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-&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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Atendendo, entretanto, a que em nenhuma delas nada 
"decidem" os aludidos provimentos nem poderiam "decidir", 
a respeito dos assuntos em foco onde despontam interêsses 
da União, que só se sujeitam, para o deslinde defi~itivo, ao 
j uíw próprio, de origem constitucional (ConstituiÇií:o, art. 
201) . Somente proporcionam um rápido trâmite de questões 
que, assim não fôsse, se tornariam de difícil consecução, com 
evidente injustiça. Ou em outras palavras: unicamente se 
relega a solução das pendências "a posterior i ", sempre colo
cada a iniciativa, em uma e outra hipótese, a cargo da parte 
cujo direito aparece menos qualificado: 

Atendendo finalmente a que, dessa forma, acautelam-se 
situações análogas, sem prejuízo ao erário público e sem impôr 
ao contribuinte "si et in quantum" perdas irreparáveis de 
tempo e esforços, quando já reputada inviável a tributação 
pelos julgados do Egrégio Supremo Tribunal Federal: 

Resolve recomendar em aditamento aos provimentos ns. 
3-4 do corrente ano, que. as dispensas exigíveis sempre sem 
exceção alguma, do pagamento inicial do impôsto a que alu
dem, só efetivem os casos apontados (doação, herança ou 
legado), remetendo-se para debate posterior todos os outros 
a propósito da matéria em causa. E, para resguardo dos di
reitos fiscais porventura atingidos sejam comunicadas tpdas 
aquelas (dispensas), semanalmente ao sr. Diretor da Recebe
doria Federal de São Paulo, encaminhando-se, outrossim, 
cópia dos avisos a esta Corregedoria Geral que deverá ser 
inteirada do que ocorrer mesmo em não se lavrando qualquer 
ato, no período em exame. 

P. e cumpra-se. 

São Paulo, 24 de junho de 1959. 

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