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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
9000370-37.2006.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado FRANCISCO 
RAYMUNDO.

ACORDAM, em 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suspenderam o julgamento do recurso, com 
posterior remessa para prosseguimento com determinação de remessa ao C. Órgão 
Especial deste E. Tribunal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BEATRIZ 
BRAGA (Presidente) e WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI.

São Paulo, 26 de março de 2015. 

Roberto Martins de Souza
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação sem revisão nº 9000370-37.2006.8.26.0090
Apelante - Prefeitura Municipal de São Paulo 
Apelada -  Francisco Raymundo
Comarca- São Paulo-VEF - Proc. n. 1252/12

Voto nº 19.885

Apelação  Embargos à execução  ITBI  Multa por ato que 
registrou alienação de fração ideal  do imóvel sem o pagamento 
do imposto em razão do valor transacionado (art. 3º, da Lei 
municipal n.º11.154/91, com redação pela Lei n.º 13.402/02)  
Arts. 19 e 21,da Lei n.º11.154/91, com redação dada pela Lei 
n.º 13.402/02 que impõem aos oficiais a obrigação de não 
efetuar nenhum ato sem a prova do pagamento do imposto ou 
do reconhecimento administrativo da não incidência, 
imunidade ou isenção, sob pena de imposição de multa. 
Sentença que declarou a inconstitucionalidade incidental dos 
arts.  19 e 21, da Lei n.º11.154/91, em razão da usurpação da 
competência Municipal para legislar, pois a competência é 
exclusiva da União  Inteligência do art. 22, XXV, da CF - 
Matéria de competência do Órgão Especial deste Tribunal - 
Observância do princípio de Reserva de Plenário  Art. 97 da 
CF/88 e Súmula Vinculante n.º 10, do STF- Órgão Especial que 
em situação análoga,  envolvendo a Municipalidade de São 
Paulo, já declarou a inconstitucionalidade dos arts. 19 e 21 da 
Lei n.º 11.154/91, mas com redação dada pela Lei n.º 14.256/06 
- Suspensão do julgamento do recurso, com posterior remessa 
para prosseguimento  Determinação de remessa ao C. Órgão 
Especial deste E. Tribunal.

Trata-se de apelação interposta pela Prefeitura Municipal de São 

Paulo contra a r. sentença de fls.71/74, que acolheu embargos opostos por 

Francisco Raymundo à execução que lhe foi movida para cobrança de multa no 

valor de R$ 1.591,06, por ter o embargante, na condição de oficial de Registro de 

Imóveis registrado imóvel sem o pagamento do ITBI, para declarar 

incidentalmente a inconstitucionalidade dos arts. 19 e 21 da Lei municipal n.º 

11.154/1991 de São Paulo, com a redação dada pela Lei n.º 13.402/2002. Carreou 

à apelante o pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, §4º, 

do CPC. 

Nas razões recursais (fls. 80/84), alega a Municipalidade que a 
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multa é legalmente devida, pois se configura em obrigação acessória e está 

prevista nos arts. 113, §2º e 122, ambos do CTN. Ademais, argumenta que a 

previsão constante da Lei n.º 11.154/91, com as alterações promovidas pela Lei 

13.402/02, quanto a não lavrar escritura sem o devido pagamento do ITBI ou 

reconhecimento administrativo da não incidência, imunidade ou  isenção, não 

configura usurpação de competência legislativa. Requer provimento ao recurso, 

para reformar a r. sentença e fixar os honorários advocatícios em 20% do valor da 

causa.

Recurso processado e recebido em ambos os efeitos (fls. 86), 

oferecidas contrarrazões às fls. 89/97.

É o relatório.

                      Trata-se de execução ajuizada para cobrança de multa decorrente de 

ato praticado pelo autor, Francisco Raymundo, Oficial do 9º Registro de 

Imóveis de São Paulo, que registrou alienação da fração ideal de 1/6 do imóvel 

objeto da matrícula n.º 28.028, sem exigir o recolhimento do ITBI, tendo em vista 

a redação do art. 3º, da Lei municipal n.º11.154/91, dada pela Lei n.º 13.402/02, 

que previa:

“Art. 3º - Ficam isentas do imposto as transmissões de bens ou de 
direitos a eles relativos para imóveis de uso exclusivamente 
residencial, cujo valor total seja igual ou inferior a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) na data do fato gerador, quando o contribuinte 
for pessoa física.”

                    Ocorre que a interpretação da apelante é de que, embora somente a 

sexta parte do imóvel tenha sido transmitida, a base de cálculo do imposto 

deveria ser o valor total do imóvel.

                 Por conseguinte, autuou o apelado, com fulcro nos arts. 19 e 21, inc. 

