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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar a base de cálculo do ITBI, bem como 

demonstrar a possibilidade da atualização monetária do seu valor por meio de decreto, constituindo 

exceção ao Princípio da Legalidade Tributária. 

 

INTRODUÇÃO: 

 

Segundo o artigo 3º do Código Tributário Nacional (CTN), um tributo é “toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.  

 

A CF, em seus arts. 145, 149, 149-A, classifica os tributos pela Pentapartição (impostos, taxas, 

contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais). E o CTN em seu 

art. 5º segue a teoria da Tripartição (impostos, taxas e contribuições de melhoria): “Os tributos 

são impostos, taxas e contribuições de melhoria”. 

 

Segundo o artigo 16 do CTN, imposto “é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 

situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”. 

 

É considerado o tributo mais importante, pois incide independentemente da vontade do 

contribuinte. Entre os principais impostos do Brasil, podemos citar: 
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 ICMS (Imposto s/Circulação de Mercadorias e Serviços): incide sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. 

 

 IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores): incide sobre os 

proprietários de veículos, devendo ser pago anualmente. 

 

 IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana): é de competência dos 

municípios e incide sobre a propriedade predial e territorial urbana, tendo por fato gerador a 

propriedade. 

 

 ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos): é de competência dos 

municípios e incide sobre transmissão de bens imóveis entre vivos, a título oneroso, tendo por fato 

gerador a transmissão de direitos reais sobre bens imóveis. 

 

 IR – pessoa física e jurídica (Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza): 

incide sobre o produto do capital ou trabalho dos contribuintes, ou seja, sobre o rendimento. 

 

 IOF (Imposto sobre Operações Financeiras): incide sobre as pessoas físicas e jurídicas que 

realizarem operações de crédito, câmbio e seguro ou afins. 

 

 ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza): tem como fato gerador a prestação de 

serviços constantes. 

 

O objetivo desse trabalho é desenvolver conteúdo para demonstrar a possibilidade jurídica da 

atualização monetária do valor da base de cálculo do ITBI por ato infralegal, razão pela qual 

direcionamos nossas atenções ao referido tributo. 

 

1. O IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS INTERVIVOS 

(ITBI): 

 

O ITBI é o imposto de competência municipal que incide sobre transmissão de bens imóveis entre 

vivos, a título oneroso. 
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Como cediço, o ITBI é imposto sujeito a lançamento por homologação, assim entendido aquele 

“que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o 

pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”, e que “opera-se pelo ato em que a 

referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, 

expressamente a homologa” (Código Tributário Nacional, art. 150). 

 

O fato gerador desse imposto encontra-se definido no artigo 35 do CTN, conforme segue: 

 

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens 

imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador: 

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens 

imóveis, por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil; 

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os 

direitos reais de garantia; 

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II. 

 

O momento para o recolhimento do referido imposto é por ocasião do registro da Escritura Pública 

de Transmissão no Serviço de Registro de Imóveis. 

 

Vale ressaltar que a competência do ITBI é do Município da situação dos bens imóveis a serem 

transmitidos e dos direitos a eles relativos (art. 156, § 2º, II da CF). Segue transcrição do citado 

artigo: 

 

Artigo 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

(...) 

II. transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 

por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 

garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição 

(...) 

 

No tocante ao sujeito passivo, o art. 42 do CTN deixou a critério do ente público a eleição do 

contribuinte, que poderá ser qualquer uma das partes envolvidas na operação tributada. 
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Segundo dispõe o art. 38 do CTN, a base de cálculo desse imposto é o valor venal dos bens ou 

direitos transmitidos. 

 

No que se refere às alíquotas do ITBI, vale mencionar brilhante artigo jurídico de autoria do ilustre 

jurista Kiyoshi Arada, onde ele aduz que: 

 

O Senado Federal não mais interfere na fixação de alíquota máxima, como 

acontecia no regime constitucional antecedente. O Município é livre para dosar 

a carga tributária. A lei do nosso Município instituiu alíquotas progressivas de 

2% a 6% de conformidade com o valor venal. Manteve, entretanto, a alíquota 

fixa de 0,5% sobre o valor financiado pela SFH conforme prescrição do art. 8º 

do Ato Complementar n. 27/66 que, no nosso entender não foi recepcionado (art. 

151, III da CF). Abordaremos a questão da progressividade, mais adiante, em 

tópico a parte. 

 

Na Constituição Federal há a previsão de algumas hipóteses de imunidade tributária para este 

imposto, como no caso das transmissões decorrentes de conferência de capital, de fusão, de 

incorporação, de cisão ou de extinção de pessoas jurídicas, salvo se a atividade preponderante do 

adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, a locação de bens imóveis ou o 

arrendamento mercantil (art. 156, § 2º, I da CF). 

 

2. O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: 

 

Por lidar com valores como liberdade e propriedade, o direito tributário deve se pautar em normas 

capazes de regular de maneira eficiente as ações estatais no âmbito tributário, o que torna o 

princípio da legalidade um dos mais relevantes para o ordenamento jurídico. 

