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Proc. 18.089 - Capital - Colégio Notarial - Despacho: 

 

Li, com a máxima atenção, a representação retro e não me convenci do desacerto de que 
deixei determinado no provimento n.º 1 deste ano, nem de que deva revogá-lo ou modificá-lo. 

 

Percebi, entretanto, que ele não está sendo corretamente interpretado e, por isso, cumpre-me 
esclarecê-lo convenientemente. 

 

Efetivamente: quando declarei que as petições dos interessados deveriam apenas ser 
despachadas pelo Juiz com os dizeres "Sim, em termos" e caber ao Tabelião a verificação a que 
se refere a representação não quis forçar nem recomendar aos magistrados o deferimento 
obrigatório dos pedidos (seria então, inútil o requerimento), mas apenas ditar uma 
modalidade de solução para aqueles casos (e que são os que reclamavam a providência 
tomada), em que o juiz perfilhe a interpretação dos que entendem existir isenção do tributo 
nas situações em foco, isto é, vendas de imóvel, adquirido pelo vendedor em virtude de 
doação, herança ou legado, dispensando o mandado ou oficio até então exigido. 

 

Naquelas hipóteses entretanto, em que o Corregedor Permanente do Tabelionato seja de 
opinião que o tributo é devido, evidentemente que tal julgador limitar-se-á a despachar o 
requerimento indeferindo-o. 

 

Em suma: Se o Juiz entende que o imposto não é devido, defere-o em termos, resolvendo, 
desse modo, exclusivamente, a questão do direito; a apuração da questão de fato, tocará ao 
Tabelião, isto é, a verificação da exatidão daquilo que o interessado requereu, se se trata, 
realmente, de imóvel adquirido por uma daquelas três modalidades, se corresponde ao que os 
contratantes querem concretizar na escritura etc. Ficaram, portanto, perfeitamente 
distribuídas as atribuições: a do julgador quanto à simples questão de direito, indicada, e só 
ela, e à do tabelião quanto as restantes, respondendo este perante o Fisco, pela rigorosa 
conformidade entre o que foi requerido, provado e deferido e o consubstanciado na escritura. 
Não me foi possível manter os provimentos anteriores porque, "data vênia", tenho opinião 
diferente da do meu digno antecessor quanto a isenção discutida e não lhe ser lícito impor 
qualquer delas aos magistrados. 

 

Estes continuarão resolvendo a controvérsia de acordo com a interpretação que abraçaram, 
deferindo os pedidos em termos ou indeferindo-os, segundo seu convencimento. 



 

Dê-se conhecimento aos interessados, remetendo-se cópia desta e da representação de fls. 2 à 
Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em São Paulo. 

 

São Paulo, 15 de fevereiro de 1960. a) Samuel Francisco Mourão - Corregedor Geral da Justiça. 

 

D. J. .16/2/59. 


