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PROVIMENTO N'1 14/81 

Acrescenta o item 69 e os sub-ítens 69.1 e 69.2 ao Ca· 
pítulo VII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral 
da Justiça. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições, 

Considerando que a Emenda Constitucional n9 17/80, dando nova 
redação ao ,§ 10 do artigo 23 da Constituição Federal, deter
minou que 50% (cinqüenta por cento) do produto da arrecadação do 
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles 
relativos, na modalidade "causa mortis", sejam distribuídos aos mu
nicípios; 

Considerando, em decorrência, a necessidade de regulamentar a 
forma de elaboração e apresentação do cálculo do imposto pelos Conta· 
dores; 

Considerando o que ficou decidido no Processo de n9 C.G. 58.078/81. 
Resolve: 
Art. 19 - Ficam acrescentados no Capitulo VII das Normas de 

Serviço da Corregedoria Geral da Justiça o item 69 e os sub-itens 69.1 
e 69.2, com a seguinte redação: 

"69. - Nas sucessões abertas a partir de 1'1 de janeiro de 1981, 
o cálculo do imposto de transmissão "causa mortis" - após a distri
buição dos bens entre o cônjuge supérstite e os herdeiros ou legatários 
- deve ser feito de maneira a permitir que os imóveis sejam separados 
em razão dos respectivos municípios de localização, formando um só 
conjunto aqueles localizados no mesmo município (Em. Cons. n'l 17, 
de 2-12-80; Dec.-Iei n9 1.852, de 27-1-81 e Lei est. n'l9.591, de 30-12-66). 

69.1 - Se o imóvel pertencer a mais de um município, o imposto 
será calculado proporcionalmente à área localizada em cada município 
(Dec. est. nl;> 16·652, de 13-2-81, art. 19 parágrafo único). 

69.2 - Apurado o imposto, com a indicação da cota pertencente 
a cada município, o preenchimento das guias de recolhimento, tantas 
quantos sejam os municípios, será feito pelOS interessados, sob a super
visão do Escrivão, sem prejuízo da eventual fiscalização da Secretaria 
da Fazenda do Estado (cf. modelo anexo)". 

Art. 2<:> - Este Provimento entrará em vigor no dia 1'1 de agosto 
de 1981, revogadas as disposições contrárias. 

São Paulo, 16 de junho de 1981. 
(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral 

da 	Justiça. 
Prot. CG. N9 20.128/81. 
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