
INCONSTITUCIONALIDADE DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER-VIVOS COBRADO PELO 
ESTADO SOBRE A CESSÃO OU TRANSFÊNCIA DE COMPROMISSOS DE VENDA E COMPRA DE 
IMOVEIS. 

É pacífico no nosso Direito e assim o tem proclamado a nossa Jurisprudência, que o 
instrumento público ou particular de compromisso de venda e compra de bens imóveis, não 
transfere o domínio. Não é um ato de transmissão de imóvel. Consiste, sómente, em obrigação 
de fazer e, quando do instrumento consta a cláusula de irretratabilidade, excluindo o direito 
de arrependimento, constitue direito real oponivel a terceiros. 

Não sendo, pois, o meio ou fôrma legal e hábil para operar-se a transmissão da propriedade 
imóvel, não pode o Estado cobrar pelo ato, o imposto de transmissão inter-vivos. 

E, se assim é para o compromisso de venda e compra, com maior razão se aplica a proibição à 
cessão ou transferência que o compromissário comprador faz a terceiro, de seus direitos. 

Provando a inconstitucionalidade do art. 23 da lei estadual n.º 185 de 13 de novembro de 
1948, transcrevemos aqui, em parte, o brilhante parecer do ilustre catedrático da Faculdad2 
de Direito de São Paulo, Prof. Waldemar Ferreira, parecer esse publicado no número de 
Fevereiro de 1950 da Revista da Ordem dos Advogados, Seção de São Paulo, e que assim se 
manifesta: 

Ainda não se achava convertido em lei o projeto regulador do loteamento de terrenos e de sua 
venda em prestações, o que só se verificou pelo decreto-lei n. 58, de 10 de novembro de 1937, 
quando, no Estado de São Paulo, pelo dec. n. 8.255, de 23 de abril de 1927, se instituiu o seu 
código de impostos e taxas. 

Como, pela Constituição de 1934, que então ainda vigorava, aos Estados pertencia o imposto 
de transmissão de propriedade imobiliária inter- vivos, aquele tributou o que se fizesse em 
cumprimento de promessa ou compromisso, não sendo o adquirente originário: mandava o 
art. 16, de seu livro quinto exigir, além da taxa devida, tantas vezes 3,125% do valor da cisa, 
quantas tivessem sido as sucessões do primitivo promitente comprador até o adquirente. Mas 
não ficou nisso. Submeteu o art. 17 ao mesmo regime a transferência de imóveis por mandato 
em causa própria ou seu substabelecimento. Mais ainda. Focalizando as vendas do imóveis 
oriundas de compromissos ou pagáveis em prestações, o art. 18 sujeitou-as a imposto 
adicional em função do tempo. A sisa ou imposto integral devido se cobraria com o acréscimo 
de 6 % decorridos de 6 a 12 mêses das datas previstas; de 7 % decorridos mais de 12 a dezoito 
mêses; de 8 % , decorridos mais de 18 a 24 mêses; de 9 % decorridos mais de 24 a 36 mêses; e 
de 10%, decorridos mais de 36 mêses. 

Era esse o regime tributário quando entrou em vigência, no Estado de São Paulo, o decreto-lei 
regulamentador do loteamento de terrenos e de sua venda e financiamento por pagamento 
do preço e reembolso do empréstimo para edificação em prestações. 0 que o diploma 
legislativo federal viera facilitar, a lei tributária estadual impedia, tal o óbice que lhe fazia. 

O punctum saliens das vendas a prestações é o da decadência do pagamento. Feitas a pessoas 
de poucos recursos, quase sempre vivendo de ordenados ou salários fixos, as contingências da 
vida levam-nas a atrasarem-se nos pagamentos, que acreditavam efetuar pontual e 



