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-cante ou produtor, caso em que o lugar
.da operação será aquele onde foi fabricada ou produzida a mercadoria.
N os casos em que houver simples depósitos de mercadorias a serem negociadas por estabelecimentos situados em
território de Estado diferente, o lugar
da operação é aquele em que estiver
s.tuado o depósito onde se encontrar a
mercadoria."
Ora, conhecidos como se acham os
fatos, fácil será concluir-se que as operações de revenda de que se vem falando, devem, de acôrdo com o disposto
na primeira parte do parágrafo transcrito, ser tidas como realizadas no território do Estado de Minas Gerais,
.ao qual pertence o impôsto respectivo.
Basta isso para proclamar-se a impro,cedência da ação.

O Egrégio Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de apreciar
hipótese semelhante e lhe deu solução
da qual não se divorcia o dispositivo
da sentença agravada (Cf. "Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal",
voI. XIV, pág. 86). O Ministério da
Fazenda também já se manifestou sôbre a inteligência do decreto-lei número 915, fazendo-o de forma a não
deixar a menor dúvida, de que, em
caso como o dos autos, não será possível impor-se à executada o pagamento
do tributo demandado. (V. "Revista
de Direito Administrativo", voI. I,
pág. 652).
São Paulo, 20 de novembro de 1947.
- Almeida Fer'l'ori, Preso com voto. Vasco Conceição, Relator. - J. R. A.
Vallim.

lMPôSTO DE CESSÃO E DE TRANSCRIÇÃO -

BI-TRIBUTAÇÃO

- A bi-tributação decretada pela mesma entidade não
passa de simples aumento de impôsto, o que a Constituição
não proibe.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
Manuel da Rocha Melo versus Prefeitura do Distrito Federal
Apelação cível n.o 6.490 - Relator: Sr. Desembargador
OSCAR

ACÓRDÃO

Acordam os Juízes da Oitava Câmara do Tribunal de Apelação do Distrito Federal, nos autos da apelação
eível n.o 6.490, sendo apelantes o Juízo
-da 2. a Vara da Fazenda Pública e
Manuel da Rocha Melo, e apelada a
Prefeitura do Distrito Federal, negar
provimento a ambos os recursos. O
segundo apelante intentou contra a
Prefeitura do Distrito Federal uma
nção ordinária, para o fim de ser declarada por sentença a ilegalidade da
cobrança do denominado impôsto de
,cessão, do de transcrição, e do impôsto
,de transmissão calculado sôbre o valor
dado ao imóvel, e não sôbre o preço
da compra, devendo restituir-lhe a ré
a quantia de Cr$ 2.095,00, proveniente
,da diferença do impôsto que teve de
pagar, e ser condenada ainda nas
-custas do processo e juros de mora.
A sentença apelada julgou procedente

TENÓRO

em parte a ação, no tocante ao pedido
relativo a impostos de cessão e de
transmissão, ficando aquêle excluído
em concreto e êste a ser pago conforme
o preço de Cr$ 47.00000. Julgou improcedente o pedido na parte relativa
ao impôsto de transcrição que todavia
ficou subordinado, para a incidência,
ao cálculo devido (fls. 72). Pretende
o autor-apelante que se decrete a inconstitucionalidade que somente pelo
Tribunal pleno pode ser apreciada e
decidida. No caso, a argüição é improcedente, conforme ponderou o Dr.
Procurador Geral no parecer de fls. 8889. A bi-tribuiação decretada pela
mesma entidade não passa de simples
aumento de impôsto, o que a Constituição Federal não proibe. No que é
relativo a impostos de cessão e de
transmissão, a sentença apelada bem
aplicou o direito, náo merecendo ser
reformada. A devolução da quantia
paga pelo autor tem apoio, segundo

-124 ponderou a sentença apelada, no fato
de não ser êle, autor, um solven-q que
tivesse pago por liberalidade. Custas
"ex-Iege". Distrito Federal, 17 de junho

de 1946. - Guilherme Estelita, Presidente. Oscar Tenório, relator. Emanuel de Almeida Sodré. - Ciente,
8-3-46. Romão C. Lacerda.

MULTA FISCAL - DEPóSITO
- O depósito vale como paga:rnento antecipado da obrigação e exclui a mOTa do devedor; não incide em multa o contribuinte que efetua o depósito para discutir a legitimidade
do impósto.
THIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
Fazenda Nacional ~;erS1tS The London Assurance
Agravo de petição n.o 174 Relator: Sr. Ministro
ABNER DE VASCONCELOS
ACÓRD.~O

Vistos, relatados e discutidos êstes
autos de agravo de petição do Distrito
Fedel"2l, em que é recorrente o Juízo
da Primeira Vara da Fazenda Pública agravante a União Federal e agravado The London Assurance, etc.:
Acordam os Ministros da Segunda
Turma do Tribund Federal de Recursos. pela totalidade dos seus votos
julgadores, em negar provimento aos
recursos, para confirmar a dec"são recorrida, na forma do relatório e das
notas taquigráficas, que vão juntas.
Custas segundo a lei.
Rio, 2 de abra de 1948. - Abner
de 1lasconcelos, Presidente e Relator.
RELATÓRIO

O Sr. Ministro Abner de Vasconcelos A agravada foi executada.
em 1945, p3ra pagamento de impôsto
de renda do ano de 1934, no valor de
Cr$ 28.09600 e multa de Cr$ 2.809,60"
A execut2.da pediu cancelamento do
executivo por depósito prévio da referida quantia, e que foi convertido
em renda de conformidade com o seu
requerimento a respeit:J" do que tiveram conhecimento pelo Juízo da Segunda Vara a Recebedoria do Distrito
Federal e a D"retoria do Impôsto de
Renda. A Fazenda não concordou em
pôr fim ao executivo por ser o depósito referente apenas ao principal, ao
impôsto de renda, não se incluindo
nêle o valor da multa.

A e~:ecutada alegou, então, que a
nwlta é indevida, pois, sendo intimada pal"a recolher o impôsto em 17 de
abril de 194:::, quando a certidão para
os efe"tos de cobrança data de 4 de
maio de 1943. Nessas condições, tend:J o depósito feito em 12-8-41, é bem
de ver que a executada ainda não se
ach2.va consftuída em mora. De acôrdo co mo despacho de fls. 17, foi
mandada f2zer a penhora unicamente
quanto à multa.
A executada ofereceu embargos à
penhora com a defesa acima mencionrda, de que não est.ando em mora,
insubsiste a parte da ação que prosseguiu.
A Fazenda impugnou os embargos
dizendo que o 1.0 C:mselho de Contribuintes manteve o lançamento do
impôs to, de que resultou a cobrança
amigável acrescida da multa, de 10 %
conforme as notificações feitas"
A certidão de fls. 37, da Delegacia
do Impôsto de Renda, esclarece que,
de arôrdo com o despacho de 2 de
setembro de 1941, exarado no processo
de lançamento do impôsto cobrado à
executada, já constava do acréscimo
da mulb de 10 'lo, na cobrança amigável. Só depois disso, foi o débito
env"ado à Procuradoria local da Fazenda, para a cobrança executiva.
Na aud:ência de instruÇ"ão e julgamento, renovados, oralmente e por escrito, os argumentos expostos pela
parte o Juiz a quo proferiu a decisão
final julgando improcedente a ação,
fundado em que, a partir dos decre-

