
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

ACÓRDÃO 

 

Dúvida. Imposto, de transmissão. - Compra e venda de parte ideal de terreno e empreitada de 
construção de apartamento. Agravo de petição. Negaram provimento com ressalva. 

"Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de petição n. 66.015, da comarca de São 
Paulo, em que são agravante a Fazenda do Estado e agravado José Mainome Acorda - o 
Conselho Superior da Magistratura, sem discrepância, negar provimento ao agravo e confirmar 
a conclusão da decisão agravada. Custas na forma da lei. Trata-se de dúvida suscitada pelo 
Oficial de Registro de Imóveis da 15.a Circunscrição, depois de prenotar escritura de compra e 
venda levada a registro e que fora outorgada pela Monções Construtora e Imobiliária S. A., a 
favor de José Mainome. Entendeu o suscitante que o imposto de transmissão deveria incidir 
sobre o valor total de Cr$ 350.000,00, representando a fração ideal do terreno transmitido Cr$ 
50.000,00 mais o valor da empreitada contratada Cr$ 300.000,00 pela outorgante com o 
outorgado, para a construção de uma apartamento e não apenas sobre o valor aludido da 
fração do terreno. Resolvendo a dúvida, julgou-a improcedente o Dr. Juiz de Direito, pela 
decisão de fls. 34, de que se agravou a Fazenda do Estado. Rejeitando a preliminar de não 
reconhecimento, suscitada pelo agravado, conheceu o Conselho do recurso e lhe denegou 
provimento, mantendo a decisão pela sua conclusão. Ao examinar a questão, entendeu o Dr. 
Juiz de Direito que os fatos apontados pelo Oficial suscitante e pela Fazenda não tinham o 
alcance de modificar o contrato celebrado pelas partes e decidiu com acerto. Realmente, se a 
transmissão imobiliária contratada foi apenas do terreno e se o imposto sobre ela devido foi 
recolhido, o registro deveria mesmo ser completado como foi ordenado, mas os aludidos fatos 
que a Fazenda entende modificadores de seu direito, podem ainda ser apreciados em 
procedimento regular que fica ressalvado à agravante. Com essa ressalva, fica mantida a 
decisão agravada. 
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