
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.551.595 - SP (2015/0209774-0)

RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
PROCURADOR : LENIRA A DE ANDRADE E SILVA E OUTRO(S)
AGRAVADO  : GABRIELE CANESTRELLI - ESPÓLIO
REPR. POR : SÉRGIO CANESTRELLI - INVENTARIANTE
ADVOGADO : PATRÍCIA CARDOSO DOS SANTOS SOUSA E 

OUTRO(S)
EMENTA

TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE 
IMÓVEL. INVASÃO. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. PERDA 
DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À 
PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA 
EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 
7/STJ AO CASO DOS AUTOS.

1. É inexigível a cobrança de tributos de proprietário 
que não detém a posse do imóvel, devendo o município, no caso, 
lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida.

2. "Ofende os princípios básicos da razoabilidade e 
da justiça o fato do Estado violar o direito de garantia de 
propriedade e, concomitantemente, exercer a sua prerrogativa de 
constituir ônus tributário sobre imóvel expropriado por 
particulares (proibição do venire contra factum proprium)".  (REsp 
1.144.982/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 15/10/2009.).

3. Faz-se necessária a modificação do acórdão 
estadual, tendo em vista especial atenção ao desaparecimento da 
base material do fato gerador do IPTU, combinado com a 
observância dos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

4. Inaplicável ao caso dos autos a incidência da 
Súmula 7/STJ, porquanto todo o quadro fático está devidamente 
delineado nos fundamentos do acórdão recorrido.

Agravo interno 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 interno, nos 
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termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Herman 
Benjamin, Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (Presidente) e Diva 
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a. Região) votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

Brasília (DF), 21 de junho de 2016(Data do Julgamento)

MINISTRO HUMBERTO MARTINS  
Relator
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AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.551.595 - SP (2015/0209774-0)
  

RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
PROCURADOR : LENIRA A DE ANDRADE E SILVA E OUTRO(S)
AGRAVADO  : GABRIELE CANESTRELLI - ESPÓLIO
REPR. POR : SÉRGIO CANESTRELLI - INVENTARIANTE
ADVOGADO : PATRÍCIA CARDOSO DOS SANTOS SOUSA E 

OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS 
(Relator): 

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO contra decisão monocrática de minha relatoria que 
apreciou recurso especial interposto com o objetivo de reformar acórdão 
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A ementa do julgado guarda os seguintes termos (fls. 141/150, 
e-STJ).

"IPTU e Taxas - Município de São Bernardo do Campo - 
Exercício de 2001 - Embargos à execução julgados procedentes - 
Hipótese de imóvel invadido - Identificação do proprietário, 
todavia, a conferir-lhe a condição de parte legitima para 
responder - inteligência do art. 34 do CTN - Recurso provido ".

A decisão agravada deu provimento ao recurso especial do 
agravanto nos termos da seguinte ementa (fls. 269/276, e-STJ):

"TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. 
INVASÃO. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. PERDA DO 
DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. 
IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO 
TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO ".

Aduz o agravante que o recurso especial do ora agravado não 
deveria sequer ter sido conhecido, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

No mais defende que "as alegações do autor não merecem ser 
acolhidas, uma vez que este continua como proprietário do imóvel, sendo, 
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portanto, responsável pelo pagamento dos débitos " (fl. 286, e-STJ).

Alega que "a titularidade do imóvel pertence a quem figura como 
proprietário nos assentamentos do Cartório de Registro de Imóveis " (fl. 288, 
e-STJ).

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, 
pela submissão do presente agravo à apreciação da Turma.

Impugnação às fls. 300/309 e-STJ.

É, no essencial, o relatório.
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AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.551.595 - SP (2015/0209774-0)
  

EMENTA

TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE 
IMÓVEL. INVASÃO. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. PERDA 
DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À 
PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA 
EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 
7/STJ AO CASO DOS AUTOS.

1. É inexigível a cobrança de tributos de proprietário 
que não detém a posse do imóvel, devendo o município, no caso, 
lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida.

2. "Ofende os princípios básicos da razoabilidade e 
da justiça o fato do Estado violar o direito de garantia de 
propriedade e, concomitantemente, exercer a sua prerrogativa de 
constituir ônus tributário sobre imóvel expropriado por 
particulares (proibição do venire contra factum proprium)".  (REsp 
1.144.982/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 15/10/2009.).

3. Faz-se necessária a modificação do acórdão 
estadual, tendo em vista especial atenção ao desaparecimento da 
base material do fato gerador do IPTU, combinado com a 
observância dos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

4. Inaplicável ao caso dos autos a incidência da 
Súmula 7/STJ, porquanto todo o quadro fático está devidamente 
delineado nos fundamentos do acórdão recorrido.

