
Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

 

Proc. 14.786 - Capital - Ministério da Fazenda - Delegado Regional do Imposto de Renda: Dê-se 
ciência da representação de fls. 2 aos Srs. Tabeliães de Notas desta Capital. São Paulo, 1.º de 
Julho de 1957. (a) Pinto do Amaral. "Representação de fls. 2 a que se refere o despacho supra". 
Ao Exmo. Sr. Desembargador Dr. Oswaldo Pinto do Amaral, Corregedor Geral da Justiça no 
Estado de São Paulo: Consoante dispõem os §§ 1.º e 2.º do art. 94 e Art. 95 e § único do 
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 40.702 de 31-12-56, o 
recolhimento do imposto de renda sobre lucro apurado na venda de imóveis pelas pessoas 
físicas (Art. 92 do aludido Regulamento) compete ao vendedor assim como a apresentação da 
guia negativa apropriada, quando a operação não proporciona lucro. Por outro lado, e por 
força do estatuído no Art. 171 e parágrafos do Art. 175 do mesmo Regulamento, o 
recolhimento do imposto devido ou a apresentação da guia indicativa da inexistência de lucro 
deve ser feita à repartição do domicilio do vendedor, repartição essa que, no caso da Capital 
de São Paulo, e em se tratando de imposto a recolher é a Recebedoria, Federal setor anexo à 
Delegacia Regional do Imposto de Renda em São Paulo, e, em caso de guia negativa, a própria 
Delegacia Regional referida. Sucede, todavia, que numerosos são os casos em que as partes 
vendedoras no intuito de subtraírem a transação a um controle mais eficiente e presto 
satisfazem o tributo ou a apresentação da guia negativa em repartição outras, sediadas no 
interior. Como essa pratica acarreta dificuldades aos serviços de fiscalização desta Delegacia e 
prejuízos ao interessado da Fazenda Federal - adotamos providências acauteladoras, a respeito 
inclusive junto aos Cartórios da Capital. Para conseguirmos o completo êxito dessas medidas, 
necessitamos, entretanto da inestimável cooperação de Vossa Senhoria, no sentido de fazer 
com que os Cartórios da Capital cumpram com presteza as notificações que lhes estamos 
fazendo, para que até o dia 15 de cada mês remetam a esta Delegacia uma relação das guias 
em trato no presente, correspondentes a escrituras lavradas no mês anterior e que, devendo 
ser apresentadas nas repartições desta Capital, segundo a explicação já dada 
precedentemente o foram em repartições diversas. Eis porque vimos solicitar o obséquio dos 
bons ofícios de Vossa Senhoria, sobre o particular exposto. Para o que possam ser útil, 
juntamos exemplar das notificações expelidas aos cartórios. Antecipadamente agradecidos a 
Vossa Senhoria, valemo-nos da oportunidade para apresentar-lhes os protestos de estima e 
consideração. (a) Mário Boarti Tamassia, Delegado Regional. 

PORTARIA N. 8/57 

O desembargador Oswaldo Pinto do Amaral, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, 

Atendendo a que os processos de habilitação de escreventes de cartório, nos termos do art. 
9.º do Decreto 5.129 de 23 de julho de 1931, estão sujeitos a exame e correição do Corregedor 
Geral da Justiça; 



Atendendo a que, por esse motivo, no interesse dos serviços judiciários, no do próprio 
cartório, bem assim de escrevente, a Corregedoria traçou normas que vêm sendo executadas 
com uniformidade e resultados satisfatórios, no processamento da habilitação e nomeação 
dos candidatos a cargos de escreventes; 

Atendendo a que a fixação dos vencimentos dos escreventes é da competência da Secretaria 
da Justiça (art. 15 do citado decreto 5.129), cabendo à Corregedoria exigir a prova dessa 
fixação, para ficar constando dos registros e dos assentamentos de cada interessado: 

Determina: além dos documentos exigidos por lei, nos processos de habilitação de escreventes 
para os cartórios não oficializados, deverá constar a proposta de fixação dos vencimentos 
endereçados ao Sr, Secretário da Justiça. O original do pedido, acompanhado de uma cópia da 
portaria de nomeação e com os requisitos exigidos nos §§ 1.º, 2.º, 3.º e 4.º do art. 15 do 
decreto já mencionado, deverá subir com o processo de habilitação, para ser encaminhado à 
Secretaria da Justiça, por intermédio da Corregedoria Geral, tão logo se conclua o processo, 
pela homologação da nomeação. 

Fixados os vencimentos do escrevente, juntar-se-á aos autos prova da fixação. 

P. e Comunique-se. 

São Paulo, 1.º de março de 1957. (a) Oswaldo Pinto do Amaral - Corregedor Geral da Justiça. 

D. Justiça de 28/7/57. 


