
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
 

DESPACHO NO PROCESSO QUE É INTERESSADO O SR. HEITOR PIMENTA,   

  

da comarca de Cafelândia. "Está a questão em saber se o art. 34 da lei 492, de 30 de agosto de 1937, 
que dispõe:  

"Pela transcrição do penhor rural, as custas do oficial do registro imobiliário são as do regimento em 
vigor, em hipótese alguma excedente de 50 cruzeiros; pela expedição de cédula rural pignoratíca, de 
10 cruzeiros, e pela averbação dos endossos, 5 cruzeiros; cada vez cabendo-lhe importância igual 
pelo cancelamento da transcrição", se esse dispositivo aplica-se unicamente no Distrito Federal e 
Territórios, ou se deve ser observado também nos Estados. Entendeu o Sr. Dr. Juiz de Direito de 
Cafelândia, perante quem foi a dúvida suscitada, que as custas referente à transcrição do penhor 
rural são as estabelecidas no citado artigo 34 da lei 492, visto que à União compete legislar sobre 
penhor, e, na espécie, tratasse de preceito que interesse ao penhor. Solicitou, todavia, o 
serventuário do Cartório da Transcrição de Imóveis de Cafelândia fosse o caso submetido à 
apreciação desta Corregedoria, uma vez que, várias outras comarcas, se observava o Regimento de 
Custas, do Estado, o não mencionado artigo 34. Passo a expender o meu juízo, não como decisão do 
caso, que já está resolvido pela autoridade para o exame de casos futuros. No meu entender, a 
razão está com os que mandam observar o Regimento de Custas do Estado e não o dispositivo da lei 
federal, e isso porque, realmente, se trata de matéria sobre a qual aos Estados é que cabe legislar. A 
Constituição Federal, após enumerar e definir as matérias incluídas na competência legislativa da 
União, estabelece que:  

"Aos Estados se reservam todos os poderes que, implícita ou explicitamente, não lhe sejam vedados 
por esta Constituição"(Parágrafo 1º, do artigo 18). E passando a regular a justiça do Estado, 
estatuem: "Artigo 124. Os Estados organizarão a sua Justiça com observância dos artigos 95 e 97, 
etc. Na competência para organizar a Justiça, está incluída a competência para definir atribuições e 
fixar vencimentos ou proventos. A razão disso é que, nesse assunto, os poderes locais ou 
administração dos Estados dispõe de melhores elementos para criar os órgãos necessários e cuidar 
dos meios de subsistência dos funcionários. Assim sendo força é reconhecer que as custas, no caso 
em exame, devem ser contadas segundo o Regimento deste Estado e não segundo o Regimento de 
Custas do Distrito Federal e Territórios. O próprio art. 34 da lei n.º 492, ao tratar das custas oficiais 
do registro imobiliário pela transcrição do penhor rural ao Regimento em vigor, que não é, senão o 
Regimento do Distrito Federal e Territórios, donde se infere que o mais, que aí se estabelece, é 
concernente ao serventuário do Distrito Federal e dos Territórios e não aos serventuários de justiça 
dos Estados.  

A Constituição de 18 de Setembro de 1946 manteve a Federação, e, sendo esse o regime vigente, 
cumpre observa-lo. Assim, pois, nas custas do oficial do Registro Imobiliário pela transcrição do 
penhor rural e demais atos mencionados no art. 34 da lei 492, são as do Regimento de Custas do 
Estado com as alterações constantes dos decretos leis estaduais apontados na representação a fls. 
4. São Paulo, 18 de agosto de 1948 (a) Manuel Carlos de Figueredo Ferraz, Corregedor Geral da 
Justiça, Interino.  


