
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
 
N. 11.504 - Alípio Valente Filho - Votuporanga.  

"Não conheço da espécie como recurso que não cabe de solução de consulta dirigida ao Juiz por seu 
Serventuário, mas como se trata de assunto de interesse geral que deve ser aplicado com igualdade 
em todo o Estado manifesto-me de inteiro acordo com a decisão dada pelo dr. Juiz de Direito da 
comarca de Votuporanga. Seja a referida decisão publicada com este despacho, para servir de 
orientação geral. S. Paulo, 26-6-54. (a) Pedro Chaves".  

Decisão a que se refere o despacho supra.  

Consulta o Sr. Oficial interino do Registro de Imóveis e anexos com posterior retificação do oficial 
titular, sobre si deve ou não cobrar custas a que tem direito, com 20 % de abatimento ou 
integralmente, de acordo com o artigo 21 da Lei n. 2.412, de 15-12-1953; ou com o Regimento de 
Custas do Estado.  

Expõe o consulente que jornais da Capital publicaram a noticia de que teriam sido reduzidos de 50% 
os emolumentos dos contratos celebrados com o Banco do Brasil S. A., ex-vi do artigo 21 da Lei n. 
2.412, de 15-12-53 que estende os benefícios constantes do artigo 32 do Código de Impostos e 
Taxas (Dec. 22.022, de 21-1-1953) então conferidos as operações efetuadas por agricultores com o 
Banco do Estado de S. Paulo  

A primeira vista, sem maior exame da matéria, é de se supor que as custas e emolumentos 
percebidos pelos escrivães, tabeliães e oficiais do Registro de Imóveis sofreram um abatimento de 
50% mas tal interpretação não pode ser dada porque o Código de Impostos e Taxas rege 
exclusivamente a arrecadação de impostos e taxas reguladas pela legislação tributária do Estado e 
não introduziu nenhuma modificação específica no Regimento de Custas de S. Paulo, 
consequentemente a redução feita só se pode entender concernente a custas e emolumentos 
pertencente ao Estado, não as custas recebidas pelo serventuário de Justiça não estipendiados 
pelos cofres públicos, e que são percebidos na modalidade de salário ex-vi do artigo 1.º do decreto 
n. 3.965 de 21-12-1925.  

Ademais a lei n. 2.412 de 15-12-1953, de caráter financeiro, e que elevou de 10% todos os impostos 
devidos ao Estado, além de não ter alterado o Regimento de Custas, não iria reduzir tabelas de um 
regimento velho de trinta amos, quando os serventuários estão aguardando um novo Regimento 
que reajuste os emolumentos ao custo da vida atual.  

Refere ainda o consulente, que a lei n. 492 de 30-8-1953 que regula os penhores agrícolas e 
pecuários estabeleceu para os mesmos custas especiais, as quais porem de acordo com decisões do 
Egrégio Tribunal de Justiça e Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, passaram a ser cobrados pelo 
Regimento de Custas do Estado.  

Passo a decidir:  

A lei de introdução ao Código Civil, Brasileiro (Decreto n. 4.657, de 4-9-1942) estabelece que a lei 
posterior revoga a anterior quando expressamente o declare quando seja com aquela incompatível 
ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. A lei nova, que estabelece 
disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Na 
aplicação da lei o Juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum 
(artigo 2.º §§ 1.º e 2.º e artigo 5.º).  



O Regulamento de Custas e o Código de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo contém normas 
da mesma hierarquia e como leis territoriais tem a mesma origem, e não geram problema de 
prevalência.  

O Regimento de Custas e emolumentos dos serventuários de Justiça é o Decreto-lei n. 14.978, de 
29-8-1949 que introduziu alterações no Decreto n. 3.965, de 21-12-1925 aprovado pela Lei n. 2.260 
de 21-12-1927.  

O Código de Impostos e Taxas, Decreto n. 32.022 de 21-1-1953, nada mais é do que a consolidação 
da legislação fiscal do Estado que andava dispersa e desatualizada.  

E essa sistematização em verdade não foi alcançada porquanto se reconhecem que as taxas e 
contribuições nele não previstas continuarão a ser arrecadadas de acordo com a legislação em vigor, 
e porque a Lei n. 2.412, de 15-12-1953, introduziu inúmeras alterações naquele código.  

Acontece, porém que as custas, porcentagens e emolumentos que constituem renda do Estado ou 
que por seu intermédio são recebidos, não constam de tabelas do "Regimento de Custas", mas do 
"Código de Impostos e Taxas". Livro X, o que mostra bem a afinidade de tais leis.  