seguramente. Moléstias prolongadas de famílias acarretando despesas imprevistas e 
extraordinárias; afastamento do emprego e do serviço; mudanças forçadas da localidade. - eis 
alguns, os mais frequentes dos motivos que levam os compromissário,; a decair do 
cumprimento de suas prestações. Enseja-se, nesse transe, transferir o seu compromisso; e é 
de boa prudência seja facilitado para que não tenha prejuízo ou perca o menos possível o que 
contou com o futuro e se encontrou em infortúnio. A lei fiscal paulista entrou a embaraçar o 
que devia ajudar; e não se tardou a verificar que ela resultara de dois erros consideráveis: um 
de ordem político-tributária, outro de ordem jurídica. Tributar as transferências dos 
compromissos de venda de lotes de terrenos a prestações, que a lei facilitara tanto a ponto de 
instituir para isso formalidade. idêntica à do endôsso dos títulos de crédito - o trespasso, 
lançado nos próprios documentos ou nas cadernetas emitidas pelas empresas loteadoras, 
seria, em verdade, torná-las impossíveis. Elas não se realizariam; e, com isso, secar-se-ia a 
fonte geradora do imposto. Era ele, como se verificou, anti-econômico. Melhor seria suprimi-
lo, e incentivar o parcelamento das grandes áreas urbanas ou rurais, permitindo sua 
subdivisão. 

Havia, de outro lado, argumento de ordem jurídica contra o tributo das transferências dos 
compromissos de venda - a da sua manifesta inconstitucionalidade. O que a Constituição 
atribuíra aos Estados, no art. 8, n. I, c), era a competência privativa para decretar impostos 
sobre a "transmissão de propriedade imobiliária inter-vivos. inclusive a sua incorporação ao 
capital de sociedade". Não a para tributar direitos pessoais, como são os que emergem do 
compromisso de venda e compra de bens imóveis. De resto, o parágrafo quarto do mesmo 
artigo tornara bem claro que o imposto seria sobre a transferência de bens e não sobre a do 
direito de adquiri-los. "O imposto", lê-se no texto, "o imposto sobre transmissão de bens 
corpóreos cabe ao Estado em cujo território se achem situados. 

Ora, o imposto não incidia sobre a "Transmissão de bens corpóreos", como exigia o texto 
constitucional, mas sobre direitos pessoais; e disso lhe advinha a inconstitucionalidade. 

Razões foram essas as que levaram a suprimir-se o tributo malfadado. Revogou a lei n. 13.163, 
de 31 de dezembro de 1942, os arts. 16 e 18 do livro quinto do código de impostos e taxas, 
tornando isentas de impostos as transferências de compromisso de compra e venda de 
imóveis numa ou em mais prestações. 

Tributando, no art. 2, 4), e no livro quinto, ou seja o do imposto de transmissão de 
propriedade imobiliária inter-vivos, a "cessão de direitos e ações que tenham por objeto bens 
imóveis", mais não fez o código de impostos e taxas do que estabelecer o princípio geral, de 
que decorreriam os preceitos dos arts. 16 a 18, referentes à transferência dos compromissos & 
venda de imóveis. 

Pela mesma lei n. 13.163, de 31 de dezembro de 1942, por que se revogaram os arts. 16 a 19 
daquele código, o que se referiu ao tributo da cessão de direitos e ações sobre-imóveis 
também se revogou, como é intuitivo. 

De tal arte, e com fundamento ao inciso quarto do art. 2 do livro quinto do código de impostos 
e taxas, nenhum imposto poderá ser exigido sobre as transferências de compromissos de 
vendas de imóveis realizadas em qualquer tempo. 



Como o fisco é persistente e não se preocupa senão de tributar, pondo sobre os contribuintes 
o ônus de alegar e provar a inconstitucionalidade dos tributos, convencido de que muitos 
preferirão pagar os impostos a discutir-lhe a ilegitimidade em juízo, a lei n. 186, de 13 de 
novembro de 1948, voltou a incidir no erro anterior e reviveu o n. 4 do art. 2 do livro quinto do 
código de impostos e taxas, agora com maior gravamo para os contribuintes. "O imposto", diz 
o seu art. 23, "o imposto devido, na conformidade do disposto do n. 4 do artigo 2 do livro V do 
código de impostos e taxas, pela cessão de promessa ou compromisso de compra o venda de 
imóveis, será cobrado ao cedente à taxa de 4 % (quatro por cento) ". Calcular-se-á sobre o 
valor do imóvel na ocasião da transferência do compromisso de venda; e outras e inúmeras 
providências se articularam afim da eficiência de sua exigibilidade, que redundará, se 
efetivado, em demandas e, ao cabo, em integral insucesso financeiro com impedir as 
transferências, causando males profundos à vida econômica do Estado de São Paulo. 

