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PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES ..m4/J_Jga~
RIO DE! .JANEIRO. D. ~.

S.ssão d•...13. d•..D.!l..z..!l.mQ.rQ .. d. 1938.. ACÓRDÃO N...1..•..6.3.3......•........

Recurso n. 7.381- Imposto do Sêlo

Recorrente Ex-Officio Recebedori" do Distri to ,'ederal

Recorridos João Paulino Siqueira Campos e outro.

Os contr"tos que constituem Obrigação de pa~amento de.

sinal e servem ~penas para garBntia de assinatura de
. "

~o_n_t__r_atos definitivos devem paCRr o sêlo corresponden~

te ao paGa~Bnto realizado como sinal.

,
Em 3 de Setembro de 1937, Uario Fonseca apresentou a Rece-

•- ..bedoria do Distrito Feders.l o contreto que e.ssinou com Joao.'Paulino 8i-
W'i';.-

queira Campos e sua mulher em 25 de Acosto do rrssmo ano para averbqção

n~ se~lndavia do Rêlo aplicRdo na primelr9G O contrRto,
consiste em uma promessa de venda, medinate determinadas condições, de

terrenos pelo pre ço de 400 :OOO~~OOO,dos quais os proÍnetentes receberam

no áto da assinatura, o. titulo de sinal, a ir.lportancla de 4.0:000$000. Na
, -clausula VIII ficaram re [jUl,'J.dasa apoca e outra.s concliçoe s para lavratu~

ra da es cri bJra defini tiva e transfere nela efe ttiT9,. da proprtedade" A.

meira via está selada com li~4~~200•

•- Por despacho de 14..de Setembro de 1937, o Diretor d!j.
A . j .,

doria resolveu que, o imposto do selo sendo devido sobre o preço total, "

da propriedade cuja venda se ajustou -- 400:000$000 -_, fosse cobrada .. '
..~
~a revalidação na importancia de 3:888$000. Notificado desse despacho,

Mario Fonseca, com gt'..Hrd~ de prazo, apresentou reclsW.B.ção que, depois
.•.

devJ.d"mente examinada e informada, obteve deferimento do Diretor da. Rece':
. .....'bedoria em longo e bem fundamentado des pl.cho do.to.do de 11 de Fevereiro'
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Isto posto, e
,Considerando que o instrUllJentoapresente.do c uma obriga-

çao de pagamento de simtl, o qual, nos termos do artO 1.09). do Codigo
Civil, serve apAnas para firmar a presunçio de acordo final e tornar
obrigatorio o contrato definitivo;

,Considerando que assim esta compreendido para os efeitos
de pagamento do sêlo no nO 2I~ da ta.belaA, sobre o vA.lor do mesmo ou
seja sobre 40:000$000;

Considerando que o despacho recorrido obedeceu inteiramen-
te aos dispositivos legais aplicaveis ao caso cm apreço,

Ac~rdam os membros do l° Conselho de Contrihu1~tes, p~r
maioria de votos, em engar provi~ento ao rccu~so ex-offlcio~

l° Conselho de Contribuintes, em 13 de Dezembro de 1938

PRESIDENTE

Vencidos os Snrs. Jaime Peric1es e Eduardo Rodrigues.
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