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nidade de se pronunciar sôbre a discutida imunidade, ou mes
mo simples insenção. 

P. e Cumpra-se. 

São Paulo, 16 de junho de 1959. 
Cantidiano Ga1'cia de Almeida - Corregedor Geral da 

Justiça. 
D. J. 17-6-59. 

PROVIMENTO N. 4-59 

o Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida, Corre
gedor Geral da Justiça de São Paulo, atendendo que o Egré
gio Supremo Tribunal Federal, após ligeira hesitação, a prin
cípio (acórdão no recurso extraordinário n. 32.967, do Dis
trito Federal, in Revista Trimestral de Jurisprudência, do 
Supremo Tribunal Federal, voI. 1.0, pág. 537), mansa e pací
ficamente firmou o princípio de que não é devido o impôsto 
federal, sôbre o lucro imobiliário (decreto-lei n. 9.330, de 
1946), quando das vendas de imóveis havidos causa mOl·tis: 

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 exigên
cia, em casos tais, conforme, entre outros, os julgamentos 
seguintes: 

Recurso extraordinário 23.214, do Distrito Federal, de 
1.0 de janeiro de 1943: 

"Não ofende o artigo 1.0 do decreto n. 9.330, de 1.0 de 
junho de 1946, a decisão que entende não devido, o impôsto 
sôbre lucro imobiliário de pessoa física, quando se tratar de 
venda, por ela realizada, de imóvel havido por sucessão cau.sa 
mortis "(Revista dos Tl'ibunais, voI. 274, pág. 875). 

Recurso extraordinário n. 29.701, do Distrito Federal, de 
9 de dezembro de 1955: 
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"O Decreto-lei n. 9.330, de 1946 criando o impôsto sõbre 
lucros apurados na venda de propriedades imobiliárias (arti
go 1.0), estabeleceu entre as normas de acôrdo com as quais 
seria cobrado tal impôsto, a fixada inicialmente no artigo 2.°, 
qual a de que êle seria devido pelas pessoas físicas à razão 
da taxa de 8 % sôbre a diferença entre o valor da venda e 
o custo do imóvel para o vendedor. Saber se êsse dispositivo 
visa apenas, relativamente ao segundo elemento - "o custo 
do imóvel para o vendedor" - estabelecido para base de 
impôsto devido, as aquisições inte1'-vivos, ou se abrange tam
bém 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 impôsto, 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, vo1. 120; pág. 387). 

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

"~ste recurso extraordinário interpôsto pela União, tem 
por base a alínea "a" do permissivo constitucional, porque a 
decisão recorrida do E. Tribunal Federal de Recursos teria 
contrariado o dispôsto no art. 1.° e o no art. 2.° do Decreto
lei n. 9.330, de 1946, por fôrça dos quais ficaram os lucros 
apurados nas vendas imobiliárias, sujeitos a tributação então 
criada, devida sôbre 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: "Impôsto de lucro imobiliá
rio: 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 dêle não co
nheço, de conformidade com os meus votos anteriores, por 
não haver no caso violação do lei federal, a decisão recorrida 
entendendo que o tributo em aprêço não incide sôbre bens 
havidos por herança, não violou lei federal alguma. "Juris
prudência, 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 extraordináriamente, do acórdão de fls. 65, 
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da lavra do eminente Sr. Ministro Henrique D' Avilla que, 
provendo recurso de agravo, em decisão denegatória de man
dado de segurança, o fez para conceder o remédio legal por
quanto, essa espécie não é incidente o impôsto sôbre 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 ap~lo 
extremo na alínea "a ", infringência à letra do referido De
creto-lei n. 9.330. As partes arrazoaram. A Procuradoria 
Geral da Repúbiica oficia, à fls. 78. É o j:elatório. Voto 
Preliminar: Não conheço do recurso na conformidade de de
cisão proferida por êste Egrégio Tribunal, no recurso de man
dado de segurança n. 3.966 do D. F ., onde proferi voto após 
pedido de vista, reiterando o voto proferido no recurso extra
ordinário n. 36.400." Jurisprudência do Diário de Justiça, 
da União, de 30-Il1-1959, 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 impôsto de lucro imobiliário 
sôbre bens havidos causa-mortis. Pela negativa, decidiu o 
Tribunal Federal de Recursos. Recorreu extraordinàriamente 
a União invocando a alínea "a". A Procuradoria Geral 
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. É o re
latório. 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 acôrdo com a jurisprudência do Diário da Justiça, da 
União, de 30-IIl-1959, pág. 1381). 

Recurso extraordinário n. 36.918, do Distrito Federal, de-
28 de janeiro de 19,58: 

"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 man
dado de segurança impetrado por Idalina Mendes e outros, 
os isentou do pagamento do impôsto sôbre 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 arra
zoaram. 

A Procuradoria Geral da República opina pelo conheci
mento e provimento do recurso. É o relatório. Voto: Não 
conheço do recurso na conformidade da decisão proferida por 

66 - nOLETIM DA .',SSOCIAÇ';:O DOS SERVENTUARIOS 
DE JC'STIÇA DO ESTADO DE SÃO P,\ULO * 



-&te -Egrégio-'l'ribuna1 n-oteclIrso âe rnanaado de segurânç~ 
D. 3.966, do Distrito Federal, onde proferi voto, após pedido! 
de vista, reiterando no julgamento de recurso, extraordinário! 
D. 36.400". (Jurisprudência, do Diário da Justiça, da União l 
de 30-111-1959, pág. 1382). 

P. e cumpra-se. 

São Paulo, 16 de junho de 1959. 

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

D. J. 17-6-69. 

PROVIMENTO N. 5-59 

o Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida, Corre
gedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, atendendo a 
que para perfeita compreensão e execução merecem maiores 
esclarecimentos as derradeiras recomendações desta Correge
doria Geral (provimento ns. 3-4, de 1959); 

I Atendendo a que na verdade já estabeleceu a jurispru
dência, a esta altura um rumo a palmilhar, em casos seme
lhantes, merecendo ser trilhado em principio, para evitar des
gastes desnecessários, na defesa dos respectivos direitos, tan
to ao lado da Fazenda Pública como de parte dos contribuintes: 

Atendendo mais a que não veio modificar a situação, em 
têrmos irretorquíveis, o disposto no artigo 7.° da lei n. 3.470, 
de 28 de novembro de 1958, simples reprodução, salvo peque
nos retoques, de texto anterior, oriundo do decreto n. 36.773, 
de 13 de janeiro de 1955, máxime quando permanece inalte
rada a fonte de imposição (decreto-lei 11. 9.330, artigos 1/2), 
que continua a aludir a lucros com exclusividade, decorrendo 
êles, consoante manifestação contínua do Pretório Exceiso (cf. 
acórdão "in" Arquivo Judiciário, voI. 120, págs. 386-387), 
unicamente de atos a título oneroso, onde inexiste oportuni
dade para enquadramento das doações, heranças ou legados; 

Atendendo ainda a que surgem ocorrências que não se 
in!'lcrevem em nenhuma das acima citadas, envolvendo de par
ceria questões outras (compromissos do "de cujus", quinhões 
de meeiros, etc.) não resolvidas pacificamente até êste ins
tante; 
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