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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001983-12.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante/apelado 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, é apelada/apelante APARECIDA 
DE FATIMA DOS SANTOS.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso 
interposto pela Municipalidade e deram provimento ao recurso adesivo da autora. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ERBETTA FILHO (Presidente) e SILVA RUSSO.

São Paulo, 23 de março de 2017.

FORTES MUNIZ
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1001983-12.2016.8.26.0566
Apelante/Apelado: Prefeitura Municipal de São Carlos 
Apelado/Apelante: Aparecida de Fatima dos Santos
Comarca: São Carlos
Voto nº 8258

APELAÇÃO  ITBI  Isenção  Imóvel adquirido por meio 
do programa oficial de habitação do Governo Federal 
denominado MINHA CASA, MINHA VIDA  Área privativa 
inferior ao limite de 70m² -- Parte autora que faz jus à 
isenção de ITBI nos termos do art. 3º, da Lei Municipal n. 
13.711/05. Interpretação teleológica na qual se deve 
entender que essa metragem se refere à área construída e 
não ao terreno onde se encontra a construção  
Precedentes do TJSP

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  Sucumbência da 
Fazenda Pública  Causa de pequeno valor -- 
Arbitramento nos termos do art. 85, 8º do NCPC  
Apreciação equitativa do Juízo  Ausência de vinculação 
ao valor da condenação, proveito econômico ou valor da 
causa atualizado
RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO PROVIDO.
RECURSO ADESIVO PROVIDO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS contra respeitável sentença 

de fls. 75/77 que julgou procedente o pedido formulado por APARECIDA 

DE FATIMA DOS SANTOS, reconhecendo a inexigibilidade do ITBI e 

condenando a Fazenda Pública à repetição do indébito bem como ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação atualizado.

Em seu recurso de fls. 79/86, aduz a Municipalidade 
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que o imóvel em questão não faz jus à isenção de ITBI nos termos da 

Legislação Municipal, por ter área superior a 70m², e não estar vinculado à 

Programa Oficial de Habitação situado em áreas designadas pelo Plano 

Diretor.  

Recorre também a autora, de forma adesiva, 

requerendo a majoração do valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios.

A autora apresentou contrarrazões de fls. 89/96 nas 

quais pleiteia, em síntese, a manutenção da sentença recorrida, salvo no 

tocante à verba honorária. A Fazenda Pública também se manifestou em 

contrarrazões (fls. 105/107), entendendo ser justo o valor fixado.

É o relatório.

I. Em 21/12/2012, a autora adquiriu uma casa 

constituída de dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha, com área total de 

86,275 m², sendo 42,690 m² de área real privativa, por meio do Programa 

de Habitação Popular denominado Minha Casa, Minha Vida.

Sobre tal transação, a Municipalidade exigiu o 

pagamento de ITBI, com o qual não concorda a autora, alegando que faz 

jus à isenção nos termos do que dispõe o art. 3º da Lei Municipal 

13.711/05.

A Magistrada de Primeiro Grau, dando ganho de 

causa à parte apelada, entendeu que “restringir a aplicação do artigo 3°, inciso 

V, da Lei Municipal n° 10.086/89, mediante a exigência de requisito não previsto 

em lei, esbarra no artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, que 
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determina uma interpretação literal nas hipóteses de outorga de isenção. 

Interpretação literal significa que, conquanto não se admita interpretação 

ampliativa ou analógica, tampouco é possível interpretação que restrinja mais do 

que a lei quis. E, seguindo esse raciocínio, importa afastar o outro argumento do 

MUNICÍPIO, no sentido de que a área do imóvel ultrapassa os 70m² previstos em 

lei. A medição refere-se à unidade habitacional, compreendida esta como o local 

onde se habita, ou seja, o espaço particular restrito à habitação, não abrangendo 

áreas externas ou áreas comuns, porque a habitação não se dá em garagens, 

áreas externas ou espaços comuns. Daí porque, considerando apenas a área da 

unidade habitacional, constata-se que o imóvel não ultrapassa o limite de 70m².” 

Em suma, no tocante à metragem do imóvel, 

considera para os fins da isenção apenas a área útil do mesmo, sendo este 

o espaço efetivamente destinado à habitação da autora e sua família, e 

inferior ao limite de 70 m² previsto na legislação municipal. 

