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ITBI: Histórico



ITBI,disposições Legais: Fato Gerador

O Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e 

de direitos reais sobre eles tem como fato gerador (Art. 1º da 

Lei nº 11.154, de 30/12/91):

I - a transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato 

oneroso:

a) de bens imóveis, por natureza ou acessão física;

b) de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os de garantia

e as servidões;

II - a cessão, por ato oneroso, de direitos relativos à aquisição

de bens imóveis.

Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo refere-se

a atos e contratos relativos a imóveis situados no território

deste Município.



Estão compreendidos na incidência do imposto (Art. 2º da Lei nº 11.154, de 30/12/91, 

com a redação da Lei nº 13.402, de 05/08/02, e da Lei nº 14.125, de 29/12/05):

I - a compra e venda; (70%)

II - a dação em pagamento;

III - a permuta;

IV - o mandato em causa própria ou com poderes equivalentes para a transmissão de 

bem imóvel e respectivo substabelecimento, ressalvado o disposto no artigo 143, 

inciso I;

V - a arrematação, a adjudicação e a remição;

VI - o valor dos imóveis que, na divisão de patrimônio comum ou na partilha, forem 

atribuídos a um dos cônjuges separados ou divorciados, ao cônjuge supérstite ou a 

qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão, considerando, em 

conjunto, apenas os bens imóveis constantes do patrimônio comum ou monte-mor;

VII - o uso, o usufruto e a enfiteuse;
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VIII - a cessão de direitos do arrematante ou adjudicatário, depois de assinado o 

auto de arrematação ou adjudicação;

IX - a cessão de direitos decorrente de compromisso de compra e 

venda; (20%)

X - a cessão de direitos à sucessão;

XI - a cessão de benfeitorias e construções em terreno compromissado à venda 

ou alheio;

XII - a instituição e a extinção do direito de superfície;

XIII - todos os demais atos onerosos translativos de imóveis, por natureza ou 

acessão física, e de direitos reais sobre imóveis.
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O imposto não incide (Art. 3º da Lei nº 11.154, de 30/12/91, com a redação da Lei nº 

13.402, de 05/08/02):

I - no mandato em causa própria ou com poderes equivalentes e seu substabelecimento, 

quando outorgado para o mandatário receber a escritura definitiva do imóvel;

II - sobre a transmissão de bem imóvel, quando este voltar ao domínio do antigo 

proprietário por força de retrovenda, de 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 aos mesmos alienantes, em 

decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram 

conferidos;

V - sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, 

cisão ou extinção da pessoa jurídica;

VI - sobre a constituição e a resolução da propriedade fiduciária de coisa imóvel, prevista 

na Lei Federal nº 9.514, de 20 de novembro de 1997.
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Não se aplica o disposto nos incisos III a V do artigo anterior, quando o adquirente 

tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, a sua 

locação ou arrendamento mercantil (Art. 4º da Lei nº 11.154, de 30/12/91, com a 

redação da Lei nº 13.107, de 30/12/00, e da Lei nº 13.402, de 05/08/02).

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50% 

(cinquenta por cento) da receita operacional do adquirente, nos 2 (dois) anos 

anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações 

mencionadas no “caput” deste artigo, observado o

disposto no § 2º.

§ 2º Se o adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) 

anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando 

em consideração os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Fica prejudicada a análise da atividade preponderante, incidindo o imposto, 

quando a pessoa jurídica adquirente dos bens ou direitos tiver existência em período 

inferior ao previsto nos §§ 1º e 2º deste artigo
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Ocorre transação 
imobiliária

Contribuinte entra no 
website da PMSP, 

registra a transação e 
emite a guia do ITBI

Contribuinte paga a 
guia do ITBI

Cartório confirma
pagamento

Análise exploratória dos dados:

• Número de Transações

• Valor Médio da Transação

• Pessoa Física x Pessoa Jurídica

• Distribuição por Região da Cidade

• Tipos de transação (Compra e venda, 

cessão, adjudicação, etc...)