Agravo interno improvido.
  
  
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS 
(Relator): 

O presente agravo interno não se insere nas hipóteses de não 
conhecimento recursal previstas no art. 932, inciso III, do Novo Código de 
Processo Civil.

Em que pese o esforço contido nas razões recursais, não prospera a 
Documento: 1522471 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 
28/06/2016

Página  5 de 12



 

 

Superior Tribunal de Justiça

pretensão de reforma da decisão prolatada. 

A controvérsia gira em torno de definir se o proprietário do imóvel 
invadido pode figurar no polo passivo da exação tributária.

Conforme consignado na análise monocrática, esta Corte Superior, 
por ocasião do julgamento do REsp 1.144.982/PR (Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe 13/10/2009), a despeito do tributo em análise na 
ocasião ter sido o ITR, apreciou discussão análoga a presente e, dessa maneira, 
manifestou-se:

"TRIBUTÁRIO. ITR. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. 
INVASÃO DO MOVIMENTO "SEM TERRA". PERDA DO 
DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. 
IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO 
TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme salientado no acórdão recorrido, o Tribunal a 
quo,  no exame da matéria fática e probatória constante nos autos, 
explicitou que a recorrida não se encontraria na posse dos bens de 
sua propriedade desde 1987.

2. Verifica-se que houve a efetiva violação ao dever 
constitucional do Estado em garantir a propriedade da 
impetrante , configurando-se uma grave omissão do seu dever de 
garantir a observância dos direitos fundamentais da Constituição.

3. Ofende os princípios básicos da razoabilidade e da justiça 
o fato do Estado violar o direito de garantia de propriedade e, 
concomitantemente, exercer a sua prerrogativa de constituir ônus 
tributário sobre imóvel expropriado por particulares (proibição 
do venire contra factum proprium).

4. A propriedade plena pressupõe o domínio, que se subdivide 
nos poderes de usar, gozar, dispor e reinvidicar a coisa. Em que 
pese ser a propriedade um dos fatos geradores do ITR, essa 
propriedade não é plena quando o imóvel encontra-se invadido, 
pois o proprietário é tolhido das faculdades inerentes ao domínio 
sobre o imóvel.

5. Com a invasão do movimento "sem terra", o direito da 
recorrida ficou tolhido de praticamente todos seus elementos: não 
há mais posse, possibilidade de uso ou fruição do bem; 
consequentemente, não havendo a exploração do imóvel, não há, a 
partir dele, qualquer tipo de geração de renda ou de benefícios 
para a proprietária.

6. Ocorre que a função social da propriedade se caracteriza 
pelo fato do proprietário condicionar o uso e a exploração do 
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imóvel não só de acordo com os seus interesses particulares e 
egoísticos, mas pressupõe o condicionamento do direito de 
propriedade à satisfação de objetivos para com a sociedade, tais 
como a obtenção de um grau de produtividade, o respeito ao meio 
ambiente, o pagamento de impostos etc.

7. Sobreleva nesse ponto, desde o advento da Emenda 
Constitucional n. 42/2003, o pagamento do ITR como questão 
inerente à função social da propriedade. O proprietário, por 
possuir o domínio sobre o imóvel, deve atender aos objetivos da 
função social da propriedade; por conseguinte, se não há um 
efetivo exercício de domínio, não seria razoável exigir desse 
proprietário o cumprimento da sua função social, o que se inclui aí 
a exigência de pagamento dos impostos reais.

8. Na peculiar situação dos autos, ao considerar-se a 
privação antecipada da posse e o esvaziamento dos elementos de 
propriedade sem o devido êxito do processo de desapropriação, é 
inexigível o ITR diante do desaparecimento da base material do 
fato gerador e da violação dos referidos princípios da 
propriedade, da função social e da proporcionalidade.

9. Recurso especial não provido" (REsp 1.144.982/PR, Rel. 
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 15/10/2009 – grifo nosso.).

Na mesma linha, cita-se o seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 
535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ITR. IMÓVEL INVADIDO 
POR INTEGRANTES DE MOVIMENTO DE FAMÍLIAS 
SEM-TERRA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL. FATO GERADOR DO ITR. PROPRIEDADE. 
MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO 
CUMPRIDA PELO ESTADO DO PARANÁ. INTERVENÇÃO 
FEDERAL ACOLHIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPR. 
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. 
PERDA ANTECIPADA DA POSSE SEM O DEVIDO PROCESSO 
DE DESAPROPRIAÇÃO. ESVAZIAMENTO DOS ELEMENTOS 
DA PROPRIEDADE. DESAPARECIMENTO DA BASE 
MATERIAL DO FATO GERADOR. PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico 
de que se aplica o prazo prescricional do Decreto 20.910/1932 
para demanda declaratória que busca, na verdade, a 
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desconstituição de lançamento tributário (caráter constitutivo 
negativo da demanda).

