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Proc. 16.368 - Capital - Colégio Notarial de São Paulo: Informe-se ao Colégio Notarial de São 
Paulo que: 

1.º) a conferência e conserto de pública-forma não foram previstos especificamente pelo novo 
Regimento de Custas, pois a Tabela "J" item X fere-se tão somente à "extração" das públicas-
formas, não ao seu conserto. Logo, a conferência posterior, por não contemplada em tabela 
alguma da nova lei, considerar-se-á gratuita - (art. 12) ; 

2.º) o emolumento devido pela "autenticação de fotocópias" é o previsto, em termos 
genéricos ("ou qualquer outro ato fora das notas" - como diz a lei), na Tabela "J", item X, ou 
seja, Cr$ 60,00 pela 1.ª folha e Cr$ 30,00 por página seguinte; 

3.º) pela "revogação ou renúncia de procuração ou sub-estabelecimento à margem do livro" 
não é devido qualquer emolumento. A nova lei taxou apenas, em Cr$ 60,00, o devido pela 
procuração ou sub-estabelecimento, deixando de repetir aquele "revogação à margem a que 
se referia o decreto n. 14.973, ao modificar a Tabela "F" anexa ao decreto n. 8.965 (seção I, 
inciso II, parte final) ; 

4.º) o emolumento cobrável por um ato lavrado depois do horário normal do expediente, 
porém fora de cartório" é o previsto em tabela, acrescido de 509ó (Tabela "J", nota 9.ª), a 
interpretação no sentido de se permitir duas vezes esse acréscimo da metade repugna ao bom 
senso, mesmo porque tal acréscimo é concedido por lei em termos alternativos: "depois do 
horário normal de expediente ou fora de cartório"; 

5.º) o emolumento máximo de um ato notarial é de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), 
conforme vem expresso na Tabela "J", nota 1.ª. Quando o novo Regimento fixa um 
emolumento máximo, este não pode, em hipótese alguma, ser ultrapassado (regra geral), a 
menos que a própria lei abra uma exceção expressa a respeito. É o que sucede, p. ex., com a 
tabela "G" (salários dos peritos), onde consta que "os salários serão calculados sobre o 
conjunto dos bens avaliados" com a ressalva explícita de que "excedendo de cinco o número, 
desses bens, as porcentagens estabelecidas poderão ser aumentadas até o dobro, bem corno 
o emolumento máximo". Publique-se, anote-se e arquive-se. São Paulo, 22-10-1958. (a) 
Sebastião de Vasconcellos leme. 

 

Proc. 16.375 - Juízo de Direito - O M. Juiz da comarca enviou à Imprensa Oficial, para fins de 
publicação, um edital de citação de determinado réu processado como incurso no art. 214 da 
Lei Penal. O referido edital transcrevia a denúncia oferecida pelo M. Público, que por sua vez 
continha com, detalhes a descrição do fato criminoso (alguns deles escabrosos) praticados 
contra uma menor. O Sr. Gerente da Imprensa Oficial, devolveu ao Juízo da comarca o 
mencionado edital, recusando-se a publicá-lo, sob a alegação de "estar o mesmo vazado em 
termos pouco indicados para uma publicação oficial", ressaltando o mesmo funcionário que 
"existe um provimento do Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça proibindo a enumeração nos 



editais de fatos cuja revelação pública possa criar situações desagradáveis às pessoas nele 
citadas". Em virtude dessa devolução o M. Juiz pede providências a esta Corregedoria, não só 
no sentido de que o edital seja publicado, mas também para que seja determinado à Imprensa 
Oficial não mais agir por essa maneira, pois "não compete a nenhum funcionário daquela 
repartição pública arvorar-se em censor dos atos praticados pelos membros do Poder 
Judiciário" (fls. 3). Esses fatos em resumo. Resolvo: As providências solicitadas pelo M. Juiz não 
podem ser atendidas por esta Corregedoria, já que o Sr. Gerente da Imprensa Oficial agiu 
acertadamente. Pelo Provimento n. II de 15 de março de 1945, não desta Corregedoria (como 
informa aquele funcionário) mas do E. Conselho Superior da Magistratura, já tinha sido 
recomendado aos Srs. Juizes de Direito que não permitissem, nos editais de citação de réus 
acusações dos crimes previstos nos títulos VI e VII do Código Penal, a menção aos nomes das 
vítimas. Posteriormente, quando então Corregedor Geral o Desembargador Pedro Chaves, a 
Imprensa Oficial consultou a Corregedoria sobre a maneira de proceder em casos semelhantes 
a este, tendo S. Exa. determinado que não devem esses editais de citação conter a narrativa 
dos fatos, devendo, pelo contrário, cingir-se exclusivamente ao disposto no artigo 360 do 
Código de Processo Penal, n.ºs. I, II, III, IV e V". Continha esse despacho, em sua parte final, 
mais estas palavras textuais: 

Oficie-se também ao Sr. Diretor da Imprensa Oficial agradecendo e louvando-lhe o zelo 
demonstrado com a consulta que proporcionou esta decisão e impediu a publicação do edital 
inconveniente (despacho de 19 de maio de 1954), proferido no processo 11.692, desta 
Corregedoria). Sendo assim o caso não é inédito, como pensa o M. Juiz a quem se remeterá 
uma cópia desta decisão - tendo aquele funcionário agido em estrita obediência a 
determinações anteriores, seja do Egrégio Conselho, seja desta Corregedoria. Deve, pois, o Dr. 
Juiz ordenar a expedição de novo edital, com as cautelas recomendadas no invocado 
despacho. Remeta-se cópia outrossim, à direção da Imprensa Oficial. Publique-se por ser 
matéria que a todos interessa, anote-se e arquive-se. São Paulo, 24 de outubro de 1958 (a) 
Sebastião de Vasconcellos Lemes. 

 

Proc. 16.372 - São Luiz do Paraitinga - Interessado: Benedicto de Souza Pinto: Para os fins de 
direito encaminhe-se o processo à Secretaria da Justiça. São Paulo, 25 de outubro de 1958. (a) 
Sebastião de Vasconcellos Leme. 

 

D. J. de 26/10158. 