A Lei Municipal nº 10.086/89 instituiu e regulamentou o 

ITBI no município de São Carlos dispondo sobre as hipóteses de não 

incidência do imposto. O artigo 3º da referida lei, já com a nova redação 

trazida pela Lei n. 13.711/05 prevê: “Art. 3º - O imposto não incide: V - sobre as 

transmissões relativas a unidades habitacionais de até 70m² (setenta metros 

quadrados), vinculados a programas oficiais de habitação, abrangendo as 

transmissões de terrenos e lotes destinados à sua construção.”

Em primeiro lugar, ainda que o imóvel não se localize 

nas áreas destinadas por Lei Municipal a Empreendimentos Habitacionais 

de Interesse Social, este foi adquirido por meio do Programa de Habitação 

Popular do Governo Federal denominado Minha Casa, Minha Vida, cuja 

finalidade, descrita em seu art. 1º é: “Art. 1o O Programa Minha Casa, Minha 

Vida - PMCMV tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e 

aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e 

produção ou reforma de habitações rurais, para famílias com renda mensal de até 
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R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais) e compreende os seguintes 

subprogramas (...)”, ou seja, mediante programa oficial de habitação 

promovido pelo Governo Federal, nada dispondo a lei tributária sobre a 

localização do imóvel, que, portanto, não pode ser considerado requisito 

para a obtenção do benefício.

No que tange à metragem do imóvel, em que pese 

constar como área total 86,275 m², por se tratar de bem inserido em 

condomínio edilício, somente parte dessa metragem é utilizada com 

exclusividade pelo autor e seus familiares, como sua habitação (42,690 m²), 

sendo que o restante é destinado ao uso comum de todos os condôminos. 

Nesse sentido:

Apelação. Repetição de Indébito. ITBI. Unidade habitacional inserida 

no "Programa Minha Casa, Minha Vida". Sentença de procedência. 

Pretensão à reforma. Impossibilidade. Isenção tributária prevista pela 

legislação municipal para as transmissões de unidades habitacionais 

com área de até 70 m² e vinculadas a programas oficiais de habitação. 

Inteligência do artigo 3º, V, da Lei Municipal 10.086/89 (com nova 

redação dada pela Lei Municipal 13.711/05). Metragem que, para fins 

de isenção, diz respeito à área útil do imóvel, desconsiderando-se as 

áreas externas ou comuns. Atualização monetária e os juros de mora 

que devem ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei Federal n. 

9.494/97, com redação da Lei Federal n. 11.960/09. Recurso ao qual 

se nega provimento, com observação.1 

Por fim, vale mencionar o entendimento do Eminente 

Desembargador Eurípedes Gomes Faim, componente desta Colenda 15ª 

Câmara de Direito Público, ao julgar caso análogo:

A Lei nº. 10.086 de 28 de fevereiro de 1989, do Município de São 

Carlos, prevê em seu artigo 3º, inciso V, hipótese de isenção do ITBI 

sobre as transmissões relativas a unidades habitacionais de até 70 m2 

(setenta metros quadrados), vinculadas a programas oficiais de 

habitação, abrangendo as transmissões de terrenos e lotes destinados 

1 Apelação nº 1005682-79.2014.8.26.0566, Rel. Des. Ricardo Chimenti, 18ª Câmara de 
Direito Público, j. em 03/07/2014.     
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à sua construção: 
Artigo 3º:- O imposto não incide: 

I  no caso de subestabelecimento de mandato em causa própria, 

ou com poderes equivalentes, feito para o mandatário receber a 

escritura definitiva do imóvel; 

II  sobre a transmissão de bens imóveis, quando volta ao 

domínio do antigo proprietário por força de retrovenda, 

retrocessão ou pacto de melhor comprador; 

III  sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 

patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital; 

IV  sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes da 

fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica; 

V  sobre as transmissões relativas a unidades habitacionais 

de até 70 m2 (setenta metros quadrados), vinculadas a 

programas oficiais de habitação, abrangendo as 

transmissões de terrenos e lotes destinados à sua 

construção; (com redação dada pela Lei no 13.711/05) 

VI  na aquisição por usucapião, declarada por sentença judicial 

transitada em julgado; (com redação dada pela Lei no 13.711/05) 

