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3) De conformidade com o parágrafo único do art.: 15, do Livro IV do Cod. Imp. e Taxas, 
conferencia a majoração de 1% sobre imóveis de valor igual ou superior a ...... Cr$ 100.000,00, 
ficou determinado que essa majoração somente é devida se o quinhão de cada adquirente, na 
parte do imóvel pertencente a cada transmitente, for igual ou superior a Cr$ 100.000,00. 
Nestas condições, pergunta-se: Na hipótese dos transmitentes serem marido e mulher (dois 
transmitentes) será devido aquela majoração? Exemplifiquemos: Numa escritura de valor de 
Cr$ 100.000,00, na qual figurem como vendedores marido e mulher e apenas um adquirente, 
estará essa transação sujeita aquela majoração? 

b)  Estando o Posto Fiscal local exigindo a apresentação de declaração imobiliária em nome do 
comprador no ato do pagamento do imposto de transmissão devido, pergunta-se: é essa 
exigência regular, ou essa declaração deverá ser prestada de acordo com o que dispõe o artigo 
41, Livro IV do Cod. Imp. e Taas?  

Resposta n.o 9.855 

a) Segundo dispõe o § único do art. 15 do Livro IV do Cod. Imp. e Taxas "sendo dois ou mais os 
transmitentes a majoração de que trata este artigo somente será devida se * quinhão de cada 
adquirente, na parte do imóvel pertencente * cada transmitente for igual ou superior a Cr$ 
100.000,00 (cem mil cruzeiros) ". 

Quando a transmissão é feita pelo casal, ocorre uma unidade na alienação da propriedade, 
pois o regime de comunhão se caracteriza justamente pelo fato dos bens de ambos os 
cônjuges constituírem "uma só massa de que os consortes são co-proprietários e 
compossuidores indivisamente" - (Pontes de Miranda, Tratado de Direito de Família, 2.º Vol. 
Pag. 256). 

Para o Dr. Washington de Barros Monteiro, ilustrado Juiz do Tribunal de Alçada, o "regime de 
comunhão universal consiste na comunicação de todos os bens e futuros dos cônjuges, assim 
como de suas dividas. Todos os bens do casal seja qual for a sua natureza, móveis e imóveis 
direitos e ações, passam a constituir uma só massa, um só acervo, que, permaneça indivisível 
até a dissolução da sociedade conjugal. Cada cônjuge tem direito a uma metade ideal dessa 
massa; ambos formam urna verdadeira sociedade, embora regida por normas especiais". 
(Curso de Direito Civil - Direito de Família, Pág. 129). 

Não existem portanto dois transmitentes na alienação de bens de um casal, de forma que não 
deve ser bipartida a transmissão para efeito de aplicação da taxa, segundo o nosso entender. 

b) Não é regular a exigência de declaração imobiliária no nome do comprador, no ato do 
pagamento do imposto "intervivos" eis que essa exigência não está prevista em nenhum dos 
artigos (48, 49, 50 do Livro IV que disciplina o preenchimento das guias. 



Este "Serviço de Consultas" já teve oportunidade de esclarecer processo que dizia respeito ao 
assunto, que "não estão obrigados os adquirentes de imóveis rurais, a fazer declarações 
prévias do imposto territorial, pois a isso só estão sujeitos após a transmissão, ou seja, depois 
de pago o imposto "intervivos" (Parecer n. 239-52). 

Tendo em vista a relevância dos assuntos tratados na Consulta, submetemos a resposta deste 
"Serviço à aprovação do Diretor do Departamento da Receita". 

D. O. 14/1/55. 