O imposto é manifestamente inconstitucional, pelos seguintes motivos: a) porque o art. 19 da 
Constituição de 1946, como a de 1934, conferiu aos Estados competência para decretar 
impostos sobre "transmissão de propriedade imobiliária inter-vivos e sua incorporação ao 
capital de sociedade" e na transferência de compromissos se transmitem direitos pessoais e 
não ainda o direito de propriedade imobiliária, que nem sempre chega a transferir-se, entre 
outros motivos pelo arrependimento do compromitente, hipótese comum, registrada pelos 
anais judiciários; h) porque o parágrafo segundo do mesmo artigo da Constituição deixou 
inconfundivelmente claro que tal imposto recai sobre a transmissão dos bens corpóreos: "os 
impostos sobre transmissão de bens corpóreos (os. 11 e 111) cabem ao Estado em cujo 
território estes se achem situados". A referência no texto aos ns. 11 e III do art. 19 pôs os 
pingos sobre os ii. Teve a virtude de tornar bem explícito o que neles se acha dito de maneira 
insofismável 

Comentando o dispositivo escreveu PONTES DE MIRANDA conceitos dignos de rememorarem-
se: 

"O inciso II somente cogita de propriedade imobiliária. Portanto, de tudo que a lei define como 
bem imóvel. Trata-se de direito privado, a que a Constituição se reporta, se bem não pudesse 
o Poder Legislativo central reduzi-lo de tal modo que se afastasse de certo mínimo conceptual 
corrente entre povos cultos, ou, melhor, para evitarmos o método comparatistico, aceito 
como cerne pela consciência jurídica tradicional, assente, do Brasil. O imposto de transmissão 
inter-vivos da propriedade imobiliária recai sobre o negócio jurídico sempre que se dê a 
substituição do sujeito do direito de propriedade ou de algum elemento autônomo dele, 
compra e venda, troca, no qual há duas incidências se os bens trocados são imóveis, dação in 
solutum, embarcações nacionais ou estrangeiras se só empregadas na navegação interna do 
Estado membro, enfiteuse constituída ou transferida, subrrogação de bens inalienáveis ou 
gravados com outras cláusulas, usucapião julgada por sentença, constituição de usofruto, uso 
ou habitação, constituição de renda e transferência dos direitos reais". 

Para que se pudesse tributar, como o fez a lei paulista, a transferência dos compromissos de 
compra e venda de lotes de terrenos, ou destes em sua integridade, seria essêncial que por via 
dela se transmitissem direitos reais. É o que absolutamente não acontece. Desde que tal não 
se dá, a inconstitucionalidade do tributo é manifesta. 



Vem se firmando nesse sentido a jurisprudência. Realmente, a Prefeitura do Distrito Federal, 
seguindo critério idêntico ao do código paulista de impostos e taxas, entrou a exigir o imposto 
de transferência de propriedade imobiliária, ou seja - a sisa, pelo trespasso dos compromissos 
de compra e venda de lotes de terrenos ou destes. Mas não teve sucesso. Por acórdão de 17 
de setembro de 1946, a Quarta Câmara do Tribunal de Apelação do Distrito Federal em termos 
incisos: 

"Funda a Prefeitura - diz o acórdão - seu direito à cobrança no artigo 5.º do decreto-lei n. 
4.163, de 21 de janeiro de 1934. Mesmo, porém, autorizado o imposto pelo citado inciso, sua 
revogação pela Constituição de 16 de julho de 1934 é manifesta, eis que na discriminação das 
fontes de renda dos municípios não foi incluído semelhante imposto. Não se trata de lei 
inconstitucional, mas de dispositivo de lei revogado por falta de apoio constitucional. 

Demais, existente a transmissão de propriedade, não à pretexto para o imposto 
correspondente. A promessa de compra e venda não transfere direito real sobre imóveis, não 
sendo lícito à Prefeitura cobrar mais de um imposto sobre a transmissão efetiva porque em 
última análise a transmissão, de um imóvel ou de direito real sobre imóveis se opera do 
alienante para o adquirente". 

Não é esporádico o julgado. 

Outro se depara Do acórdão de 19 de novembro de 1946, em que a Sétima Câmara do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal afirmou não ter cabida tal imposto na cedência de promessa de 
venda com a cláusula de arrependimento. 

"Trata-se - refere o acórdão - de compromisso de compra e venda, com cláusula de 
arrependimento, não podendo, assim, ser executado coativamente, não constituindo, 
destarte, direito real, mas simples direito pessoal, e, conseqüentemente, como tem entendido 
a jurisprudência, não sujeito a imposto de transmissão". 