VII  aos imóveis em que o valor apurado para pagamento do 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos  ITBI for 

menor ou igual a R$ 70,00 (setenta reais). (com redação dada 

pela Lei no 13.711/05)

Parágrafo único. A isenção de que trata o inciso V deste Artigo 

contempla os créditos tributários não constituídos definitivamente, 

relativos a fatos geradores pretéritos. (parágrafo acrescentado 

pela Lei no 13.711/05)2 (grifo nosso)

O dispositivo legal prevê que o imposto não incide nas transmissões de 

unidades habitacionais de até 70 m2 (setenta metros quadrados), 

vinculadas a programas oficiais de habitação, abrangendo as 

transmissões de terrenos e lotes destinados a sua construção.

No caso, os documentos juntados pelos autores (fls. 07/92) dão a 

descrição e características do terreno:

“Fração ideal (no terreno condominial e nas demais partes e 

coisas comuns) de 0,1655%; que corresponderá à unidade 

autônoma de n.º 454 com frente para Rua Otto Werner Rosel, em 

São Carlos/SP constante na matrícula M-119773 do residencial 

Moradas São Carlos II composta de sala de estar/tv, 

copa/cozinha, dois dormitórios, sendo uma suíte com closet, Wc 

social e lavanderia, com área privativa de terreno de 101,20 m², 

área privativa de construção de 51,4600 m², área comum de 

construção de 0,6553 m², perfazendo a área total de construção 

de 52,1153 m², corresponderá uma área total de utilização 

exclusiva de 101,20m², com recuo frontal destinado a acesso e 

2<http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/pdf/1196704265--
lei10086_com_alteracoes.pdf>. Acesso em 06/02/2015.
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estacionamento, área comum de terreno de 70,5003 m², conforme 

R.5/M.119.773 e Av 08/M119.773 do cartório de Registro de 

Imóveis de São Carlos/SP. Cadastro no município nº 

01.10.461.023.001” (fls. 62)

Verifica-se que a unidade habitacional negociada tem área privativa de 

54,4600 m2 e está vinculada ao programa Minha Casa, Minha Vida, o 

qual é um programa oficial de habitação.

O que importa é a área da “unidade habitacional”, não havendo razão 

para levar em conta, como pretende o apelante, as áreas comunitárias 

ou a área do terreno, porquanto a lei expressamente dispõe que a 

imunidade abrange “as transmissões de terrenos e lotes destinados à 

sua construção”, sem estabelecer qualquer limite para área desses 

“terrenos e lotes”.

Numa interpretação teleológica vê-se que o espírito da legislação é 

beneficiar a população de baixa renda que adquirir imóveis de 

programas oficiais de habitação, isentando-os do pagamento do 

imposto, facilitando o acesso à habitação com a consequente melhoria 

da qualidade de vida destas pessoas.

A invocação do apelante à Lei municipal n. 13.691/05 (que instituiu o 

planto diretor do município) e à Lei 14.986/09 (que dispõe sobre 

empreendimentos Habitacionais de Interesse Social e sua vinculação 

ao “Programa Minha Casa Minha vida”), não merece acolhida. No caso 

concreto a metragem do apartamento atende os requisitos legais para 

concessão da isenção do ITBI, não se exigindo que o empreendimento 

habitacional seja expressamente previsto em lei municipal. Como bem 

observou a MM Juíza (fls. 122/123):

A Lei Municipal n° 14.986/09 que trata dos “empreendimentos 

habitacionais de interesse social” e o Plano Diretor da cidade não 

dispõem de nenhuma norma restringindo o alcance do artigo 3°, 

inciso V, da Lei n° 10.086/89. Referidos instrumentos normativos 

não regulam quaisquer aspectos tributários, mas tão somente 

organizam e disciplinam as áreas da cidade. 

E nem poderia ser diferente, pois, em se tratando de hipótese de 

isenção tributária, somente a edição de lei tributária específica 

poderia regular o assunto, tal como preconiza o artigo 97, inciso 

VI, do Código Tributário Nacional. 

Vê-se, pois, que a questão não é de interpretação, mas de 

legalidade, pois o MUNICÍPIO pretende “criar” requisito para a 

concessão do benefício sem previsão legal.

