no Cartório
de Imóveis, ele o tornou em razão da usucapião, explicitando que "por força de promessa de
compra e venda celebrada em caráter irrevogável e irretratável, com transmissão imediata
da posse, lavrada no ano de 1979, devidamente averbada no competente cartório de registro
de imóveis", sendo que, "de tão longínqua a data de formação do contrato, já se exauriu, há
muito, o prazo da usucapião", razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade do
promitente vendedor.
Outros Tribunais Estaduais também entendem que, ocorrendo a propositura da
execução fiscal contra quem não é titular ou possuidor do bem imóvel objeto da tributação,
restam ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo,
devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva. Deste modo, a execução seria extinta, já
que é inadmissível a substituição do pólo passivo da ação, nos termos da súmula 392 do STJ.
Por interpretação analógica, não há como se fugir do condão de que efetivamente
deve-se privilegiar aquele que há muito tempo é o possuidor, notadamente se há provas de
tal premissa, bem como de que o faz a justo título, ou mesmo de forma mansa e pacífica sem
nenhuma oposição de sua posse, cabendo, por isso, a efetividade da administração pública
em tornar titular este contribuinte, quem de fato usa e usufrui do solo urbano.
Inobstante o quanto foi dito até o momento o Município não pode deixar de
considerar que a modificação dos registros em nome do contribuinte reclama a formação de
um processo administrativo regular com a existência do contraditório, e nesse sentido o
Município deve ouvir o titular do registro antes de proceder alteração, conforme
entendimento que se verifica a seguir:
“Processo: 1.0344.16.005742-0/001
Relator: Des.(a) Renato Dresch
Relator do Acordão: Des.(a) Renato Dresch
Data do Julgamento: 07/12/0017
Data da Publicação: 13/12/2017
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EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ALTERAÇÃO DO
TITULAR DE IMÓVEL EM CADASTROS IMOBILIÁRIOS MUNICIPAIS - PROPRIETÁRIO
REGISTRAL - CONTRIBUINTE DO IPTU. 1- O mandado de segurança é remédio
constitucional que visa amparar direito líquido e certo, exigindo-se que haja prova
pré-constituída, porque não admite dilação probatória; 2- No mandado de segurança
as alegações do impetrante devem ser comprovadas de plano, junto com a inicial; 3- O
cadastro imobiliário é uma forma de organização da Administração, que pode
inscrever como titular dos imóveis o proprietário, o possuidor, ou o promissário
comprador ou o detentor de direito real que importe no gozo da posse direta do
imóvel (art. 7º e §§, Lei Municipal nº 2.228/1984), constituindo-se obrigação do
proprietário informar qualquer alteração; 4- O nome do proprietário registral do
imóvel deve constar nos cadastros municipais imobiliários para fins de cobrança de
IPTU; 5- O registro imobiliário goza de presunção de legalidade e não pode ser
desconstituído sem a devida anulação.”
Dessa forma, tendo em vista não haver documento em que o titular –quando ainda
em vida - ou seu espólio – já que faleceu em data de 17/11/2006, conforme nos foi
apresentada cópia da certidão de óbito – autorize (m) a transferência da matrícula ou
mesmo a comprovação da venda para a pessoa de Valdeci Vieira da Silva - anterior posseira
ao doador -, e, segundo inteligência do art. 3° do Decreto Municipal n°. 108/2020, nesses
casos, deverá a Municipalidade previamente notificar o contribuinte ou seus representantes
para que se pronunciem sobre o requerimento de transferência de matrícula.
Assim, a Coordenadoria de Tributos DEVERÁ notificar o espólio do contribuinte JOEL
AGUIAR DA SILVA, na forma do artigo 3º do Decreto Municipal n°. 108 de 2020, pessoalmente
ou via A.R., ou se ainda assim não encontrados, via Diário Oficial do Município, para que se manifestem e
juntem eventuais provas no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Por fim, o pagamento ou o cadastramento no IPTU, não implica na regularização do
imóvel, o que deverá ser feita pela via administrativa ou judiciária.
Assim, diante de tudo o quanto acima descrito, e, da comprovação apresentada pela
contribuinte, esta procuradoria entende que a coordenadoria municipal de tributos deverá
inicialmente notificar o espólio do contribuinte que consta originalmente do cadastro, que é
o espólio do Sr. Joel Aguiar da Silva, por ofício ou por AR, e não sendo encontrado seja
notificado através de edital a ser publicado no D.O.M. para querendo, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, impugnar o pedido, ou dizer o que entender.
Não havendo impugnação, que se proceda transferência de titularidade do cadastro
de IPTU do imóvel inscrito sob a matrícula de nº. 7209, do espólio de Joel Aguiar da Silva para
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a pessoa de Mariana Sousa Santos Viana, RG de nº. 16.557.972-20, SSP/BA e CPF de nº.
081.527.705-90, devendo oficiar à mesma de tal decisão, sem a necessidade que o presente
procedimento volte a esta procuradoria. Porém, em caso de impugnação pelo espólio,
voltem o procedimento à esta procuradoria para que tome as providências conforme
Decreto n°. 108 de 2020.
É o parecer.
Belo Campo, BA, 06 de Fevereiro de 2021.

________________________________
DABLIO RENINGAN FERRAZ
OAB-BA 27.234
Decreto nº. 24/2017
Procurador
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