3. O Fato Gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil, ou 
a posse, consoante disposição do art. 29 do Código Tributário 
Nacional.

4. Sem a presença dos elementos objetivos e subjetivos que a 
lei, expressa ou implicitamente, exige ao qualificar a hipótese de 
incidência, não se constitui a relação jurídico-tributária.

5. A questão jurídica de fundo cinge-se à legitimidade 
passiva do proprietário de imóvel rural, invadido por 80 famílias 
de sem-terra, para responder pelo ITR.

6. Com a invasão, sobre cuja legitimidade não se faz 
qualquer juízo de valor, o direito de propriedade ficou desprovido 
de praticamente todos os elementos a ele inerentes: não há mais 
posse, nem possibilidade de uso ou fruição do bem.

7. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz 
de gerar qualquer tipo de renda ao seu titular deixa de ser, na 
essência, direito de propriedade, pois não passa de uma casca 
vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade legal 
negada pela realidade dos fatos.

8. Por mais legítimas e humanitárias que sejam as razões do 
Poder Público para não cumprir, por 14 anos, decisão judicial 
que determinou a reintegração do imóvel ao legítimo 
proprietário,  inclusive com pedido de Intervenção Federal 
deferido pelo TJPR, há de se convir que o mínimo que do Estado 
se espera é que reconheça que aquele que – diante da omissão 
estatal e da dramaticidade dos conflitos agrários deste Brasil de 
grandes desigualdades sociais – não tem mais direito algum não 
pode ser tributado por algo que só por ficção ainda é de seu 
domíni o.

9. Ofende o Princípio da Razoabilidade, o Princípio da 
Boa-Fé Objetiva e o bom senso que o próprio Estado, omisso na 
salvaguarda de direito dos cidadãos, venha a utilizar a aparência 
desse mesmo direito, ou o resquício que dele restou, para cobrar 
tributos que pressupõem a sua incolumidade e existência nos 
planos jurídico (formal) e fático (material).

10. Irrelevante que a cobrança do tributo e a omissão estatal 
se encaixem em esferas diferentes da Administração Pública. 
União, Estados e Municípios, não obstante o perfil e 
personalidade próprios que lhes conferiu a Constituição de 1988, 
são parte de um todo maior, que é o Estado brasileiro. Ao final 
das contas, é este que responde pela garantia dos direitos 
individuais e sociais, bem como pela razoabilidade da conduta 
dos vários entes públicos em que se divide e organiza, aí se 
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incluindo a autoridade tributária.
11. Na peculiar situação dos autos, considerando a privação 

antecipada da posse e o esvaziamento dos elementos da 
propriedade sem o devido processo de Desapropriação, é 
inexigível o ITR ante o desaparecimento da base material do fato 
gerador e a violação dos Princípios da Razoabilidade e da Boa-Fé 
Objetiva.

12. Recurso Especial parcialmente provido somente para 
reconhecer a aplicação da prescrição quinquenal" (REsp 
963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009.).

A propósito, também em similar viés, pois respeitadas as 
peculiaridades inerentes ao caso à época julgado, a Primeira Turma desta Corte 
Superior assim se pronunciou: 

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. 
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 535, II, DO CPC. 
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IPTU. COBRANÇA. SUJEITO 
PASSIVO. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. INVASÃO DA 
PROPRIEDADE POR TERCEIROS.  DESAPROPRIAÇÃO. 
IMISSÃO NA POSSE PELO PODER PÚBLICO APÓS O FATO 
GERADOR. ARTIGO 34 DO CTN. EXAÇÃO INDEVIDA. POSSE 
DO MUNICÍPIO EXPROPRIANTE EXERCIDA ANTES DA 
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE IMISSÃO PROVISÓRIA. 
LOTEAMENTO E BENFEITORIAS NA ÁREA. ANIMUS 
APROPRIANDI.

1. Hipótese em que o município alega, além da violação do 
art. 535, II, do CPC, seja reconhecido ao proprietário do imóvel a 
legitimidade de figurar como sujeito passivo do tributo (IPTU - 
ano de 1991), não obstante a propriedade ter sido invadida por 
terceiros e, por fim, desapropriada pelo próprio ente público.

2. A Corte de origem manifestou-se sobre todas as questões 
indispensáveis ao deslinde da controvérsia, motivo pelo qual não 
há falar em violação ao art. 535, II, do CPC.