Ademais, restringir a aplicação do artigo 3°, inciso V, da Lei 

Municipal n° 10.086/89, mediante a exigência de requisito não 

previsto em lei, esbarra no artigo 111, inciso II, do Código 

Tributário Nacional, que determina uma interpretação “literal” nas 

hipóteses de outorga de isenção. Interpretação “literal” significa 
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que, conquanto não se admita interpretação ampliativa ou 

analógica, tampouco é possível interpretação que restrinja mais 

do que a lei quis.

Em situações análogas esta C. Corte já se pronunciou a respeito da 

matéria:

APELAÇÃO  ITBI - Unidade habitacional inserida no “Programa 

Minha Casa, Minha Vida” - Art. 3º, V, da Lei Municipal nº 

10.086/89, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 

13.711/05 - Isenção tributária reconhecida no Município - 

Edificações habitacionais que não abrangem as áreas externas ou 

comuns - Recurso desprovido.3

Apelação - São Carlos - Repetição de indébito  ITBI - Unidade 

habitacional inserida no Programa Minha Casa, Minha Vida - Art. 

3º, V, da Lei Municipal 10.086/89, com a redação que lhe foi 

conferida pela Lei Municipal 13.711/05 - Não incidência nas 

transmissões de unidades habitacionais, com área de até 70 m² e 

vinculadas a programas oficiais de habitação - Isenção prevista 

em legislação que disciplinou o ITBI no âmbito local - Alegação de 

que a área do imóvel supera a prevista em lei - Hipótese não 

verificada - Desconsideração das áreas externas ou comuns - 

Recurso não provido.4

APELAÇÃO - Ação de restituição de indébito tributário - Imóvel 

adquirido pelos autores/apelados com financiamento da C.E.F. 

através do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal 

- Lei Municipal nº 10.086/89 que prevê a isenção do ITBI, sem 

condicionar a metragem do imóvel - Sentença mantida, nos 

termos do art. 252 do Regimento Interno de E. Tribunal  

Precedentes - Recurso não provido.5

Assim, de rigor a repetição de indébito do valor recolhido 

indevidamente pelo autor a título do ITBI.6

Assim, no mérito, a r. sentença merece ser mantida 

por seus próprios fundamentos, a teor do art. 2527, do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3 TJSP, Apelação nº 0008653-88.2013.8.26.0566, 14ª Câmara de Direito Público, Rel. 

Octavio Machado de Barros, j. 09/10/2014.
4 TJSP, Apelação nº 0004431-77.2013.8.26.0566, 14ª Câmara de Direito Público, Rel. 

Henrique Harris Júnior, j. 27/11/2014.
5 TJSP, Apelação nº 1005744-22.2014.8.26.0566, 18ª Câmara de Direito Público, Rel. 

Osvaldo Capraro, j. 13/11/2014.
6 Apelação nº 1010636-71.2014.8.26.0566, Rel. Des. Euripedes Faim, 15ª Câmara de 

Direito Público, j. em 12/03/2015
7 “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da 

decisão recorrida, quando, suficientemente, houver de mantê-la.”
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II. Com relação aos honorários advocatícios, nas 

causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, 

ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos 

honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do 

§ 2o do art. 85, NCPC.

No tocante aos requisitos exigidos pelos incisos do § 

2º, tanto o grau de zelo profissional quanto o local de prestação do serviço 

não apresentam particularidades aptas a influir no arbitramento do valor da 

remuneração do patrono da parte vencedora.  Do mesmo modo, a natureza 

e importância da causa não exigem do causídico o desenvolvimento de 

sofisticadas teses jurídicas aptas a majorarem o valor estipulado pela lei. 

No caso em exame, foi reconhecida a inexigibilidade 

do ITBI cujo valor é de R$ 2.028,06, ou seja, o arbitramento dos honorários 

advocatícios em percentual tendo por base o proveito econômico resultaria 

em valor ínfimo, incapaz de remunerar condignamente o patrono da autora.

 

Assim, considerando-se os critérios insertos no art. 85, 

§8º, do NCPC, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por 

equidade, sendo certo que a quantia de R$ 1.000,00 é suficiente para 

remunerar adequadamente o advogado da parte vencedora, já considerado 

aqui os honorários recursais previstos no art. 85, §11 do diploma 

processual. 

III. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se 

provimento ao recurso interposto pela Municipalidade e dá-se provimento 

ao recurso adesivo da autora.
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FORTES MUNIZ

 Relator
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