• Cartórios
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Base do ITBI

Cadastro 
Notificação do IPTU

Cadastro 
Logradouro IPTU 

FERRAMENTA

SQL SERVER

SQL SERVER OU txt
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Projeto Piloto I: Análise do ITBI-IV

Cedente A

R$ 1,2 milhões

Cedente B

R$ 1,5 milhões

Cedente C

R$ 2,5 milhões

Cedente D

R$ 1,8 milhões

Escritura 
Definitiva

R$ 3,0 milhões

TRANSAÇÃO DO MESMO 

IMÓVEL DENTRO DE UM PERÍODO

• Diversas transações dentro de um

período de 1 ano (por exemplo);

• Vários valores de transação

utilizados;

• Simulação do verdadeiro valor de

transação;

INTELIGÊNCIA DO SISTEMA

Relacionar para um mesmo imóvel

as transações ocorridas em um ano.

A busca no banco de dados deverá

ser feita pelo número do

contribuinte, endereço e número

do condomínio, trazendo a relação

já tratada daqueles com maior

probabilidade de simulação e

dentro de uma curva ABC.

Tabelas do 
ITBI

Tabelas do 
IPTU

Tabelas do 
DIMAP



Projeto Piloto I: Análise do ITBI-IV

TRANSAÇÃO DE IMÓVEIS EM 

ÁREA MAIOR

• Diversas transações do mesmo

condomínio;

• Vários valores de transação

utilizados para imóveis de

mesmas características;

• Simulação do verdadeiro valor de

transação;

INTELIGÊNCIA DO SISTEMA

Relacionar para um mesmo

condomínio as transações efetuadas

no período de um ano. A busca no

banco de dados deverá ser feita

pelo número do contribuinte,

endereço e número do condomínio,

trazendo a relação já tratada

daqueles com maior probabilidade

de simulação e dentro de uma

curva ABC.

Tabelas do 
ITBI

Tabelas do 
IPTU

Tabelas do 
DIMAP

Apartamento A:

R$1,2 milhões

Apartamento B:

R$2,5 milhões

Apartamento C:

R$3,2 milhões

APARTAMENTOS 

COM AS MESMAS 

CARACTERÍSTICAS



Projeto Piloto I: Análise do ITBI-IV
IMÓVEL REGISTRADO NA 

JUNTA COMERCIAL SEM 

TRANSMISSÃO

• Incorporação de imóvel para

compor o capital social;

• Fato registrado na Junta

Comercial;

• Não há transmissão e pagamento

do ITBI;

• dissolução da sociedade e

transferência do imóvel para

sócio diferente do integralizador.

INTELIGÊNCIA DO SISTEMA

Cruzar dados da Junta Comercial

com guias de ITBI emitidas (com ou

sem isenção), trazendo a relação já

tratada daqueles com maior

probabilidade de simulação e

dentro de uma curva ABC.

Incorporação 

do Imóvel

Tabelas do 
ITBI

Tabelas do 
IPTU

Tabelas da 
JUCESP

Tabelas do 
DIMAP

DOI-RF



Empresa A

(Atual 
Proprietária)

Empresa B

Empresa C

Empresa D

Empresa E

Empresa F

Reserva de direitos de indicar

terceiro em 27/05/2010.

Equivalente à Compromisso

de Compra e Venda. Não

incide ITBI

Indicação para assumir os

direitos e obrigações em

08/06/2010. Equivalente à

cessão de direitos relativos à

Compromisso de Compra e

Venda. Incide ITBI

Confere os direitos na forma de

integralização de capital da Empresa

D em 22/11/2011. Equivalente à

cessão de direitos relativos à

Compromisso de Compra e Venda.

Incide ITBI

Confere os direitos na forma de

integralização de Incorporação Total

em 22/11/2011. Equivalente à

cessão de direitos relativos à

Compromisso de Compra e Venda.

