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NÃO É DEVIDO O IMPOSTO DE TRANSMISSÃO NOS COMPROMISSOS IRRETRATÁVEIS 

RIO, 13 ("Estado" - Pelo telefone) - Não é devido o imposto de transmissão de propriedade na 
promessa irretratável de compra e venda do imóvel. Foi esta a tese de direito constitucional 
mais uma vez proclamada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar hoje o recurso ordinário n. 
4.539, do Estado do Rio. Fora o caso em que o fisco estadual pretendeu cobrar executivamente 
aquele imposto com multa avultada, porque não havia sido pago numa escritura de promessa, 
naquelas condições de compra e venda de um imóvel, em Petrópolis. 

Entretanto, como o promitente comprador cedera os seus direitos a terceiros na respectiva 
escritura de cessão, o fisco cobrava imposto de cessão. E depois cobrara imposto de 
transmissão de propriedade na escritura definitiva de compra e venda entre a mesma 
promitente vendedora e o cessionário do mesmo promitente comprador. 

Contra a cobrança do imposto de transmissão na escritura de promessa os promitentes 
vendedores e comprador pediram mandado de segurança que foi concedido pelo juiz de 
direito de Petrópolis. O Tribunal de Justiça do Estado, porém, cassou a segurança. 

Na sessão de oito do corrente teve inicio o julgamento do recurso e o relator, ministro 
Vilasboas, negou-lhe provimento, por entender que tais promessas de venda equivaliam à 
própria venda, sendo acompanhado pelo ministro Afranio Costa. Tendo pedido vistas dos 
autos o ministro Ary Franco, o Tribunal pelos votos deste e dos ministros Nelson Hungria, 
Ribeiro da Costa, Luiz Galotti e Barros Barreto, contra aqueles dois acima referidos ministros, 
reafirmou mais uma vez o principio acima exposto. O ministro Ary Franco ainda disse que além 
da duplicidade de cobrança que estava revogada, conforme se via pelos votos vencidos do 
acórdão recorrido, havia a lei estadual em que se fundava o fisco fluminense. 

"O  Estado de S. Paulo", de 14/1/58. 