Mas essa afinidade vai mais longe, o legislador não distingue bem os dois corpos de lei, e ao 
estabelecer medidas de caráter financeiro, engloba dispositivos de Código Tributário com os de 
custas que constituem renda do Estado, e custas de atos praticados pelos serventuários, cujos 
cartórios não são oficializados.  

Não há dúvida de que todas as disposições da Lei n. 2.412, de 15-12-1953, envolvem medidas de 
caráter financeiro sejam elas o aumento de 10% de todos os impostos e taxas ou o reexame das 
isenções, criando umas, suprimindo ou alterando outras, inclusive no setor custas e emolumentos 
do Estado ou não.  

Há que ver nisso, somente uma ausência de técnica legislativa por parte de um órgão competente 
para legislar sobre aqueles assuntos.  

De toda forma, porém não há que dizer-se que o Código de Impostos e Taxas revogou o Regimento 
de Custas, tanto mais quanto aquele é um decreto executivo, e este uma lei; mas ainda que fossem 
pesquisar aquelas leis esparsas e codificadas, não se encontraria a revogação, pois que tais 
disposições, a par das já existentes, nasceram para atuar lado a lado, sem incompatibilidade.  

As alterações introduzidas nesta ou naquela tabela de custas neste ou naquele caso de isenção, 
constituem atualização de política financeira que não revogam nem modificam a lei anterior.  

Já se verificou que o Código de Impostos e Taxas não rege exclusivamente a arrecadação de 
impostos e taxas reguladas pela legislação tributária do Estado nem consolidou todas as leis de 
arrecadação daqueles impostos e taxas.  



No artigo 32 do Livro X, dando concessão de 50% em Custas e emolumentos nas operações 
efetuadas por agricultores com o Banco do Estado de São Paulo, não o fez somente daquelas 
pertencentes ao Estado, basta que se leiam os artigos 27 e seguintes. E observem-se, 
especialmente, o parágrafo único do artigo 27 (já revogado pelo artigo 18 da Lei n. 2.412, de 
15-12-53), e o parágrafo único do artigo 29, onde se declara que determinando benefício alcança 
exclusivamente a parte dos emolumentos devida ao Estado.  

A própria redação do artigo 32 o que mais interessa nesta consulta, e claro: "Em se tratando de 
qualquer operação efetuada no Banco do Estado de São Paulo por agricultores, observar-se-á a 
redução de 50% (cinquenta por cento) nas custas e emolumentos devidos ao Estado e aos tabeliães 
escrivães, oficiais do registro e de protestos, que incidam ou venham a incidir sobre quaisquer atos 
relativos a ditas operações. Ora trata-se de um dispositivo de lei especial (destinada a classe dos 
agricultores) que não revoga, nenhum dispositivo especial anterior. O Regimento de Custas, que só 
conterá dispositivos de ordem geral na tabela vigente para os serventuários da Justiça, não foi 
revogado. A tabela especial, coexiste com a tabela especial, pois ambos são iguais em qualidade e 
merecimento.  

E é essa tabela especial, ou seja, a tabela geral com 50% que foi estendida aos mesmos agricultores 
nas suas operações com o Banco do Brasil S.A., pelo artigo 21 da Lei 2.412, de 15-12-1953, que 
"dispõe sobre medidas de caráter financeiro".  

Esta lei, como a própria ementa indica, não teve o escopo único e restrito de aumentar em 10% 
todos os impostos devidos ao Estado, mas de impor outras medidas de caráter financeiro.  

A contradição - só aparente em que, a par de aumento decretado em todos os impostos e taxas 
sejam concedidas isenções totais ou parciais, por isso que facilitando determinadas operações, o 
Estado está criando ou desenvolvendo riquezas, concorrendo para aumentar a produção, e 
consequentemente, o campo de incidência dos impostos.  

As medidas de caráter financeiro adotadas por vias diretas ou indiretas, devem trazer ao Estado, os 
recursos de que ele precisa.  

Nem se alegue que os serventuários da Justiça, ficaram necessariamente prejudicados no quantum 
dos salários que iriam perceber, pois que é de presumir-se que  no regime atual tenham 
multiplicados os seus serviços, e embora prestando-os com menor salário, ainda ficarão 
atrativamente melhor remunerados, sem qualquer aumento da duração de seus trabalhos. Com tais 
fundamentos, respondo a consulta, determinando que o consulente dê cumprimento aos artigos 32 
do 1.º X. do Decreto 22.022, de 31-1-53 e art. 21 da Lei n. 2.412, de 15-12-53, cobrando as custas a 
que tem direito, com 50% de redução especial, e calculada pela tabela geral aplicável do Regimento 
de Custas, nos termos do Provimento vigente - Votuporanga 10 de maio de 1954. (a) Joaquim 
Francisco de Macedo Costa - Juiz de Direito.  

D. O. 1/ 7 /54,  