Incide ITBI

Confere os direitos na forma de

integralização de Incorporação Total em

29/03/2012. Equivalente à cessão de

direitos relativos à Compromisso de

Compra e Venda. Incide ITBI

Transmissão escritura de Venda e

Compra em 21/06/2013

(R$11.588.073,86). Cabe verificação

da base de cálculo utilizada com base

em compromisso subsequente

Incide ITBI.

Empresa G

(Atual Promitente comprador)

Em 11/09/2013 

(R$15.072.200,00)

1

7

6

5

4 3

2



Projeto Piloto : Análise do ITBI-IV
▪ Maiores Transações Imobiliárias – levantamento das transações envolvendo valores expressivos de imóveis que

podem ensejar um levantamento mais preciso do valor de mercado e uma possível revisão de valor venal.

▪ Natureza de Transação: Cessão de direitos decorrente de compromisso de compra e venda – apuração correta

da base de cálculo, principalmente nos casos em que o fato gerador decorre de lavratura de escritura de compra

e venda e cessão, onde a base de cálculo do imposto não pode ser diferente nas duas transações no mesmo

instrumento de transmissão.

▪ Natureza de Transação: Resolução de alienação fiduciária por inadimplência – casos de inadimplência por

parte do devedor- fiduciante em que credor fiduciário (banco) retoma o imóvel para o seu patrimônio. Muitas

vezes o banco (contribuinte) informa o valor de transação de forma incorreta gerando um recolhimento a menor

do imposto.

▪ Recolhimentos com valores menores – levantamento de valores inexpressivos de ITBI-IV que podem ter

ocorrido erro no preenchimento da Declaração de Transação Imobiliária – DTI no campo “valor de transação”.

▪ Transação no mesmo condomínio na mesma época – identificar transmissões ocorridas em um mesmo

condomínio na mesma época com grandes distorções de valores de transação declarados.

▪ Recolhimentos considerando apenas o terreno – verificação de possível existência de construção na data do

fato gerador do imposto, o que ensejaria a lavratura de auto de infração para a cobrança do valor referente à

construção

▪ Contribuintes pessoas jurídicas (atos de reorganização societária) – que não tem pedido de não incidência

junto à Prefeitura – atos de fusão, cisão, extinção, incorporação de bens ao capital da empresa e

desincorporação onde não houve recolhimento do imposto, inclusive com diligências à Junta Comercial do

Estado de São Paulo e Cartório de Notas. (convênio JUCESP)

Tabelas do 
ITBI

Tabelas do 
IPTU

Tabelas da 
JUCESP

Tabelas do 
DIMAP

DOI/DIMOB-
RF



▪ Escrituras lavradas fora do Município – Há possibilidade de lavratura de escritura de transmissão de imóvel localizado na cidade de São Paulo em outro

município. Muitas vezes não há o recolhimento do imposto no momento da lavratura, ou, ainda, ocorre fraude no pagamento do imposto, pois esses

cartórios não estão sujeitos à fiscalização pelo Fisco Municipal de São Paulo.

▪ Natureza de transação Permuta – verificar o correto recolhimento do imposto recolhido pelas duas partes envolvidas, tanto o primeiro permutante como o

segundo permutante. Trata-se de análise muitas vezes complexas, considerando torna em dinheiro e outros bens envolvidos.

▪ Natureza de transação Permuta (fração de terreno permuta com futura unidade pronta e acabada) – Verificar a correta atribuição de valores quando as

transmissões envolvem permuta entre fração ideal de terreno e unidades prontas e acabadas.

▪ Fiscalização de condomínio – fiscalização dos contratos de financiamento bancário e análise quanto ao tipo de construção do empreendimento imobiliário.

Caso não se trate de construção a preço de custo a incidência deve ocorrer não só pela fração ideal do terreno, mas também sobre a construção.

