
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N. 4-59 

 

O Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida, Corregedor Geral da Justiça de São Paulo, 
atendendo que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, após ligeira hesitação, a princípio 
(acórdão no recurso extraordinário n. 32.967, do Distrito Federal, in Revista Trimestral de 
Jurisprudência, do Supremo Tribunal Federal, vol. 1.º, pág. 537), mansa e pacificamente firmou 
o principio de que não é devido o imposto federal, sobre o lucro imobiliário (decreto-lei n. 
9.330, de 1946), quando das vendas de imóveis havidos causa mortis: 

Resolve recomendar a todos os Drs. Juízes de Direito Corregedores Permanentes de 
Tabelionatos, no Estado, que dispensem, desde logo, quando provocados, o pagamento do 
tributo, nas vendas de imóveis havidos por herança. Assim procedendo, afastará dos 
interessados, com evidente economia de tempo, dinheiro e esforços, qualquer inútil 
empecilho, sem qualquer dano ao fisco, já considerada exorbitante a exigência, em casos tais, 
conforme, entre outros, OS julgamentos seguintes: 

Recurso extraordinário 23.214, do Distrito Federal, de 1.º de janeiro de 1943: 

"Não ofende o artigo 1.º do decreto n. 9.330, de 1.º de junho de 1946, a decisão que entende 
não devido, o imposto sobre lucro imobiliário de pessoa física, quando se tratar de venda, por 
ela realizada, de imóvel havido por sucessão causa mortis "(Revista dos Tribunais, vol. 274, 
pág. 875). 

 

Recurso extraordinário n. 29.701, do Distrito Federal, de 9 de dezembro de 1955: 

"O Decreto-lei n. 9.330, de 1946 criando o imposto sobre lucros apurados na venda de 
propriedades imobiliárias (artigo 1.º), estabeleceu entre as normas de acordo com as quais. 
seria cobrado tal imposto, a fixada inicialmente no artigo 2.º, qual a de que ele seria devido 
pelas pessoas físicas à razão da taxa de 8% sobre a diferença entre o valor da venda e o custo 
do imóvel para o vendedor. Saber se esse dispositivo visa apenas, relativamente ao segundo 
elemento - "o custo do imóvel para o vendedor" - estabelecido para base de imposto devido, 
as aquisições inter vivos, ou se abrange também as havidas causa-mortis, é uma questão de 
interpretação. E a que exclui essas últimas ajustar-se à própria finalidade do decreto que 
instituiu o imposto, qual a da participação do fisco nas especulações imobiliárias, que não se 
pode de regra enxergar na venda de imóveis havidos por herança como na espécie. Arquivo 
Judiciário, vol. 120, pág. 387). 

 

Recurso extraordinário n. 37.119, do Distrito Federal, de 17 de julho de 1958: 

"Este recurso extraordinário interposto pela União, tem por base a alínea "a" do permissivo 
constitucional, porque a decisão recorrida do E. Tribunal Federal de Recursos teria contrariado 



o disposto no art. 1.º e o no art. 2.º do Decreto-lei n. 9.330, de 1946, por força dos quais 
ficaram os lucros apurados nas vendas imobiliárias, sujeitos a tributação então criada, devida 
sobre a diferença entre o valor da operação e o custo do imóvel para vendedor. A ementa do 
acórdão que motivou o recurso é a seguinte: "Imposto de lucro imobiliário: sua não incidência 
na revenda de bens adquiridos por herança; concessão do mandato." As partes arrazoaram. A 
Procuradoria Geral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório: Voto 
preliminar: O recurso é pela letra "a" do permissivo constitucional, por isso dele não conheço, 
de conformidade com os meus votos anteriores, por não haver no caso violação do lei federal, 
a decisão recorrida entendendo que o tributo em apreço não incide sobre bens havidos por 
herança, não violou lei federal alguma. "Jurisprudência, do Diário da Justiça, da União, de 20-
IV-1959, pág. 1767). 

 

Recurso extraordinário n. 36.997, do Distrito Federal, de 28 de janeiro de 1958. 

 

Relatório - O Sr. Ministro Ribeiro da Costa - Recorre a União Federal extraordinariamente, do 
acórdão de fls. 65, da lavra do eminente Sr. Ministro Henrique D'Avilla que, provendo recurso 
de agravo, em decisão denegatória de mandado de segurança, o fez para conceder o remédio 
legal porquanto, essa espécie não é incidente o imposto sobre o lucro imobiliário de que trata 
o Decreto-lei n. 9.330, de 1946, visto cogitar-se de bens havidos "causa mortis". Funda-se o 
apelo extremo na alínea "a", infringência à letra do referido Decreto-lei n. 9.330. As partes 
arrazoaram. A Procuradoria Geral da República oficia, à fls. 78. É o relatório. Voto Preliminar: 
Não conheço do recurso na conformidade de decisão proferida por este Egrégio Tribunal, no 
recurso de mandado de segurança n. 3.966 do D.F., onde proferi voto após pedido de vista, 
reiterando o voto proferido no recurso extraordinário n. 36.400." Jurisprudência do Diário de 
Justiça, da União, de 30-111-1959, pág. 1385." 

Recurso extraordinário n. 36.917, do Distrito Federal, de 9 de junho de 1958: 

"O Senhor Ministro Luiz Galloti - Trata-se da questão relativa à incidência, ou não, do imposto 
de lucro imobiliário sobre bens havidos causa-mortis. Pela negativa, decidiu o Tribunal Federal 
de Recursos. Recorreu extraordinariamente a União invocando a alínea "a". A Procuradoria 
Geral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Voto: Conheço do 
recurso, conforme se decidiu hoje em caso de que foi o relator o eminente Ministro Ary Franco 
, em face do dissídio jurisdicional. Mas, lhe nego provimento' de acordo com a jurisprudência 
do Diário da Justiça, da União, de 30-III-1959, pág. 1381). 

 

Recurso extraordinário n. 36.918, do Distrito Federal, de 28 de janeiro de 1958: 

"O Sr. Ministro Ribeiro da Costa - A União Federal interpõe recurso extraordinário contra o 
acórdão do Tribunal Federal de Recursos, exarado a fls. 61, que, concedendo mandado de 
segurança impetrado por Idalina Mendes e outros, os isentou do pagamento do imposto sobre 
lucros imobiliários por se tratar, na espécie, de imóvel adquirido por herança. Funda-se o 



recurso na alínea "a", por infringência à letra do Decreto-lei n. 9.330, de 1946. Os recorridos 
não arrazoaram. 

 

A Procuradoria Geral da República opina pelo conhecimento e provimento do recurso. É o 
relatório. Voto: Não conheço do recurso na conformidade da decisão proferida por este 
Egrégio Tribunal no recurso de mandado de segurança n. 3.966, do Distrito Federal, onde 
proferi voto, após pedido de vista, reiterando no julgamento de recurso, extraordinário n. 
36.400". (Jurisprudência, do Diário da Justiça, da União de 30-III-1959, pág. 1382). 

 

P. e cumpra-se. 

 

São Paulo, 16 de junho de 1959. 

 

(a) Cantidiano Garcia de Almeida - Corregedor Geral da Justiça. 

 

D. J. 17-6-59. 


