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ÚLTIMOS JULGADOS 

 

SISA - Escritura definitiva outorgada catorze meses após o vencimento de compromisso - 
Aumento de 70% do tributo, com base no art. 26 do Livro IV do C. I. Taxas 
Inconstitucionalidade desse dispositivo. 

 

Moveu a Fazenda do Estado um executivo fiscal para cobrança de diferença de sisa, em 
compromisso de compra e venda de imóvel, após a outorga da escritura definitiva, 14 meses 
além do vencimento desse compromisso. Os executados declararam expressamente que 
aceitavam o valor que o fisco atribuiu ao imóvel, insurgindo-se, contudo, contra o aumento de 
70%  proveniente do alegado atraso de 14 meses (art. 26 do Livro IV do C. I. T.), contra a multa 
moratória de 20%, e contra o cálculo dos adicionais. O Juiz acolheu essa defesa e recorreu de 
ofício, inexistindo recurso voluntário das partes. Encontrando-se entre os fundamentos da 
sentença o referente à inconstitucionalidade do mencionado aumento de 70% do imposto, e 
que é cobrado nos termos do citado art. 26 do Código referido, inconstitucionalidade que ela 
decretou, houve por bem a turma julgadora, que se pronunciou da mesma forma, remeter o 
feito a plenário, no Tribunal de Justiça, tendo este decretado a inconstitucionalidade. 
Inconstitucional, sem dúvida, é o art. 26 do C. 1. T. (Livro IV) que reproduziu o art. 28 da lei n.º  
185, de 1948, e tal vício já foi proclamado por duas vezes (R.T. 258/287 e ag. 85.956). O 
dispositivo em apreço manda cobrar a taxa adicional de 5% por semestre vencido a partir do 
termo do 6.º mês, contado da data em que vencer o prazo do compromisso. Da taxa, porém, 
não se pode cogitar porque esta pressupõe a prestação de serviço pelo Estado, o que na 
espécie não ocorre, e, desse modo, a conclusão é que se trata, iniludivelmente, de aumento do 
imposto de transmissão, para hipóteses excepcionais, de caráter manifestamente penal e com 
base num pretendido atraso no pagamento dele. Atraso, porém, inexistente, por isso que a 
sisa só se torna devida quando da escritura definitiva ou seja, quando o imóvel é de fato 
alienado. De sorte que o artigo de lei em exame pune o contribuinte por um retardamento 
imaginário, por mora não verificada ainda, exigindo-lhe um tributo maior, e progressivamente 
aumentado com o decorrer dos meses, quando o valor normal desse tributo é menor. Relatou 
o feito o des. Samuel Mourão, no julgamento pelo plenário. (Rec. 89.730, de Rápolis, 26-11-
58.) - L. M. 

 

Transcrito da "Folha da Manhã" de 5/3/59. 


