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PROVIMENTO N. 1/60 

O Desembargador Samuel Francisco Mourão, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Pauló, tendo em vista os 

. esclarecimentos e recomendações constantes dos provimentos 
ns. 3, 4 e 5 ultimamente baixados a respeito da dispensa da 
exigência do impôsto de lucros nas transações imobiliárias; 
Atendendo, por outro lado, consoante já estabelecido, a "que 
se relega a solução das pendências, a posteriori, sempre colo
cada, a iniciativa, a cargo da parte cujo direito aparece menos 
qualificado"; Atendendo ainda a que o exame dos casos con
cretos para a dispensa imediata do tributo não pode sujeitar
se a uma verificação precipitada por parte do magistrado a 
que estiver subordinado o cartório que vai lavrar a escritura; 
Atendendo a que é do nosso dever circunscrever, na medida 
do possível ,as omissões e falhas que possam concorrer para 
a evasão de rendas, no setor dos servidores da Justiça; 

E, finalmente, atendendo a que os próprios tabeliães de
vem colaborar na fiscalização da veracidade dos pedidos de 
dispensa do pagamento antecipado do impôsto de lucros, quan
do da lavratura dos instrumentos a seu cargo, resolve: a) as 
dispensas do pagamento antecipado do impôsto de lucros in
dependem de ofício do juiz corregedor do cart6rio, servindo 
de documento a própria petição despachada em têrmos para 
que o notário, conferindo a exatidão do contêxto, em face dos 
títulos exibidos pelas partes responda assim perante o Fisco 
pela sua veracidade, e para que mencione na escritura a dis
pensa autorizada, arquivando o documento, ficando bem es
clarecido que a isenção, nos precisos têrmos dos provimentos 
ns. 3, 4 e 5, deve referir-se exclusivamente a imóveis em pri
meira transação; b) continua em vigor a exigência da comu
nicação semanal à Corregedoria, das escrituras lavradas com 
isenção do pagamento antecipado do impôsto, ampliada agora 
com a relação nominal das partes e data dos instrumentos. 

P. dando conhecimento a todos os Juizes Corregedores, 
dos Tabelionatos de Notas da Capital e do interior do Estado. 

Cumpra-se. 

São Paulo, 4 de fevereiro de 1950. 

a) Samuel Francisco Mourão 
Corregedor Geral da Justiça 

D. J. 1/2/60. 
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