Ainda há pouco, e foi por acórdão de 25 de novembro de 1949, a Quinta Câmara do mesmo 
Tribunal de Justiça voltou a insistir no seu ponto de vista, confirmando sentença de primeira 
instância. 

"Efetivamente - lê-se no acórdão - merece confirmação a sentença recorrida, porquanto deu 
acolhida a dois pontos incontestáveis, o primeiro sustentando Dão implicar a promessa de 
compra e venda de imóvel em título causal de sua transmissão; o segundo, o de ilegitimidade 
da cobrança de imposto de transmissão de domínio imobiliário, calculado numa base superior 
ao valor da aquisição. No tocante ao primeiro ponto, a realidade do princípio é incontestável. 
A promessa de compra e venda de imóvel, ainda que dotada de força de direito real, não 
perde o seu verdadeiro atributo jurídico, que é o de servir como um contrato, e está 
dependendo da escritura definitiva, outorgada voluntária ou judicialmente. Em relação ao 
segundo ponto, não é admissível cobrança de imposto de transmissão de domínio imobiliário, 
calculo em base superior ao valor da transação, sobretudo quando o título aquisitivo, como no 
caso sub judice, é o produto de uma arrematação judicial, que envolve uma estimativa feita 
pela própria coletividade, a mais certa e mais segura que se possa imaginar. De modo algum se 
justifica a cobrança além do valor dessa arrematação". 



Coube, porém, ao Supremo Tribunal Federal e foi por acórdão de 28 de abril de 1949, proferir 
a palavra definitiva sobre a controvérsia, decretando a inconstitucionalidade das leis que, no 
Estado do Rio de Janeiro, haviam exigido o imposto de transmissão em escrituras de 
promessas de compra e venda de bens imóveis. 

Em face desse grande julgado, encontrou termo a contenda doutrinária que se passou para o 
tablado judiciário. Manifesta, e agora mais do que nunca, é a inconstitucionalidade do tributo, 
de que se vem cuidando. Declarou-o o Supremo Tribunal Federal. 

Não se contentou a lei paulista em instituir o imposto a que decididamente não tinha direito. 
Estabeleceu a de n. 185, de 13 de novembro de 1948, no art. 32, que "não serão lavrados, 
registrados, inscritos ou averbados pelos tabeliães, escrivães, oficiais do registro de imóveis e 
de títulos e documentos os atos e termos do seu cargo, sem a prova do pagamento do imposto 
devido, observadas, outrossim, as normas previstas no capítulo VII do livro V do código de 
impostos e taxas". 

Mais, ainda, acrescentou que, e foi no art. 34, "não serão arquivadas pela Junta Comercial 
contratos, suas alterações e distratos, bem como não serão lavrados, registrados ou averbados 
pelos tabeliães, escrivães e oficiais de registro de títulos e documentos os atos e termos a seu 
cargo, relativos a transferência ou venda de estabelecimentos comerciais ou industriais, sem a 
prova de quitação que deverá ser feita pelo contribuinte relativamente àqueles 
estabelecimentos para com a Fazenda Estadual". 

Deu-se, como sempre acontece em matéria fiscal, o extravasamento. Também esses 
dispositivos da lei estadual são inconstitucionais. 

Declarou, em verdade, a Constituição da República, no seu artigo 5, n. XV, e), competir à 
União, e não aos Estados, legislar "sobre registros públicos e juntas comerciais". Terminante é 
o texto constitucional, de molde a afastar qualquer dúvida. 

Poder-se-ia, no entanto, argumentar que, em tal ponto, assistia aos Estados a competência 
legislativa complementar ou suplementaria, com fundamento no preceito do art. 6 daquela 
Constituição, mercê do qual "a competência federal para legislar sobre as matérias do art. 5, n. 
XV, letras b, c, d, f, g, h, j, l, o, e r, não exclui a legislação estadual supletiva ou complementar". 

O argumento, assim desatado, porém, seria falso, e o é, porque o texto não se referiu, antes 
excluiu, da competência estadual supletiva ou complementar, entre outras, a letra e, que se 
refere, precisamente, aos "registros públicos e juntas comerciais". 

Quer isso dizer que os Estados absolutamente não podem legislar sobre os registros públicos e 
as juntas comerciais, nem supletiva, nem complementarmente. Quando sobre eles legislem, 
como o fez o Estado de São Paulo, esgrimem no vácuo. Fabricam facas sem lâminas pois que as 
suas leis, nesse ponto, são inconstitucionais. 


