
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

ACORDÃOS 

 

Processo n. 61.007 - São Paulo - Agravo de Petição 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de petição interposto por Felicina 
Lanza da decisão do Dr. Juíz de Direito da Vara dos Registros Públicos, que julgou procedente a 
duvida suscitada pelo Oficial da 15.ª Circunscrição do Registro de Imóveis da Capital. 

Acorda o Conselho Superior da Magistratura, por votação unanime, em negar provimento ao 
recurso para confirmar a sentença recorrida pelos seus fundamentos. 

A agravante adquiriu da Monções Construtora e Imobiliária S/A., pela importância de Cr$ 
190.000,00, um apartamento integrante de um prédio objeto de condomínio e pretendeu 
pagar o imposto de transmissão "inter-vivos" apenas sobre a quantia de Cr$ 28.650,00, que 
representaria o valor de uma fração ideal do terreno, no qual a vendedora levantara o edifício, 
alegando, para tanto, que a construção fora feita mediante contrato de empreitada. 

Verifica-se, entretanto, pelos elementos constantes dos autos, que a convenção ajustada 
primitivamente entre a aludida empresa construtora e a agravante retrata um contrato típico 
de compromisso de compra e venda. Nenhuma alusão faz a contrato de empreitada. A 
chamada "unidade autônoma" é descrita como coisa certa, pertencente à promitente 
vendedora, tanto que a edificação havia sido averbada à margem das transcrições aquisitivas 
do terreno. Somente na escritura definitiva, em discordância com o negocio bem definido na 
promessa de compra e venda, é que surge a tardia referencia a "empreitada de construção". 

Ademais, o simples fato de ser a construção financiada pela Caixa Econômica Federal, 
mediante hipoteca global do prédio, exclui a idéia de obra empreitada pela agravante. Assim, 
procedeu acertadamente serventuário, ao exigir da agravante o pagamento de sisa sobre o 
preço total da aquisição. 

Custas ex-lege. P. e I. São Paulo, 16 de outubro de 1953. 

(aa) Paulo Colombo, Presidente. 

J. M. Gonzaga, Vice Presidente. 

Mareio Munhos, Correg. Geral e Relator. 

D. J. 23/10/53. 


