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feitamente caracterizada, como bem
acentua o parecer jurídico de fls.
Publique-se, inclusive os pareceres de
fls. 23 e verso e restitua-se o processo

IMPOSTO DO S2LO -

à Diretoria das Rendas Internas para
as devidas anotações, e, em seguida à
2- Câmara daquele Colegiado."

São os seguintes os pareceres:

PROMESSA DE VENDA

A promessa de compra-e-venda não é contrato formal.

- O impôsto do. sê lo incide sôbre os atos conforme seus
caracteres, aparentes e independentemente de rua qualificação, validade em eficácia.
MINISTll:RIO DA FAZENDA
PROCESSO

S. C.

N.o

187.842-56

(Darcy Bessone, Da Compra
pág. 99).

PARECER

Impôsto de Sêlo. Recurso do Representante da Fazenda junto à 2' Câmara
do 10 Conselho de Contribuintes.
Versa o presente processo sôbre recurso interposto pelo digno Representante da Fazenda junto à Segunda Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes contra o acórdão n 2.076, de 4
de março de 1958, que, pelo voto de
qualidade, julgou inexigível, na espécie o impôsto de sêlo.
Q

2. Entendeu a egrégia Câmara que
a deliberação tomada em assembléia
geral de acionistas da emprêsa "Tecelagem Saturnia S. A." realizada em 11
de agôsto de 1955 (às fls. 1), não configura um contrato de promessa de
compra e venda.
3. A promessa de compra-e-venda,
segundo a lição dos tratadistas, é um
contrato que se torna perfeito e acabado com o simples consentimento das
partes. Não é contrato formal; pode
realizar-se por qualquer forma, seja
qual for a espécie de bem que se pretenda vender ou comprar (Orlando Gomes. Corntroto, pág. 279). O contrato
preliminar ou promessa de contratar.
caracteriza-se por seu objeto, que é um
corntrah,ere, uma obrigação de contratar
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4. O impôsto do sêlo incide sôbre os
atoe conforme seus caracteres aparentes e independentemente de sua qualificação, validade ou eficácia. Essa tem
sido, invariàvelmente, a orientação ministerial. A ata de fls. I, contem os
requisitos essenciais à configuração do
contrato preliminar de compra e venda:
Tes, pretmm, ccm.sensus. O acôrdo de
vontades sôbre a coisa e o respectivo
preço, bem como as condições de pagamento estão consignados expressamente na referida ata, que foi devidamente aprovada e assinada pelas partes interessadas.
5. Em face do exposto, opino pelo
provimento do recurso, de acôrdo com
os pareceres precedentes.
A consideração do Senhor Procurador Geral.

P. G. F. N., em 20 de junho de 1962.
Generoso POi!l,ce ef,e Arruda, Procurador da Fazenda Nacional.

-

Nada tenho a aditar ao jurídico pareCE.r, que recebe a minha concordância.
A consideração do Senhor Ministro. EdI»1Ji.lson Moreira Arraes, Procurador-Geral.

S. C. 51.908-62 drade.
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Francisco de An-

"A vista dos pareceres da Diretoria
das Rendas Internas, Direção-Geral e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, deixo de acolher a reclamação de
fls., por falta de amparo legal.
Publique-se, inclusive, O'S pareceres
de fls. 8 e 9, e restitua-se à. Diretoria

das Rendas Internas para as devidas
anotações."
Aprovado o parecer do relator como
parte integrante da presente resolução.
Em 10 de maio de 1962. KisZan01J, Presidente Substituto -

Saeha
Luis

Va.lI6nte de Andrade, Relator.

IMPOSTO SINDICAL - ISENÇÃO - ENTIDADE BENEFICENTE

- Os empregados de entidade beneficente, sem fins lucrativos, estão isentos do impôsto sindical.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVID1tNCIA SOCIAL
PROCESSO MTPS N.o 205.661-61
PAREJCER

O Sindicato dos Empregados em Sociedades de Beneficência, Ordens Terceiras e Irmandades Religiosas de São
Paulo, solicita o enquadra.rnento sindical dos empregados da Seção de Obras
e Reparos da Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de São Paulo;
Indagam, neste processo, se os empregados da Seção de Obras e Reparos
da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo estão enquadrados:
a)no "Sindicato dos Empregados em
Sociedade de Beneficiência, Ordens Terceiras e Irmandades Religiosas, de São
Paulo"; ou,
b) no "Sindicato dos Enfermeiros e
Empregados em Hospitais e Casas de
Saúde de São Paulo"; ou,
c)
no "Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria da Construção Civil. de
São Paulo".

Os trabalhadores a enquadrar são empregados da Seção de Obras, mas a entidade empregadora é a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo, entidade religiosa. de caráter
civil, de finalidade beneficente e sem
fins lucrativos. sem capital a remune-

rar através de lucro. li:, na verdade,
possivel, que a receita seja maior que
a despesa, mas êsse superavit não constitui lucro. li: que essa diferença é a
fonte dos m.eiQs que lhe permitem atingir seus fins beneficentes.
A contribuição sindical (impôsto) somente é devida pelos que participam de
atividade eronôm.ica ou oategorio. profi8sianal, é paga proporcionalmente ao
capital registrado, na razão de um dia
de salário, em favor do sindicato representantivo da categoria.

Oategoria. ou atividade econâmioa é
expressa pela "solidariedade de interêsses econômicos dos que empreendem
atividades idênticas, similares ou conexas".
Categoria profissional também é expressa em lei pela "similitude de condições de vida oriunda da profissão ou
trabalho em comum, em situação de
emprêgo na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas".
Sindicato, entre nós, é órgão representativo de int~&Se8 individuais dos
seus associados, e os gerais, da categoria econômica ou profissWnal.

