
TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS 

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 

 

PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA - caracterização da existência de procuração em causa 
própria. Mandato que equivale à cessão de direitos reais, apresentando todas os 
características necessárias: acordo entre as partes, individuação dos imóveis, preço da 
transferência, isenção de prestações de contas etc. Aplicação do art. 27 da lei n. 185148. 

A. L. G. e sua mulher contrataram os serviços de K. A. para lotear e vender uma gleba de sua 
propriedade, cedendo-lhe, em pagamento parcial desses serviços, créditos seus decorrentes 
de compromissos de compra e venda já existentes e referentes a lotes da mesma gleba. Na 
mesma escritura, constituíram K. A. seu procurador, em caráter irrevogável e sem qualquer 
obrigação de prestar contas, "para fazer cumprir pelos compromissarios compradores, em 
todas as suas clausulas e condições, os respectivos compromissos", inclusive: receber e dar 
quitação; outorgar escrituras definitivas; anuir a cessões ou transferências de ditos 
compromissos; compromissar de novo ou revender os mesmos lotes, a quem entender e pelo 
preço que quiser, no caso de rescisão dos compromissos etc. 

Entendeu o Fisco tratar-se de mandato em causa própria, previsto no art. 27 de lei 185/48 e 
intimou o procurador a recolher o imposto devido, acrescido de 20% de multa de mora. 

Defendeu-se a parte, sustentando tratar-se de simples cessão de direitos creditórios; não ter 
aplicação ao caso o texto legal invocado; que aquela procuração era um mero pacto acessório 
de garantia" e que não se pode confundir mandato em causa própria, que é sempre obrigação 
principal, com simples procuração em caráter irrevogável, que funciona:, única e 
exclusivamente como garantia acessória. 

Vistos e examinados os autos na 3.ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas, para a qual 
foram distribuídos, o juiz relator Mauro Brandão Lopes estudou, detidamente, a questão, 
opinando pela procedência da ação fiscal e, portanto, pela caracterização da existência de 
procuração em causa própria. 

Com a procuração tornou-se o "dono do negocio", sub-rogou-se em todos os direitos e 
obrigações dos proprietários, em caráter irrevogável e ainda sem qualquer obrigação de 
prestar contas dos seus atos. Exame demorado da escritura demonstra que o contrato 
principal é o mandato, que equivale à cessão de direitos reais, apresentando todas as 
características necessárias, desde o acordo até a isenção de prestação de contas. E esse ponto 
é de importância capital; o preço pelo qual recebeu os imóveis independe do preço mediante 
o qual, usando o mandato, poderá transferir afinal os mesmos a terceiros, ficando com todas 
as prerrogativas dos proprietários. 

Por esses fundamentos, negou o relator provimento ao recurso, no que foi acompanhado 
pelos juizes Manoel de Siqueira e Octavio Sampaio Viana. Foi voto vencido o do juiz Luiz 
Arruela Filho. 



Decisão da 3.ª Câmara, em 8-1-55; proc. R-25524/51, Capital; relator, Mauro Brandão Lopes. 


