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NOME: 3.º Tabelião de Notas da Capital  

Endereço: Rua 3 de Dezembro, 64 (Capital)  

ASSUNTO: "Inter-vivos". 

CONSULTA: 

"1) - Estão sujeitas ao imposto de sisa em face do disposto no n.º 4 - Art. 2.º, Livro 4.º do 
Decreto n.º 22.022 de 31/1/53, as cessões de direitos de compromisso de venda e compra 
entre pessoas físicas? 

2) - Estão sujeitas ao referido tributo - as cessões de direitos de compromisso de venda e 
compra realizadas entre pessoas jurídicas que não tenham por objeto social as explorações de 
bens imóveis?". 

RESPOSTA: 

Dispõe o art. 2.º do Livro IV do C. I. T., que incidirá, o imposto: 

4) - nas cessões de direitos e ações que tenham por objeto bens imóveis. 

O Código Civil caracterizando os bens imóveis, após enumerar os por natureza (Art. 43, n.º I) ; 
os por ato humano (Art. 43, n.º II) e os por destino (Art. 43, n.º III), diz no Art. 44 que: 
"Consideram-se imóveis para os feitos legais: I) os direitos reais sobre imóveis, inclusive o 
penhor agrícola e as ações que os asseguram". 

É a esse último dispositivo que se refere o item 4 do Art. 2.º do Livro IV do C. I T., estando a 
incidência do imposto, no caso, restrita às cessões de "direitos reais". 

O compromisso, no entanto, de compra e venda de um imóvel, é um direito pessoal, segundo 
tem entendido a maioria de nossos juristas, com o apoio quais unânime dos Tribunais. 

Os direitos reais são os que vem descritos no Art. 674 do Cód. Civil (V. Clovis Bevilacqua nos 
Comentários aos artigos 44 e 674), e nessa enumeração não consta o compromisso de compra 
e venda de imóveis. 



Apenas há referência no decreto lei federal n.º 58 de 1937 ao direito real do compromissário 
comprador, oponível a terceiros, no sentido de garanti-lo na efetivação da transmissão da 
propriedade após o cumprimento integral da obrigação assumida, com o promitente 
vendedor. 

Interpretando esse dispositivo assim se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: 
"O Decreto lei n.º 58 de 1937, e a lei n.º 649 de 1949, não instituíram um direito real sobre 
imóveis, que se acrescesse aqueles mencionados no Código Civil. Trata-se de direito real "sui-
generis", condicional, dependente do adimplemento do contrato; antes desse adimplemento e 
da transferencia da propriedade não há que falar em direito sobre imóveis" (Rev. dos Trib. Vol. 
193/827). 

O Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo assunto assim já se pronunciou: "Evidentemente 
o compromisso de vendas não é ato constitutivo ou translativo de propriedade, mas simples 
convenção de caráter pessoal, que até independe de instrumento público ex-vi dos artigos 129 
e 135 do Código Civil, consoante tem proclamado o Supremo Tribunal Federal em muitos 
acórdãos, valendo mencionar entre outros aqueles proferidos a 12 de abril e 24 de maio de 
1948, nos recursos extraordinários ns. 12.137 e 10.944, além do que está publicado na Rev. 
Forense, vol. 91, pág. 407, relatado a 8 de Janeiro de 1942, pelo eminente Ministro Anibal 
Freire" (Revista Forense de Novembro de 1949, Pág. 104, Recurso extraordinário n.º 11.534). 

Conclui-se que com base no item 4.º do Art. 2.º do Livro IV do Código de Impostos e Taxas não 
é possível. cobrar-se o imposto de transmissão sobre cessão de direitos de compromisso, por 
que se traia de uma cessão de direitos pessoais, e não de direitos imediatos sobre imóveis, que 
é o que caracteriza o direito real (V. Carvalho dos Santos nos comentários ao Art. 674 do Cód. 
Civil). 

Há ainda em prol dessa interpretação outros argumentos tão sólidos, ao nosso ver, como os já 
expostos. 

Assim é que no Art. 28 do referido Art., digo, Livro IV do C. I. T., se esclarece que: "O imposto 
será pago por inteiro pelos adquirentes dos bens ......." 

O cessionário do compromisso não adquire bens, mas simples direito pessoal. E adquirindo ele 
esses direitos não pode, ao nosso ver, ser obrigado a pagar imposto o cedente. 

As únicas referências existentes no C. I. T., quanto a compromissos de compra e venda de 
imóveis, se limitam no facultar aos promitentes compradores ou cessionários, a antecipação 
do pagamento do imposto de transmissão devido na escritura definitiva (Artigos 55 e 56), ou 
no pagamento do imposto em prestações (Art. 58). 

Resta, ainda o argumento histórico, e recente. Pelo artigo 23 da lei n.º 185 de 1948, foi 
estabelecida a incidência do imposto de transmissão nas cessões de promessas ou. 
compromissos de compra e venda de imóveis, na base de 4%, e a ser pago pelo cedente. 
 

Dados os inconvenientes surgidos com a cobrança desse imposto, foi afinal o dispositivo 
mencionado revogado pela Lei n.º 1.395 de 21/12/51. 



Tendo o Dec. 22.022 de 31/1/53, se limitado a consolidar c regulamentar a legislação tributária 
do Estado (Art. 1.º da Introd.), consequentemente, não poderia revigorar textos revogados. 

Diante de todo o exposto, respondemos as perguntas: 

1 e 2) - Não estão sujeitos ao imposto de transmissão "Inter-vivos" as cessões de direitos de 
compromisso de compra. e venda, eis que as mesmas não se enquadram no item 4 do Art. 2.º 
do Livro IV do Código de Impostos e Taxas, quer a cessão seja feita por pessoa física ou 
jurídica. 

Dada a relevância do assunto, e atendendo ao fato de ultimamente termos sido consultados 
por várias pessoas, que tem sido obrigadas por Serventuários de Registros de Imóveis ao 
pagamento do imposto nessas cessões, submetemos a presente à consideração do Sr. Diretor 
do Departamento da Receita. 

(a) MARIA APARECIDA Z. SIMÕES 

P. Jorge de Camargo 

De acordo: 

(a) LABRE DE FRANCA 

CHEFE 


