peitar êsse critério legal, quando a
venda pública não alcança o mesmo
valor.
A lógica repele interpretação que
conduz a essas conclusões contraditórias e teratológicas.
3. Acordam, em razão do exposto,
os Juízes da l.a Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento às apelações, para con-

56firmar, como confirmar.l, a sentença recorrida.
Custas ex-lege.
Distrito Federal, em Z1 de julho de
1952. Romão Côrtes de Lacerda,
Presidente. - João Coelho Branco, Reh:tor. - Hugo Auler.
Ciente, em 20 de agôsto de 1952.
-Fernando Jfaximilil1no.

IMPôSTO DE TRANSMISSÃO - TRANSFERÊNCIA DE AÇõES
DE SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
- É ilegal a cobmnça de impôsto de transmissão de propriedade imobiliária sôbre a transferência de ações de sociedade anônima.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO
Estado de São Paulo versus S. A. Imobiliária Jaguaré
Embargos infringentes n. o 55.430 - Relator: Sr. Desembargador
JUSTINO PINHEIRO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos êstes
autos de embargos infringentes número 55.430, de São Paulo, embargante
a Fazenda do Estado e embargada a
Sociedade Anônima Imobiliária Jaguaré: Acordam, em Terceiro Grupo de
Câmaras Civis do Tribunal de Justiça, por maioria de votos, adotado o
relatório de fls., rejeitar os embargo:.
e confirmar o acórdão embargado, por
seus fundamentos.
Custas como de direito.
O acórdão acatou o prejulgado proferido pela egrégia Seção Civil dêste
Tribunal, certificado a fls. 1 e neste
sentido já havia sido decidido pela
egregla Sexta Câmara Civil (" Rev.
dos Trif}us.", 183/353).
São Paulo, 4 de abril de 195Z J. C. de Azevedo Marques, presidente
-Jus tino Pinheiro, relator Cantidiano de Almeida, vencido - Vicente
1
2

Sabino Júnior -- H. da Silva Lima,
vencido, pelos fundamentos da seguinte
declaração de voto:
Trata-se de conhecida questão respeitante à constitucionalidade da ~o
brança do impôsto de transmissão incidindo sôbre as ações das sociedades
que negociam em imóveis. Dela já tenho opinião formada e constante do
voto referido a fls.
(" Rev. dos
Trib.", 188/856 e 191/8U.'). Não tenho
razões para modificar essa orientação
que também foi acolhida pelo egrégio
Supremo Tribunal Federal como se vê
do "Arquivo Judiciário", 98/3'34.
Lembro ainda, em refôrço dessa interpretação, o que disse ao julgar-se
a dúvida no processo 56.967 2 de
Jaú: o direito fiscal, ramo do direito
público, pode dar ao negócio jurídico
uma conceituação adequada, do seu
ponto de vista particular, focalizando
a feição econômica, financeira, social e
política ou tendo em vista a realidade e

Revista dos Tribunais, vaI. 188, p. 853.
Revista dos Tribunais, vol. 194, p. 925.

57 as consequencias objetivas da operação,
indiferente ao direito civil.
O lugar, o momento, a natureza do
negOCIO, O objeto, a condição das pessoas, de que o direito privado se desinteressa, podem assumir importância
para o direito fiscal, levando-o a diferenciações necessárias a assegurar a
sua grande função política e econômIca, dentro dos princípios em que se
deve inspirar (voto n. o 2.652').
Ainda recente:nente trouxe a "Revue
lnt~rno.iionale de Droit Comparé" uma
. notícia do livro de Valdes Costa, "La
InterpretaJCion de las Normas Tribvtarias" em que seu autor assinala
nl'JÍto bem que "les grandes transformation economiques modernes on établi de plus en plus l'autonomie du
droit fiscal en tant que discipline, et,
par la même, l'insuffisance des solu-
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tions traditionelles en matiere d'interpretation. Le droit fiscal exige des
criteres propres d'interpretation et differents du simples prejugé favorable
au contribuable, formulé par le principe "in dubio contra fiscum" (clt.
., Revista", 1951, n. o 3, pág. 562').
Aqui êste aspecto prático ou objetivo
é saliente: as ações representam frações do valor dos imóveis, de modo que
a sua transferência, na realidade, implica em transferência dos própri03
imóveis, numa parcela ou na totalidade. Ainda que se trate de bens imóveis,
nem por isto ao Estado será defeso
cebrar o impôsto, pois como disse o
eminente Ministro José Linhares, a
União não se reservou o direito de
efetuar a cobrança (Rec. extraord.
14.686, de São Paulo). Recebo os embargos.

CALCULO EM INVENTARIO

O impôsto de transmissão de propriedade "causa
mortis" deve ser calculado sôbre o valor dos bens à época da
avaliação no inventário.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Estado de São Paulo versus Espólio de Maria Lúcia dos Santos
Agravo de instrumento n. O 57.572 - Relator: Sr. Desembargador
JUSTINO PINHEIRO

ACÓRDÃO

Vistos, expostos e discutidos êstes
autos de agravo de instrumento número 57.572, da comarca de Piratininga, agravante a F'azenda do Estado e agravado o espólio de Maria
Lúcia dos Santos: Acordam, em Sexta
Câmara Civil do Tribunal de Justiça,
por maioria de votos, dar provimento
ao recurso.
A Fazenda do Estado agravou-se do
despacho que homologou a liquidação,
entendendo que o valor dos bens para
o pagamento do impôsto deve ser o
atual e não o do tempo da abertura da

sucessão. A avaliação, feita em 1951,
teve em vista a data em que se abriu
a sucessão, em 1945. O art. 22', do
Livro VI do Código de Impostos e
Taxas diz que - "salvo nos casos expressamente excetuados, o valor dos
bens para efeito da aplicação da taxa
devida, será sempre o atribuído em
avaliação realizada no inventário, quaiquer que seja a época de pagamento
do impôsto".
O valor dos bens deve ser contemporâneo à época da avaliação. Esta
não deve reportar-se à data da abertura da sucessão. O julgado mencionado pelo magistrado diz respeito a