▪ Transmissões com ausência de recolhimento – Cartório de Registro de Imóveis – fiscalização pessoalmente nos cartórios de registro de imóveis a fim de

verificar possível transmissão sem recolhimento do imposto. (convênios)

▪ Transmissões com ausência de recolhimento – Cartório de Notas - fiscalização pessoalmente nos cartórios de notas a fim de verificar possível transmissão

sem recolhimento do imposto. (convênios)

▪ Fiscalização oriundas dos processos de Mandado de Segurança – emissão de auto de infração nos processos administrativos oriundos de mandado de

segurança, impetrado contra o Fisco, com apuração mais criteriosa da base de cálculo do imposto a fim de melhor embasar a defesa no processo judicial e

evitar perda de arrecadação.

▪ Transmissões com indicação de proporção transmitida – fiscalizar as transmissões que indicam aquisição de parte do imóvel para verificar a veracidade da

proporção indicada na DTI.

▪ Transmissões declaradas com amparo em Mandado de Segurança – fiscalizar as transmissões em que o contribuinte informa o nº de processo judicial na

DTI, em que se discute aspectos do recolhimento do imposto, como base de cálculo, fato gerador, alíquota e contribuinte.

▪ Transmissões declaradas com amparo em processo administrativo de Avaliação Especial – fiscalizar as transmissões em que o contribuinte informa o nº

de processo administrativo de avaliação especial a fim de verificar a veracidade das informações.
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Ferramenta de Análise do ITBI-IV: Filtros



Ferramenta de Análise do ITBI-IV: Avaliação
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Valor Pago (R$ milhões)

Evolução de Autos Pagos
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32,93 

15,50 16,39 13,72 

30,04 

131,82 

1,43 1,98 
7,13 

2,88 0,99 

32,64 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor (R$ milhões): Lançado x Pago

Valor Lançamentos Valor Pago

Evolução de Autos Pagos - Arrecadação

2016 - Nominal
TOTAL

ITBI – R$ milhões
São Paulo 1750,5
Rio de Janeiro 625,2
Belo Horizonte 356,4
Curitiba 259,0

Porto Alegre 258,4
Salvador 175,8

Fortaleza 107,9
Goiânia 106,8
Recife 101,4
Guarulhos 53,6
Manaus 45,6

Vitória 43,0
Osasco 39,0

Cuiabá 33,6
Belém 29,1
Teresina 28,7

São Luis 25,2

Maceió 24,5

São Caetano do Sul 21,3

Diadema 17,0

Palmas 14,2

Pagamentos sem impugnação, parcelamentos ou inscrição



Evolução Arrecadação do ITBI



ISS IPTU ITBI TOTAL ISS IPTU ITBI TOTAL

São Paulo 2.162,1  2.400,7  225,6     4.788,4       -1,2% 6,1% 4,2% 2,5%

Rio de Janeiro 868,9     1.134,1  75,6       2.078,6       -18,8% 2,2% -5,3% -8,0%

Belo Horizonte 201,3     581,2     49,4       831,9          -2,0% 3,5% -19,1% 0,5%

Curitiba 165,1     251,1     40,8       456,9          -7,9% 5,9% 16,1% 1,2%

Salvador 138,9     227,4     22,0       388,2          -2,4% 2,7% -0,4% 0,6%

Porto Alegre 147,0     186,4     28,4       361,8          -1,0% 18,7% -15,9% 6,6%

Recife 124,1     143,5     14,5       282,1          1,6% 6,7% 4,9% 4,3%

Campinas 124,6     217,2     11,7       353,4          1,5% 8,2% -3,6% 5,3%

Fortaleza 116,9     203,7     15,9       336,4          4,3% 7,5% 1,2% 6,1%

Goiânia 75,9       208,0     15,3       299,2          -21,6% 10,3% -3,1% -0,7%

Municípios 2017

VALOR REAL - 2017 Crescimento Real - 2016/2017

1º Bimestre 2017 1º Bimestre 2017

Evolução Arrecadação do ITBI



OBRIGADO!