II, da Lei n.º 11.154/91, com redação dada pela Lei n.º 13.402/02.

Alegou o apelado a inconstitucionalidade dos arts. 19 e 21 da  Lei 

municipal n.º11.154/91, com a redação conferida pela Lei n.º 13.402/02, pois 

teria a Municipalidade usurpado competência da União, haja vista a previsão 
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constitucional do art. 22:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XXV- registros públicos” 

Referiu, ainda, que o art. 236 da CF e seu regulamento, a Lei n.º 

8.935/94, esclarecem que inexiste relação de subordinação entre os serviços 

notariais e o Município, bem como que os registradores estão sujeitos à 

fiscalização do Poder Judiciário, o que compreende, também, o estabelecimento 

de normas de condutas na prática dos atos de ofício.

A r. sentença acatou a tese trazida nos embargos e declarou a 

inconstitucionalidade incidental dos arts. 19 e 21 da Lei municipal                                     

n.º 11.154/1991, com a redação dada pela Lei n.º 13.402/2002, sob os seguintes 

argumentos:

“(...)

Dispõe o art. 19 que não serão lavrados, registrados, inscritos 

ou averbados pelos notários, oficiais de Registro de Imóveis, ou seus 

prepostos, os atos e termos relacionados à transmissão de bens imóveis ou de 

direitos a eles relativos, sem a prova do pagamento do imposto, observado o 

disposto no art. 8º desta lei, ou do reconhecimento administrativo da não 

incidência, da imunidade ou da concessão da isenção. 

Não se trata de mera obrigação acessória relativa ao imposto de 

transmissão inter vivos. Ao determinar ao registrador que não promova 

registros ou averbações, a legislação municipal trata de matéria relativa a 

registro público e transmissão de propriedade. Estas matérias são de 

competência legislativa exclusiva da União, nos termos do art. 22, incisos I e 

XXV, respectivamente.

Ora, se o registrador se vê obrigado a não registrar, por 

exemplo, um ato de transmissão de propriedade porque não houve 
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acolhimento do tributo, não resta dúvida que a legislação cuida da 

transmissão da propriedade.

(...)”

Recorre a Municipalidade para reformar a r. sentença, 

argumentando que a multa é legalmente devida, pois se configura em obrigação 

acessória e está prevista nos arts. 113, §2º e 122, ambos do CTN. Ademais, 

argumenta que as previsões constantes dos arts. 19 e 21 da Lei n.º 11.154/91, com 

as alterações promovidas pela Lei 13.402/02, não configuram usurpação de 

competência legislativa.

A análise da matéria demonstra, a princípio, que a r. sentença andou 

bem, mesmo porque, em situação análoga, envolvendo a Municipalidade de São 

Paulo, este Tribunal, por meio do Órgão Especial, já declarou a 

inconstitucionalidade dos arts. 19 e 21 da Lei n.º 11.154/91, mas com redação 

dada pela Lei n.º 14.256/06, cujo texto, vale mencionar, era muito semelhante ao 

que lhe foi conferido pela Lei n.º 13.402/02. Nesse sentido vale mencionar a 

ementa do referido julgado:

“Mandado de Segurança coletivo - inconstitucional idade dos arts. 
19 e 21 da Lei Municipal n° 11.154/91, com redação da Lei 
Municipal n° 14.256/2006, que impõe multa aos notórios que não 
exigirem certidões de regularidade do IPTU r declarada pelo 
Colendo Órgão Especial  a competência municipal não pode 
invadir questões registrais ou criar obrigações acessórias a não 
contribuinte e não responsável (art. 134, VI, CTN) Recurso 
improvido” (Arguição de Inconstitucionalidade 994.08.217573-0, 
Rel. Viana Santos, j. 5/05.2010, v.u.)

                      Como sabido, o juízo de inconstitucionalidade não compete aos 

órgãos fracionários dos Tribunais de Apelação, devendo referida matéria ser 

apreciada pelo Órgão Especial deste Colendo Tribunal, conforme dispõe o art. 

97, da CF:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros 
ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais 
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 
Público.”
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Vale frisar, ainda, o enunciado da Súmula Vinculante n.º 10, do 

Supremo Tribunal Federal: 

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão 
de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare 
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Ante o exposto, suspende-se o julgamento do recurso de 

apelação e suscita-se incidente de inconstitucionalidade dos arts. 19 e 21 da 

Lei municipal n.º 11.154/91, com redação dada pela Lei n.º 13.402/02, 

determinando-se a remessa dos autos ao Colendo Órgão Especial, retornando 

oportunamente para julgamento do recurso, nos termos do art. 191, §1º, do 

Regimento Interno deste Tribunal.

Roberto Martins de Souza

  Relator
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