3. O artigo 34 do CTN dispõe que: "Contribuinte do imposto 
é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu 
possuidor a qualquer título".

4. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do 
tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. 
Definindo 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 475.078/SP, Rel. Min. Teori 
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Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
5. "A simples declaração de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, não retira do proprietário do imóvel o direito de 
usar, gozar e dispor do seu bem, podendo até aliená-lo. Enquanto 
não deferida e efetivada a imissão de posse provisória, o 
proprietário do imóvel continua responsável pelos impostos a ele 
relativos" (REsp 239.687/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Garcia 
Vieira, DJ de 20.3.2000).

6. Não obstante a posse legal da municipalidade tenha 
ocorrido somente em 1992 com o autorização judicial para imissão 
na posse, o que lhe garantiria o direito de cobrança da exação 
referente ao ano anterior do proprietário, o fato é que ela já havia 
ingressado na área antes, loteando-a e implementando 
melhoramentos como asfalto, energia elétrica entre outros, o que 
lhe retira o direito de cobrar a exação do proprietário.

7. Não se pode exigir do proprietário o pagamento do IPTU 
quando sofreu invasão de sua propriedade por terceiros, 
defendeu-se através dos meios jurídicos apropriados e foi 
expropriado pela municipalidade, sendo que esta, antes de 
receber a autorização judicial para imissão provisória, ingressou 
na área com o ânimo de desapropriante.

8. Recurso especial não provido" (REsp 1.111.364/SP, Rel. 
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 25/8/2009, DJe 3/9/2009. Grifo meu.)

Assim, constata-se de fato, consoante já fixado na decisão ora 
agravada, que o entendimento do Tribunal a quo se encontra em desacordo com a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é inexigível a 
cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, devendo o 
município, no caso, lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área 
invadida.

E mais, inaplicável ao caso dos autos a incidência da Súmula 
7/STJ, porquanto todo o quadro fático está devidamente delineado nos 
fundamentos do acórdão recorrido, consoante se depreende do seguinte excerto 
(fls. 146/145, e-STJ):

"O embargante é contribuinte do IPTU na condição de 
proprietário do imóvel.

Pese a invasão do mesmo por terceiros e a presença de 
muitas construções no local, o fato é que o ora recorrido não 
tenciona abdicar da situação de titular do domínio e de possuidor. 
Tanto que, em face da invasão, promoveu ação de reintegração de 
posse contra os ocupantes; mal sucedido nas vias ordinárias, 
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interpôs Recurso Extraordinário, estando pendente o julgamento 
de Agravo de Instrumento contra a decisão denegatória do mesmo, 
tudo conforme informado pelo próprio executado na inicial dos 
embargos.

Quanto ao precedente do STJ referido pelo ilustre Relator, 
entendo não ser aplicável à espécie, pois cuidou de hipótese de 
invasão sucedida de desapropriação do imóvel pela 
Municipalidade, que já havia se imitido na posse mesmo antes de 
receber autorização judicial.

Para que a execução tenha regular prosseguimento, em 
suma, dá-se provimento ao recurso, invertidos os ônus 
sucumbenciais".

Portanto, deve ser mantido o entendimento fixado na decisão ora 
impugnada, porquanto o entendimento originário está em desacordo com as 
decisões desta Corte, fazendo-se assim necessária a modificação do acórdão 
estadual, tendo em vista especial atenção ao desaparecimento da base material do 
fato gerador do IPTU, combinado com a observância dos princípios da 
razoabilidade e da boa-fé objetiva.

Ante o exposto, não tendo a agravante trazido argumento capaz de 
infirmar a decisão agravada, nego provimento ao agravo interno.

É como penso. É como voto.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Relator 
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Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : GABRIELE CANESTRELLI - ESPÓLIO
REPR. POR : SÉRGIO CANESTRELLI - INVENTARIANTE
ADVOGADO : PATRÍCIA CARDOSO DOS SANTOS SOUSA E OUTRO(S)
RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADOR : LENIRA A DE ANDRADE E SILVA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IPTU / Imposto Predial e Territorial Urbano

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADOR : LENIRA A DE ANDRADE E SILVA E OUTRO(S)
AGRAVADO : GABRIELE CANESTRELLI - ESPÓLIO
REPR. POR : SÉRGIO CANESTRELLI - INVENTARIANTE
ADVOGADO : PATRÍCIA CARDOSO DOS SANTOS SOUSA E OUTRO(S)

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto 
do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."

Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães 
(Presidente) e Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a. Região) votaram com o Sr. 
Ministro Relator.
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