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P ROVIMENTO N. 3-59 

O Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida, Corre
gedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, atendendo ao 
que ocorre com referência, ao pagamento de 'mpôsto de sêlo 
tfederal, em contratos aos quais uma das partes é a União, 
o Estado ou Município, ou ainda simples 'autarquias federais 
ou estaduais, resolve recomendar aos Drs. Juizes de Dir eito 
Corregedores Permanentes dos Tabelionatos, em t odo o Esta
do, que se abstenham de reconhecer desde logo a imunidade, 
em processo ' de simples correição, sem forma ou figura de 
juizo, merecendo o assunto ser relegado para discussão, entre 
as partes interessadas, pelas vias judiciais competentes. Tal 
recomendação é aconselhável, face à jurisprudência flutuante 
que impera a propósito de benefício tributário, inclusive no 
Egrégio Supremo Tribunal Federal. Recentes são dois pro
nunciamentos dispares de Pretório Excelso, a propósito. Um, 
da E'grégia Primeira Turma, favorável ao alívio fiscal (caso 
Afonso Lopes Freire, in "O Estado de São Paulo", de 30 de 
maio último). Outro, em rumo oposto, do Egrégio Tribunal 
Pleno (Noreno do Brasil SIA., in "O Estado de São Paulo", 
de 4 de junho corrente). Aliás, a manifestação dos Tribunais, 
a respeito da matéria, sempre se manteve hesitante, ora apro
vando uma diretiva, ora outra (cf. Revista de Direito Admi
nistrativo, voI. 14, págs. 382, 387, 388, 390, 392 e 467 
Jurisprudência, do Diário da Justiça, da União, de 2-II-1949, 
pág. 497 - Arquivo Judiciário, voI. 91, pág. 102). Quanto 
às autarquias, então, a repulsa à fuga à obrigação é patente, 
a esta altura. "A imunidade conferida pelo artigo 1.5 pará
grafo 5.° da Constituição não se extende às autarquias ... ", 
resolveu o Egrégio Supremo Tribunal, em plenário, no Inan
dado de segurança n. 3.294, ·em 25 de maio de 1957. "As 
autarquias não se confundem com os Estados, a União e os 
Municípios. As leis de favor são de interpretação restri
ta ... " (acórdão do Supremo Tribunal Federal, no recurso 
extraordinário n. 30.419, in Diário da Justiça, da União, de 
19-VIII-1957, pág. 2079 - cf. mais Revista Trimestral de 
Jurisprudência, do Supremo Tribunal Federal, voI. 1.0 pág. 
473, voI. 2.° págs. 220 e 378). Melhor, portanto, que não se 
retire da autoridade con1petente, após o necessário contradi
tório ainda que sumário (mandado de _segurança), a oportu-
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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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