 

Atualmente o tributo ainda é o principal meio de angariar receitas para o financiamento das 

atividades públicas. Esses tributos devem ser criados e cobrados com base em regras 

constitucionais de competência tributária, ou seja, no poder concedido aos entes políticos para 

instituir e cobrar tributos. Contudo, esse poder não é ilimitado, encontrando restrições nas normas 

constitucionais e no Código Tributário Nacional, conforme será a seguir especificado. 
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O princípio da legalidade não é recente na histórica da humanidade. Ele surge da necessidade da 

anuência popular na tributação, para que as exações atendam aos anseios populares dos integrantes 

da sociedade.  

 

Segundo Luciano Amaro (2005, p. 111) esse princípio é multissecular e foi consagrado na Magna 

Carta inglesa de 1215, pelo Rei João Sem Terra, com a imposição da necessidade de obtenção 

prévia da aprovação dos súditos para a cobrança de tributos. 

 

Segundo Eduardo Sabbag (2013, p. 57), é possível observar o condicionamento do poder tributário 

à vontade popular em outros momentos históricos como na independência dos Estados Unidos da 

América e na própria Revolução Francesa, pois em grande parte, foram consequências da atividade 

tributária extorsiva. 

 

A Constituição consagra a legalidade genericamente no art. 5º, II: “ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Especificamente no âmbito tributário, o 

princípio da legalidade encontra-se no art. 150, I, com a seguinte redação: “Sem prejuízo de outras 

garantias ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I 

– exigir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça”. 

 

Como se percebe, o princípio da legalidade tributária serve como “garantia de que nenhum tributo 

será instituído, nem aumentado, a não ser através de lei” (MACHADO, 2001, p. 36). Conforme 

explica Paulo de Barros Carvalho (2011, p. 58), 

 

“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em 

virtude de lei, é o cânone da legalidade, inscrito peremptoriamente no art. 5º, II, 

da Constituição Federal. E reiterando o mandamento, agora com foros de 

especialização, voltou o constituinte a ferir o assunto, enunciando no art. 150, I, 

ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem 

prejuízo de outras garantias asseguradas ao constituinte, instituir ou aumentar 

tributo sem lei que o estabeleça (princípio da estrita legalidade)”. 

 

No plano conceitual, a legalidade tributária se insere como um relevante balizamento ao Estado 

em relação à tributação. Constitui ele uma inafastável garantia individual (SABBAG, 2013, p. 57), 
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um dos pilares do Estado Democrático de Direito com a garantia de que ninguém será obrigado a 

cumprir uma exação tributária que não tenha sido criada por lei, pela pessoa política competente. 

 

Para Sarah Amarante de Mendonça Cohen (2012, p. 16) as limitações ao poder de tributar 

aparecem como meios de restringir o poder estatal, sendo o postulado da legalidade tributária uma 

diretriz estruturante de maior relevância, pela qual perpassa toda relação jurídico-tributária. Isso 

porque no Estado de Direito, a tributação deve derivar da lei, estando por ela regida nos momentos 

da imposição, arrecadação e aplicação da receita tributária. 

 

Com base em tal princípio, a lei que institui o tributo deve conter: a) a descrição do fato tributável; 

b) a definição da base de cálculo; c) a alíquota, ou outro critério utilizado para o estabelecimento 

do valor do tributo; d) a identificação do sujeito passivo da obrigação; e) a identificação do sujeito 

ativo da relação tributária (MACHADO, 2001, p. 37).  

 

Assim, exige-se mais do que a simples feitura da lei para a cobrança do tributo, sendo fundamental 

que conste na norma os aspectos elementares para determinar quem, o quantum, e a quem se deve 

pagar a exação. 

 

A exigência de completa identificação dos requisitos fundamentais do fato gerador da obrigação 

tributária serve como contraponto à discricionariedade do ente político dotado de competência 

tributária. Em suma, “requer-se que a própria lei defina todos os aspectos pertinentes ao fato 

gerador, necessários à quantificação do tributo em cada situação concreta que venha a espelhar a 

situação hipotética descrita na lei” (AMARO, 2005, p. 112). 

 

Dessa forma, pode-se verificar que quando a lei prevê pormenorizadamente os aspectos da 

incidência tributária, ela permite ao contribuinte conhecer de antemão o volume da carga tributária 

que suportará, possibilitando o planejamento. 

 

“Se o tributo é veículo de invasão patrimonial, é prudente que isso ocorra 

segundo a vontade popular, cuja lapidação se dá no Poder Legislativo e em suas 

Casas Legislativas. Tal atrelamento, no trinômio “tributo-lei-povo” assegura ao 

particular um “escudo” protetor contra injunções estatais feitas por instrumento 

diverso de lei” (SABBAG, 2013, p.58). 
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Assim, o administrador público não é dotado de poder de decisão sobre a incidência ou não do 

tributo à determinada situação fática, pois a obrigação tributária decorre única e exclusivamente 

da situação fática definida em lei como necessária e suficiente para o nascimento da obrigação, 

conforme estabelece o art. 114 do Código Tributário Nacional. 

 

Regra geral, o consentimento popular é outorgado mediante a representação dos legisladores, na 

aprovação de lei ordinária. A lei ordinária é “o veículo normativo hábil a instituir e a aumentar as 

exações tributárias” (SABBAG, 2013, p. 59), exigindo-se quórum da maioria simples dos 

membros da Casa Legislativa para sua aprovação. 

 

Todavia, no Brasil determinados tributos só podem ser criados por meio de lei complementar, cuja 

aprovação exige a maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. É o caso dos impostos 

residuais. Segundo as regras constitucionais, são tributos que exigem lei complementar para sua 

criação: a) Imposto sobre grandes fortunas, conforme o art. 153, VII; b) Empréstimos 

Compulsórios, nos termos do art. 148; c) Impostos residuais, como estabelece o art. 154, I; e d) 

Contribuições social-previdenciárias residuais (art. 195, §4º). 

 

Portanto, o Princípio da Legalidade Tributária constitui mais uma garantia para o contribuinte, 

sendo um balizador dos limites do poder de tributar. 

 

3. A ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI: 

 

O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) deve ser calculado sobre o valor efetivo da 

venda do bem, mesmo que este seja maior do que o valor venal adotado como base de cálculo para 

o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

 

Neste sentido, vale mencionar decisão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

proferida no Resp 1199964, que proveu recurso do município de São Paulo. Referido julgado 

restou assim ementado: 

 

TRIBUTÁRIO. ITBI. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. 

IDENTIDADE NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA. 

1. O valor venal do imóvel apurado par fins de ITBI não coincide 

necessariamente com aquele adotado para o lançamento do IPTU. 
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Precedentes: AgR no REsp 1.26.872/SP, Rel. Minstro Castro Meira, DJe 

23.42012; AgR no AREsp 36.740/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 

2.1201; AgR noAg 1.20.95/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 1.9209. 

2. O TJ-SP, na presente demanda analisou única exclusivamente a base de 

cálculo do ITBI, à luz do art. 38do CTN, entendendo pela indispensável 

identidade com base no IPTU. A demanda está em fase de execução e não há 

menção, nem mesmo implícita, à legislação municipal ou a eventual 

arbitramento realizado pelo Fisco local, matérias estranhas ao pleito recursal. 

3. Recurso Especial provido. 

 

Em suma, a Turma reformou acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia acolhido 

pedido de uma contribuinte para determinar que a base de cálculo do ITBI fosse exatamente a 

mesma do IPTU, que normalmente é mais defasada em relação ao valor de mercado. 

 

O princípio da legalidade estrita, detentor de status constitucional, é importante fundamento de 

defesa do contribuinte ante o poderio do Fisco. Daqui decorrem princípios como o da não surpresa, 

da anterioridade, da anterioridade nonagesimal ou noventena, entre outros. Embora o princípio da 

legalidade tributária estabeleça que somente lei pode instituir ou majorar tributos, servindo tal 

assertiva como vetor ao ente tributante, com a garantia de que ninguém será obrigado a cumprir 

uma exação que não tenha sido criada ou aumentada por lei pela pessoa politicamente competente, 

admite-se a atualização monetária da base de cálculo do tributo por meio de ato infralegal pautado 

em índices oficiais de correção, conforme passamos a expor fundamentadamente. 

 

Nos termos do § 2º do art. 97 do Código Tributário Nacional, não constitui majoração de tributo a 

atualização monetária da respectiva base de cálculo, com base em índices oficiais de correção. 

 

Diante do elevado número de ações judiciais versando acerca da atualização da base de cálculo do 

Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), tributo municipal assim como o ITBI, a Colenda Corte 

Cidadã decidiu sumular a matéria nos seguintes termos: 

 

Súmula 160 - É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em 

percentual superior ao índice oficial de correção monetária. 
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Portanto, é possível promover a atualização monetária do valor da base de cálculo por meio de 

decreto, desde que observado o índice oficial, eis que não constitui majoração do tributo que 

demanda lei em sentido estrito. 

 

4. CONCLUSÃO: 

 

O art. 150, inciso I, da CRFB/88, preconiza que a criação e a majoração de tributos devem ser 

promovidas por meio de lei em sentido estrito (PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

TRIBUTÁRIA), sendo essa uma garantia outorgada ao contribuinte e um limite dirigido ao poder 

de tributar do Fisco. 

 

Por outra senda, a atualização monetária da base de cálculo dos tributos, inclusive do Imposto 

Sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, desde que utilizados os índices oficiais, não pode 

ser considerada majoração do imposto, razão pela qual pode ser realizada por meio de ato 

infralegal, tal como decreto. 
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